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„Ha a történelem nem a közösség egységével és identitásával foglalkozik, azzal, hogy ezt hogyan

változtatták meg politikai erők, gazdasági tényezők, akkor a történészek végezhetik a dolgukat, de

minek, miért is olvasná akárki?”

Hayden White
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Bevezető: célok, szándékok, lehetőségek

Egy ma már ritkán idézett 19. századi német politikai gondolkodó bonmot-ja szerint a

történelem olyan, hogy mindenki akar valamit, és ami lesz azt senki sem akarta. Néha úgy tűnik,

hogy maga a történetírás is ilyen, mert a szerző szándékait és elképzeléseit gyakran keresztezi a

rendelkezésre álló források mennyisége, ami alapvetően determinálja mondanivalójának mélységét

és sokszínűségét.

A 20. századi Vas megyei zsidóság történetének áttekintő és rendszerezett feldolgozására

eddig még nem került sor. Sem a vármegye történetéről, sem a vasi zsidóság életéről nem készült

átfogó, monografikus igényű feldolgozás. Természetesen jelentek meg könyvek, cikkek, írások a

jelzett témában, de ezek színvonala egyrészt nagyon egyenetlen, a szerzők megközelítési módjaik

eltérőek, szemléletmódjuk eklektikus, a diskurzusaik pedig igen különbözőek.

A  Vas  megyei  –  miként  a  magyarországi  -  zsidóságot  is  tévedés  lenne  homogén

csoportként kezelni. Nemcsak vallási okoknál fogva, területi elkülönülésük révén, hanem eltérő

asszimilációs magatartásuk1, egyéni ambíciójuk és identitásuk alapján is roppant különbözőek. Sőt

maga a kifejezés, hogy vasi zsidóság is imaginárius fogalom, amit a történész-kutató alkot, ugyanis

nem sok bizonyítéka van annak (mondhatnák semmi), hogy a vasi fogalom identitásképző elem

lett volna az itt élő zsidóságnál. Ha már akadt ilyen, az a legszűkebb lakóhelyet jelenthette.

A 20. századi magyarországi zsidóság történetének a legfontosabb és legtragikusabb

eseménye a soá volt, ami lényegében megszüntette a 18. század óta növekvő, gazdagodó

közösségeket. A jelzett időszak eseménytörténetének negyedszázad alatt olyan gazdag irodalma

lett, ami lassan már áttekinthetetlenné válik. Ezek a művek elsősorban a tragikus év eseményeire

és az azt közvetlenül megelőző esztendők történéseire koncentrálnak, a második világháború

utáni szóhasználatban a vészkorszakra2. Az azt megelőző évtizedekre kimondva kimondatlanul,

mint preludiumra tekintenek. Ez önmagában is problematikus, és nagy eséllyel tévpályára

viszi/viheti a gondolkodást, az értelmezést. Azok, akik nem az intencionalista irányzat hívei3, úgy

gondolják, a két tétel között, koránt sincs olyan szignifikáns és magától értetődő kapcsolat, mint

amit egyesek sugallnak. Azaz az 1938 előtti antiszemitizmusokból és zsidópolitikából nem lehet

levezetni a soát.

1 KOVÁCS 1988: 606-611. o.
2 KOMORÓCZY 2000: 11. o.
3 MARRUS 2005: 15-20. o.
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A 20. századi zsidóság történetének bemutatásánál a legnagyobb gondot az elpusztult

(hitközségi) iratanyagok jelentik. Az adott közösség önreprezentációs dokumentumai nélkül

kérdéses, hogy a róluk alkotott kép mennyire közelít a valóságoshoz. (Ez Vas megyére különösen

igaz!) Azaz nemcsak az imázs, hanem az imago megismerése is elengedhetetlen a dolgok

megértéséhez. 4  Ha csak a róluk kialakított források állnak rendelkezésre a történelmi

konstrukcióhoz, akkor nagyon vitatható lesz a végeredmény. A zsidóság társadalmi

integrációjának a foka, részben a források esetlegessége miatt elengedhetetlen a téma sokszínű

(politika-, eszme-, gazdaság- és társadalomtörténeti) megközelítése.

Kétségtelen, kevés átfogó jellegű mű, írás áll rendelkezésünkre, amely a hatalom, a

társadalom és a zsidóság kapcsolatát elemzi a zsidótörvények előtti évtizedekben vagy az általunk

választott időintervallumban. E téren az egyik „klasszikusnak” számító opus National Katzburg

könyve5 mindössze egyharmadában tárgyalta az említett időhatárt, de hasonló a helyzet más a

forráskiadványoknál is. 6  Arról nem is szólva, hogy az említett izraeli szerző elsősorban

diplomáciai anyagokra alapozta mondandóját és állításait, ez alapjaiban determinálta véleményét.

A korabeli magyar állam a hétköznapokon ténylegesen megvalósuló politikájáról kevés szó esik,

(inkább a markáns antiszemita mozgalmakról, és a szélsőjobb szerepéről.) A magyar-zsidó

kapcsolatok széttörését elemző Rolf Fischer hasonlóképpen írott forrásokra, parlamenti

megnyilatkozásokra és az országos sajtóanyagokra építette konstrukcióját.7

A téma egyik legutóbbi átfogó igényű feldolgozása Gyurgyák Jánosnak köszönhető. Az

impozáns méretű - alapvetően eszmetörténeti - könyv jól érzékelteti milyen nehéz a témát

interpretálni,8 s tegyük rögvest hozzá, hogy milyen nehéz az anyagot elrendezni, hogy az egyszerre

legyen kronológikus-szintetizáló és disputáló-analizáló.9

A honi irodalom kimondva kimondatlanul két megközelítést alkalmaz a

zsidóságtörténetnél. Az egyiknél a kimondatlan főtétel, hogy a zsidóság miként őrizte meg a

megpróbáltatások ellenére is az identitását, míg a másik inkább azt tartja értéknek, hogy miként

változtatta meg azt, miként lett igazi jó magyar, és miért nem értékelte és fogadta el/be ezt a

többségi társadalom. Mindehhez hozzátenném, hogy a szakirodalomban nagyon erős a zsidóság

esszencialista felfogása, erős, homogén csoportként való értelmezése, ahol az egyik fél a

polgárosultságot látja benne, a másik meg a potenciális ellenségképet.10  A polgárosodás és a

4 GYÁNI 2005: 46. o.
5 KATZBURG 2002:
6 NÉMETH-PAKSY 2004:
7 FISCHER 1988
8 Nem véletlenül idézi az elején Füst Milán ezzel kapcsolatos gondolatát!
9 Nem a legszerencsésebb a szerző által választott eszmetörténeti bemutatás, amikor százévnyi korszakot irányzatok
alapján tár az olvasó elé kivonva a szöveget a történeti kontextusából. GYURGYÁK 2001:
10 GYÁNI 2005: 40. o.
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szekularizáció valóban átformálta a zsidóságot11, mély nyomott hagyott rajta. A zsidóságon belül -

véli Gyáni Gábor - ezért is félrevezető zsidó asszimilációról és polgárosodásról beszélni. Az

esszencialista szemlélet nagyvonalúan eltekint attól, hogy milyen belső megosztottság jellemzi a

zsidóságot, valamint az identitás szempontjából perdöntő diverzitásától.12 Ezért vagyok bajban a

statisztikákra épülő interpretációkkal13,  mert  úgy  sorolja  be  az  egyéneket,  és  olyan  tulajdonságot

magatartásmintákat kapcsol hozzájuk, ami nem mindig (vagy ritkán) állja ki a valóság próbáját.

Ezért gondoltam, hogy elsősorban a politikatörténet fogalmain keresztül lehet leginkább közel

kerülni a témához. Azokat a személyeket eseteket, történeteket, konfliktusokat elemzem, amikor

az eseményeknél,  cselekedeteknél világos (legyen ez a célpont vagy a cselekvő személy), hogy az

illető izraelita vallású, vagy mások zsidónak tartják. Az, hogy valaki zsidó származású, de tetteinél

ennek nincs különösebb nyomatéka azokat a történeteket, mozzanatokat mellőztem. Ez

kétségtelen flexibilis helyzetet teremtett, de ha valaki városi képviselő, lehet akár hitközségi elnök

is, ha a közgyűlésen azt kifogásolja, hogy a tisztviselők az adózok pénzéből érdemtelenül magas

jövedelemhez jutnak, ezt nem tartom zsidókérdésnek, csak akkor és annyiban, ha valaki majd úgy

nyilatkozik, cselekszik, hogy ez a vélemény összefüggésben van a zsidóságával.

Nyilván Magyarországon a zsidókérdés elválaszthatatlanul kapcsolódott a modernizáció

problémájához, annak szinte minden szegmensét átitatta, így a zsidóságról alkotott kép, a velük

kapcsolatos politikai bánásmód összefüggésben volt a magyar politikai elit társadalmi és politikai

céljaival - deklarált vagy elhallgatott – jövőképével. Történelmi okoknál fogva a magyarországi

zsidóság erősen rászocializálódott a magyar politikai elit magatartására, elvárásaira. A magyar

állam és politika válságai a legtöbb esetben a zsidóságnál is hasonló helyzetet teremtett. Mindezt

csak nehezítette a magyarországi zsidóság indentitás problémái. Huntington14 szerint az identitás

olyan, mint a bűn, nem lehet tőle megszabadulni. Minden identitás természetesen egy sok elemből

álló konstrukció.15 Ugyanez igaz a csoportos identitásokra is. Az angol identitásról mondták, hogy

– miként a legtöbb európai népnél – harcban, háborúkban alakult ki. A 19. századi modern zsidó

identitás kialakulásának sajátossága azonban az, hogy nem harc által alakítatott ki, hanem az

emancipációs döntések sorozatában. Nem tömegmozgalmak vívták ki (a zsidóság emancipációját),

hanem az uralkodó politikai elit akarata és az értelmiség felvilágosultsága, altruizmusa. Kapták,

ami mindig magában hordta a visszavonás lehetőségét is. A lakosság nagy része ezt nézte,

passzívan tűrte, elfogadta, de egyes csoportok határozottan ellenezték ezt. Ezért roppant érzékeny

11 A későbbiek során a szekularizáció kifejezést is így értelmezem. GEFFRÉ 1994:
12 GYÁNI 2005: 43. o.
13  Itt nemcsak születési statisztikára, hanem foglalkozási, virilis listákra is gondolok, ahol például mit is kell
figyelembe venni, akkor ha valaki felekezetet vált, addig zsidó, onnét keresztény?
14 HUNTINGTON 2005: 52-57. o.
15 Magába foglalja a történelmet, a földrajzot, a biológiát, a produktív és reproduktív intézményeket, a kollektív
memóriát, a személyes képzelet világát, a hatalmi berendezkedést, a vallási kinyilatkoztatásokat. CASTELS 2006 27. o.
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maradt a zsidó identitás a politikában végbemenő folyamatokra, az addigi rezisztens identitásukat

hosszan megőrizték, még azok is, akik a projektidentitást választották a társadalom domináns

intézményei által felkínált legitimitás identitás helyett vagy mellett. Nos ez a legitimitás identitás

teremtette meg a modern – Gramsi értelemben használt civil társadalmat. 16 A zsidó identitás

születésekor is sokszínű heterogén;  a 20. század első felében pedig ennek a sokszínűségnek a

felszámolása zajlik, ez a helyzet önmagában is ingerli a többségi társadalom önmaga választotta

vezetőit, akik a történelem értelmezésükkel épp az ellenkező irányú mozgást választottak az

egyneműsítő identitás felé. 17  Miként a kor nagy eszmeáramlata a nacionalizmus is a

homogenitásban megteremtésében jeleskedett.

Célszerű,  ha  az  elején  világos  alapértékeket  megfogalmaz  a  szerző a  történelemről  és

szűkebb témaköréről: az antiszemitizmusról és a zsidókérdésről. Az elmúlt évtizedekben komoly

vita bontakozott ki az emlékezet versus történelem kérdéséről, valamint arról, hogy tudománynak,

vagy művészetnek nevezhető-e a történetírás. Az utóbbi elképzelésekben sok szimpatikus elem

van. Alapvetően White álláspontját tartom mértéknek, követendőnek, miszerint vannak adatok,

amiből érték centrikusan teremtődnek a szerzők, a hírgyártók, megformálók által a tények,

amelyek segítségével megalkottatik a narratíva, vagy narratívák. Azaz hasonló adatbázisokról más

típusú narratívákat is lehet teremteni, (amit nyilván nem kell kritikátlanul elfogadni). Jelen esetben

a források adta lehetőségek miatt – kicsit a posztmodern történelem felfogásra emlékeztetve - kis

narratívákból áll össze a liberális kontextusban megalkotott konstrukció.

A zsidókérdés és az antiszemitizmus viszonyában Rürup álláspontjával azonosítom

magam 18 : nem a zsidókérdés csinálja, az antiszemitizmust, hanem az antiszemitizmus a

zsidókérdést. Az antiszemitizmust a modernizáció egyik kísérőjelenségének, de nem szükségszerű

jelenségének tartom, amely roppant sokszínű, hol búvópatak formáját ölti, hol hevesen tör a

felszínre. Sorsa sok tekintetben a politikai elitek kezében van. Szomorú látni, hogy a filoszemita

rendszerváltó hangulat egy évtized alatt miként vált a mai Magyarországon az antiszemitizmust és

rasszizmust toleráló, majd gerjesztő erővé.

Természetesen azzal is tisztában vagyok, hogy az a tér, amelyet elemzek csak lecsapódási

területe a Magyarországon zajló antiszemita, filoszemita politikai törekvéseknek. Miként az is

egyértelmű, hogy sem a vármegye, sem az ott lévő zsidóság nem játszott a magyar köztörténetben

főszerepet. De nem tartom átlagosnak sem, hanem egynek, egyfélének a sok közül.

A forrásanyagok legtöbbjét a Vas Megyei Levéltár adta, de próbáltam minél szélesebb

spektrumú sajtóanyagot is felhasználni Széchényi Könyvtár, Országgyűlési Könyvtár, OR-ZSE,

16 CASTELS 2006: 29-32. o.
17 HUNTINGTON 2005: 20. o.
18 RÜRUP 1985: 37. o.
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illetve a kapcsolódó levéltárak (MOL, Egyházmegyei, Zsidó Levéltár, Soproni Evangélikus

Levéltár) idevonatkozó iratanyát is áttekinteni. A feladat sok tekintetben az aranymosásra

emlékeztetett.

Mivel egységes forrásközlési szabályzat nem alakult ki a 20. századi magyar történeti

irodalomban 19 , ezért a századelőn született szövegek esetében közelítek a mai helyesírási

gyakorlathoz, azaz a hosszú magánhangzókat is jelzem, lévén, hogy a szövegeknek oly nagy

stiláris jelentősége nincs, kivéve a címeknél és a intézményneveknél.

A dolgozat elkészítésében külön köszönettel tartozom konzulensemnek dr. Vonyó

Józsefnek szakmai útmutatásaiért, segítőkészségéért és emberi tanácsaiért. Gyáni Gábornak a

magyar társadalomtörténetről szóló disputákért. A szombathelyi levéltárosok nagy csapatából

elsősorban Mayer Lászlónak a szakmai tanácsaiért, Sarlai Szabolcsnak, Benczik Gyulának, Varga

Nórának a feladatkörüket meghaladó segítőkészségükért, külön hálával tartozom a kollégáimnak a

megértéséért. És külön köszönöm mindazoknak, akik a mélypontokon tartották bennem a

reményt!

19 Történeti források a XX. századról. FONS 2001: 2. sz.
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1.  Historiográfiai áttekintés

1. 1. A judaisztikai irodalom

A több szempontból is sajátos historiográfiai áttekintést két területre koncentráltam: a Vas

megyei zsidóság történetét bemutató munkákra, valamint a vasi törvényhatóság és a területén

található települések életét, politikai-kulturális folyamatait elemző művekre. Mivel a választott

korszak – a két világháború közti időhatár – országos szakirodalmának akár csak vázlatos

áttekintése is meghaladná e mű terjedelmét, ezért célszerűbbnek tartottam, hogy egyes fejezetek

elején utaljak a judaisztikai irodalom főbb megállapításaira, vagy lábjegyzetekben tegyek egy-egy

hosszabb-rövidebb megjegyzést a felhasznált munkák értékeire és tudománytörténeti érdemeire.

A historiográfiai áttekintés sajátosságát több tényező adja. Nemcsak „klasszikus” történeti

műveket vettem górcső alá, hanem minden (bár korántsem a totalitás igényével) olyan kiadványt,

ami a téma bizonyos elemét, aspektusát taglalva hozzájárult a vizsgált terület megismeréséhez.

Egyben azt is érzékeltetni kívántam, hogy milyen diskurzusokban szóltak a kérdésekről.

A művek jelentős része nem „hivatásos” történészek produktuma – bár sok esetben

gazdag levéltári forrásanyagra épültek – mégis színvonaluk, szemléletmódjuk sok kívánni való

hagy maga után, gyakran erős tudományos deficittel küszködnek, nyelvezetük és diskurzusuk

különböző.

A Vas megyei zsidóság 20. századi történetének historiográfiai áttekintését Bernstein Béla

írásaival célszerű kezdeni, részben a tisztelet, az elismerés, részben a kronológia, de legfőképp

azon  egyszerű oknál  fogva,  hogy  mind  a  mai  napig  az  általa  elkészített  írás-fűzér  a  legteljesebb

áttekintés a törvényhatóság területén élő zsidóságról a 18 -19. századot illetően. Ez a százéves mű

napjainkban is az egyetlen összegző igényű, bár sok elemében töredékes alkotás. (Írása elméleti-

módszertani kérdéseket is felvet, ti. milyen megközelítésben célszerű elemezni egy-egy megyei

zsidóság történetét. Ez mind a mai napig kérdéses.20

Bernstein 1892-ben került a vasi megyeszékhelyre21, s mint a budapesti Rabbiképző frissen

végzett növendéke azon generáció tagja volt, amelyet a honi judaisztikai irodalom a „tudós-

20 A  rendelkezésre  álló  szűkős  forrásanyag  (a  hitközségi  források  hiánya)  a  dilemmákat  nagyon leegyszerűsíti,  de  az
elvi probléma azért megmaradt.
21  Rabbivá  avatták  dr.  Bernstein  Bélát  =  Egyenlőség  1892.  július  8.  9.  o.  Dr.  Bernstein  Béla  a  szombathelyi  =
Egyenlőség, 1892. augusztus 19. 11. o. A fiatal rabbi beiktatása saját kérésére csendesre sikeredett, mivel négy héttel
korábban veszítette el édesanyját. Fiatal kora ellenére is az első pillanattól fogva lenyűgözte a hitközség vezetőit és
tagjait beszédével, és magvas gondolataival kifinomul beszédével és nagy talmudikus tudásával. = Egyenlőség, 1892.
augusztus 26. 11. o.
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rabbi”/„doktor-rabbi” nemzedékként emleget.22 S való igaz, hogy a Kohn Sámuel – Bánóczi

József – Kaufmann Dávid tanítványok sora azzal az elhatározással készült a jövő hivatására, hogy

nemcsak hitbéli feladataiknak akarnak magas szinten és maradéktalanul eleget tenni, hanem egy új

neológ identitásnak a megteremtésében is kiveszik részüket. Ennek kiemelt elemét jelentette a

magyar zsidóság történetének megalkotása, miszerint a zsidó emlékezet, a záchor23 helyét a többi

európai nemzetnél és népnél is egyre fontosabb szerepet játszó történetírás vegye át. A modern

zsidó történetírás egyik percről a másikra született meg „annak a külső asszimilációnak és belső

összeomlásnak a nyomán, ami a zsidóknak a gettóból való hirtelen felmerülését (sic!)

jellemezte.”24 Létrejöttét nem csak tudásszomj és nem is egyszerűem egy divatos korideológiának

köszönheti, hanem a hagyományos zsidó világ válságának, valamint a zsidó emancipációért

folytatott küzdelemnek, és a modern antiszemitizmus elleni harcnak.

A „Wissenschaft des Judenthums”jutott az úttörő szerep, amely önmagában is egy re -

akció termékeképp született, válaszként a németországi Hep Hep zavargásokra.25 Az 1821-ben

létrejövő társaság és szellemi műhely egyik meghatározó alakja – a hegeli elveken nevelkedett

Nachman Krochmal (1785-1840)26 mellett – Leopold Zunz (1794-1886) volt. Céljuk a zsidóságot

összhangba hozni korával, beépülését segíteni a polgári társadalomba, a hagyományos zsidó

tudományosságot vegyíteni a modern tudományos elvárásokkal.27

Az önmagukban elbizonytalanodó zsidók hitének megerősítésére is felhasználható a

történelem, a szent szövegek helyébe lépő történelmi narratívák az új legitimáció fontos elemei

lettek. A modern zsidó történetírást kettős aspektus jellemzi egyszerre hozzájárulni az általános

történelmi tudáshoz, s közben bemutatni a zsidóságon belüli értékeket. Ez a történetírás –

eltérően sok európai néptől először az intézménytörténetre, majd a szellemtörténetre koncentrált,

értelemszerűen nem a politika történetre, mert ilyen hosszú ideig lényegében a zsidóság számára

nem is létezett. A gazdaság- és társadalomtörténeti megközelítések pedig a keresztény – szekuláris

22 FROJIMOVICS 2002: 221-222. o.
23 YERUSHALMI 2000: 103. o.
24 YERUSHALMI 2000: 89. o.
25  1819.  augusztus  2-án  a  dél-németországi  Würzburgban  kezdődtek  ezek  a  lázadások,  és  két  hónapig  tartottak
különböző német és dán városokban. Céljuk protestálni a zsidó egyenjogúsítás ellen. A hisztérikus lázadásoknak
halálos áldozati is voltak. Ez a vehemens zsidóellenesség nagyon meglepte mind a hatóságokat, mind a liberálisokat,
mind pedig magát a zsidóságot. Azzal szembesülhetett, hogy a befogadásnak nemcsak egyházi és intellektuális
ellenzői vannak, hanem a szekularizáció által érintett tömegek is. Az említett jelszavak kántálása a hegyi pásztorok
jelrendszerét kívánta átvenni. A történet arra mutatott, hogy a modernizálódó társadalmak lázadásai gyakran
zsidóellenes formában jelennek meg. KATZ 2001: 144-147. o. JOHNSON 2005: 395. o. Ez jelrendszer aztán
megmaradt, a 20. század elején, Szombathelyen is a vendéglői tömegverekedések, gyűlések kapcsán írták a lapok,
hogy ezt a kántálást használták a keresztényszocialisták a szociáldemokraták ellen.
26 Krocmalra Hegel mellett Maimodész volt nagy hatással,  sokáig készült Útmutatóját aztán Zunz adta közre 1851-
ben. Eszmetörténeti és tudományos szempontból középutat keresett a vallást megtagadó maszkil interpretáció és a
német társadalom szemében roppant ellenségessé váló ortodoxia felfogása között. AVINERI 1994: 24-32. o.
JOHNSON 2005: 399. o.
27 SIMON-NAHUM 2003: 342. o.
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történetírás képviselőinél is csíra állapotban voltak.28 Ha a zsidó életforma válsága és a zsidó

történelem szekularizációja fontos dolog volt, – bár tegyük hozzá a zsidó nép a legellenállóbb a

szekuláris tendenciákkal szemben – úgy a judaizmus historizálása még inkább.29 A „Wissenschaft

des Judenthum” második hulláma az 1860-as években teljesedett ki követői körében gyakori volt,

hogy inkább vallási fogalmakban és nem népként írták le a zsidóság históriáját.30 Leopold Zunz

elsősorban kulturális és nem politikai felekezeti entitásként közelítette meg a zsidóságot.31 Ezek a

hatások a formálódó magyarországi zsidó történetíráson is jól tetten érthetők.

Az igazi mesternek azonban a 19. század legnagyobb zsidó történetírója Heinrich Graetz32

számított. A Geschichte der Juden nemcsak a különböző szellemi irányzat mellett elkötelező

zsidó csoportok számára volt vállalható interpretáció a zsidóság történelemi szerepéről, de a

keresztény tudósok is megismerhettek egy másik világot.33 A műben – különböző formában – fel-

feltűnik a zsidóság felsőbbségének tudata. A judaizmus és a világi környezet közötti távolság

áthidalása azonban nála is hiányos maradt. A budapesti Rabbiképző Intézet erős szellemi

útmutatója a szó valóságos és képletes értelmében maga Heinrich Graetz volt.34 A nemzedék

reprezentáns tagjai Büchler József, Venetiáner Lajos, Bernstein Béla és Pollák Miksa voltak.

Bernstein rabbi működéséhez igazán jó helyszínt választott, a nyugat-magyarországi

megyeszékhely reményteli változások előtt állt, az addigi ütemes fejlődése épp akkoriban váltott

dinamikus lendületűvé. A századfordulón nemcsak Szombathely funkcionális szerepei

gazdagodtak,  hanem  külső képében  is  modernné  vált.  Az  itt  eltöltött  bő másfél  évtized  –

pontosabban 17 esztendő - mind a városi, mind a zsidó népesség folyamatos emelkedését hozta.35

Így Bernstein számára is a gondok inkább ebből, a fejlődésből, a modernitásből származtak és

28 YERUSHALMI 2000: 91-92. o.
29 YERUSHALMI 2000: 94-96. o.
30 Nathanial Katzburg legfőbb észrevétele az volt a magyarországi zsidó történetírással szemben, hogy a történészek a
zsidó nép története helyett a zsidóság felekezeti történetét írták meg. Ez nyilván jogos, de a gyökere az említett német
helyzettel magyarázható, és onnét került át Magyarországra is, mint a legtöbb szellemi hatás a honi zsidóságra. Kelet-
európában,  ahol  Dubnov  élt  és  alkotott  kissé  más  volt  a  helyzet,  arról  nem  is  szólva,  hogy  az  európai  szellemi
irányzatok  is  másképp  néztek  ki,  és  hogy  Dubnov  maga  is  úgy  gondolta,  hogy  Graetz  művét  kell  kijavítani.
KATZBURG 1995: 8. o. BORSÁNYI: 256-600. o. Katzburg tételét hangsúlyozza Haraszti György is, amikor górcső
alá vette Raphael Patai (1996) magyarországi zsidóságot bemutató könyvét. HARASZTI 1999: 283. o.
31  SIMON-HANUM 2003: 345. o.
32 AVINERI 19994 34-47. o.
33 Azért  megvetően  szólt  a  misztikus  irányzatokról  a  hasszidizmusról  és  a  kabbalizmusról  is,  de  jól  eső érzéssel  a
német nacionalisták sem forgatták a művet.
34 A  budapesti  Rabbiképző megnyitásán  maga  Graetz  tartott  ünnepi  beszédet.  FROJIMOVICS  2002:  221-222.  o.
Bernstein Béla is egy évet töltött Boroszlóban (1889/1890), ahol Graetz illetve tanítványai serénykedtek. Mi több
1900 egyik német nyelvű műve (Die Toleranztaxe der Juden in Ungarn) ott jelent meg. BALÁZS – MAYER 1998: 8.
és 14. o. Kohn Sámuel is Graetz tanítványa volt, Boroszlóban képezte magát. Richtmann Mózes: Kohn Sámuel 1841-
1920. Zsidó Szemle, március 19. 11-12. o.
35 Számokkal kevésbé lehet ezt a változást érzékeltetni 1890-ben 16700, húsz év múlva 32407 lakója volt a városnak
az első (9013) és a másik (6694) évtizedben is egy kisvárosnyival nőtt a megyeszékhely lakossága. KOVÁCS 1937:
450. o.
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nem a provincializmus szürkeségéből. 36  Ezekben az esztendőkben tett szert országos

elismertségre, és későbbiek során az itt megszerzett tekintélyét „csiszolta”.

Már Szombathelyen – rabbi, hitoktatói és oktatásszervezői tevékenységet folytatva alkotta

meg az 1848/49-ról szóló mítoszteremtő művét. Már a témaválasztás is bátor tett, világos

elkötelezettség volt egy olyan korszakban, amikor a modern magyar történelem legfontosabb

eseménye és mítosza megosztotta nemcsak a politikai elitet, hanem a magyarországi népességet is.

Kissé érthetetlen módon mégsem ezt a művét helyezték munkásságának középpontjába, hanem

hitközségi monografikussá „degradálva” a szombathelyi zsidóságról készült írását.37 Pedig ebben

az alkotásban jobban tetten érthetők az „aranykor”, a 19. század végi magyar–zsidó történetírás

meghatározó, de korántsem egyedülálló specifikumai. A magyar-zsidó történelem pozitívumainak

kiemelése és az asszimiláns-barát magatartás megerősítése, mindegy megideológizálása. 38

Bernstein – bár inspirátora nevét nem közölte 39 - nem csinált titkot belőle, hogy az addig

megjelent magyar történeti művek (Gracza György, Szilágyi Sándor) kiegészítésének szánta

alkotását, a hiányzó oldalak pótlására, ilyen értelemben a magyar közvélemény tájékoztatására,

meggyőzésére. A zsidóság helyzetéből adódóan a történetírás nem lehetett egyszerűen a

formálódó nemzeti mozgalmak, nemzetállamok új szekuláris legitimációt nyújtó területe, hanem a

Yerushalmi által említett kettős funkcióval működhetett (csak). Bernstein azt is világosan

megfogalmazta, hogy ő „magyar zsidók történetét – írta meg 1848-49-ben” 40  és nem a

magyarországi zsidóságét.41

„A magyar zsidók története 1848-49-ben pedig felekezeti és nemzeti szempontból egyaránt nevezetes,

mert kézzelfoghatóan bizonyította, hogy a magyarországi zsidók már akkor beolvadtak lelkileg a magyar

állameszmébe, ha nyelvileg még nem is nagy mértékben. Kimutatták odaadó részvételüket azt, hogy bár jogokat

nem adott a haza törvénye, mert az általános szabadság és nagy reformok kordszaka egyedül őket hagyta

sorompóikon kívül, ők Magyarországot édes hazájuknak tekintették, a melyért minden áldozatra készek

voltak.”42

36 Kiss  Arnold  példáját  hozza  fel  Frojimovics  Kinga,  aki  Veszprémbe kerülvén  szűknek  találta  létet,  szomorúnak  a
légkört és a körülményeket. FROJAMOVICS 2002: 227-228. o.
37 FROJIMOVICS 2002: 236-237. o.
38 KATZBURG 1995: 4-5. o.
39 Üzenetértékű, hogy nem közölte az által kívánatos és mintának tartott zsidó történetírókat sem Graetról nem szólt,
sem Leopold Zunzról, de hazai mestereket sem említette!
40 BERNSTEIN 1898: 1. o.
41 Hogy a magyar-zsidó történetírás e fontos produktuma kimaradt N. Katzburg előadásából. (KATZBURG 1995: 4.
o.)  az  talán  azzal  is  magyarázható,  hogy  a  szerző álláspontja  argumentálisan  szembe  áll  ebben  a  kérdésben.  Ő úgy
látja:  A  magyarországi  zsidóság  tekintélyes  része,  valószínű a  konzervatív  volt,  és  a  zsidó  politikai  hagyományt
követve az államhatalom oldalán állt. Feltehető, hogy 1848/49-ben sokan tartózkodóan viselkedtek. Úgy vélhetjük a
magyar–zsidó történetírás apologetikai okokból túlzott jelentőséget tulajdonított a zsidóság szerepének a
forradalomban és szabadságharcban. KATZBURG 1999: 52. o. A megfogalmazásban látható a hipotetikus állítás,
amivel mi is egyetértünk.
42  BERNSTEIN: 1898: 2. o.
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Miként azt maga a könyv zárógondolataiban ezt expresszis verbis megfogalmazta.

„Mindezek után megoldottnak véljük feladatunkat, melyet munkánk magunk elé tűzött. Megrajzoltuk utolsó

részletét is azon magasztos képnek, … melyet a magyar zsidók az 1848/49-iki szabadságharcz alatt és annak

hosszu folytatásában átéltek, egyrészt szenvedőleg, másrészt cselekvőleg. Szenvedtek mint zsidók és szenvedtek

mint magyarok. Küzdöttek, harczoltak és áldoztak mint zsidó magyarok. Azon munkában melyek a magyar

állam újjáépítésének bámulatos tényét megteremtette, nem lehetett részük, de azon munkában, mely az

ujjászületett magyar állam létét és kiépülését megvédte és biztosította, abban hűségesen megosztottak más vallásu

polgártársaikkal minden téren. A tárgyilagos történetírás el fogja ezt ismerni mindenkor és ennek, kizárólag

ennek szempontjából kivánjuk megítéltetni azon eredményeket, amelyeket munkánk felderített.”43

Erre a (látszólag) beszűkült horizontú gondolkodásra, szemléletmódra már korábban

mások is felhívták a figyelmet44, de jól érzékelhetően itt nem szellemi korlátoltságról van szó,

hanem inkább a korszellem elvárásaihoz való alkalmazkodásról, arról a tapintatos magatartásról,

amely nem gondolta célszerűnek a kényes kérdések és sok veszélyt és a megtámadtatás

lehetőségét tartalmazó kérdések historikus számára történő taglalását.45

Az asszimiláció szellemiségét tükrözte az is, hogy Bernstein műve előszavának megírására

Jókai Mórt kérte fel. Azt, aki nemcsak szemtanúja volt a nagy esztendő eseményeinek, hanem

egyben cselekvő részese is, azt az írófejedelmet, aki a millennium idejére már önálló nemzeti

intézményként funkcionált, s akit Bernstein utóbb is igaz szabadelvűnek tartott, többek között

azért, mert azon kevés politikus közé tartozott, akinél valódi megértés mutatkozott a honi

ortodoxia magatartása iránt is.46

A korszakban művének szerény szellemi visszhangja volt – érzékeltetvén, hogy a

befogadás a hivatalos magyar szellemi világba, közösségbe nem is egyszerű feladat. Méltatói

(Illésy  János,  Pauler  Gyula),  az  akkor  a  professzionalizálódó  tudomány  ranke-i  szellemet  kérték

számon rajta, erősnek (így tévesnek) érezték a konstrukcióját. 47  (Ti., hogy visszavetített egy

későbbi helyzetet, ma ezeket a vádakat másképp ítéljük meg.)

A 19. században kialakuló magyar-zsidó történetírás legtermékenyebb területének a

helytörténeti kutatás számított. Jogosan gondolták azt, hogy a hitközségtörténetek lehetnek azok

43 BERNSTEIN 1898: 336-337. o.
44 A soá pusztítását és szellemi sokkját megélve az 1848 centenáriumára kiadott dokumentum kötetben Zsoldos Béla
Bevezetésé már emígyen indította. „A kiegyezés óta szinte következetesen egyirányba tévedt a magyar zsidóság
multszemlélete.” ZSOLDOS 1948: 7. o.
45 A 19. század végén ismert az antiszemita paradox a magyar közéletben, ha a zsidóság harsányan, nyíltan lép fel  a
maga érdekeiért, akkor felkorbácsolja a szunnyadozó az antiszemita érzelmeket, ha meg nagy az antiszemita hullám,
akkor meg a fellépés lehetetlen is. Ezt a 22-es csapdáját kívánták áttörni a pesti hitközség „mezítlábasai” 1892-ben
Vázsonyi Vilmos vezetésével. SZABOLCSI 1993: 56. o.
46 Bernstein „hálája” nem is maradt el. A Jókai centenárium évében egy külön könyvet adott ki a magyar zsidóság és
az író viszonyáról. Jókai és a magyar zsidóság. De halálának a harmincadik évfordulóján is az Egyenlőségben
megjelent cikkben méltatta érdemeit. Bernstein Béla: Jókai és a magyar zsidóság. = Egyenlőség, 1935. március 30. 17.
o. HARASZTI 1999: 295. o.
47 SCHWEITZER 2005: 67. o.
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a kövek, amelyekből a zsidó szellemi, történelmi katedrális felépül. Már a kezdetekben 1894-ben

egy recenzió kapcsán ennek szükségességéről Bernstein így írt: „a magyarországi zsidók újabb

kori történetét csak úgy fogja az arra alkalmas szerző alaposan és kimeríthetően megírhatni, ha

hitközségeink monográfiáinak bő anyagából, a részletesen föltárt adatokból választhatja ki az

egész magyar zsidóság történetének bemutatásához szükségeseket. Eltekintve tehát a helyi

érdektől, mellyel egy hitközség megírása bír, megvan annak általános érdeke is. E történetet

megírni pedig elsősorban a rabbi van hivatva, (kiemelés tőlem) ha az összes föltalálható

kútforrásokat, szóbeli és írottakat egyaránt felhasználja.”48 A rabbi ugyanis nemcsak a vallásos

közösségi hagyományok éltetőforrása és továbbadója, hanem a szekularizáció által megérintett

zsidó csoportok új eszméjének is formálója kell, hogy legyen, még mielőtt a nyáj szétszéled.

Bernstein szombathelyi évei során a vallásos oktatás megújítása (mind az ifjúság és mind a

felnőttek körében49) legalább akkora szerepet kapott, mint a történetírói tevékenység. Erről utóbb

így írt: „A zsidó történetet úgy kell tanítanunk, hogy az minden részében vallástanítás legyen.”50

Bár maga a műfaj számtalan lokális és időbeli korlátot tartalmaz valóban nélkülözhetetlen

egy nagyobb ívű történeti összefoglalás eszmefuttatás megvalósításához. Tulajdonképpen ezzel a

részben módszertani, részben elméleti problémával szembesült Bernstein is, amikor a Vas megyei

zsidóság történetének a megírására vállalkozott. Hogy torzóban maradt műve, annak talán csak

egyik oka, hogy távozott Vas megyéből (s ezzel semmi esélye sem mutatkozott annak, hogy

befejezhesse félbe maradt kutatását). Legalább ilyen lényegesnek tartjuk, az említett dilemma

megoldhatatlanságát, így hát nem tehetett mást, mint közreadta 1912-től a Magyar Zsidó

Szemlében cikksorozatát.

A Vas megyében élt zsidóság történetét, három szakaszban lehetett volna megragadni, az

első a honfoglalástól a XVII. századig tartana. (Megjegyzendő, hogy nem kötelezte el magát

mestere Kohn Sámuel kazár elmélete mellett, de büszkén hirdette, hogy itt éltek legelébb zsidók!51)

A második korszakot a hitközségek halmaz-története jelentené. Míg a harmadikat – az

emancipáció utáni időszakét a községkerület középpontba állításával lehetett volna bemutatni. Az

1869-ben megalakított VIII. községkerületet pár év után azonban tetszhalottá vált, a „holt keret,

hatáskör és eszközök hiányában tehetetlen a testület” 52 - írta Bernstein, csak 1892-től

aktivizálódott a vármegyében. Vágyként, programként fogalmazta meg a főrabbi „Valóban már

ideje volna, hogy a magyar zsidóság megteremtené életképes, erős szervezetét, mely a magukra

48 A székesfehérvári zsidók történetéről írt recenziójában közli ezt a Magyar Zsidó Szemlében. Idézi. SCHWEITZER
2005: 71. o.
49 Weiner Károly a legtekintélyesebb helyi zsidó kereskedő jóvoltából a héber nyelvtanfolyamokat hoztak létre 1907-
től. = Egyenlőség, 1907. június 9. 11.
50 Bernstein Béla: Rossz a hitoktatás = Egyenlőség, 1921. április 30. 5. o.
51 BERNSTEIN 1998: 27. o.
52 BERNSTEIN 1998: 158. o.
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hagyott hitközségeket egyesítené közös felekezeti munkára!” 53  Így látható, hogy a felvállalt

mozaikszerű hitközségtörténet – a szellemi inspirációkon és alapokon túl a létkörülmények

kényszerítette helyzet terméke.

Nem titkolta azt sem, hogy itt nem egy szűkebb régió zsidóság történetét vázolja fel,

hanem a magyar-zsidó történet egy fejezetét. „Midön pedig e mozaikszerű képet legjobb igyekezetünk

szerint összerakjuk, azt hisszük, hogy nemcsak sajátlagos felekezeti, de általános kulturtörténeti szempontból is

érdekes feladatot és értékes munkát végezetünk. Mert azok viszonyok között, melyek hazánkban a zsidó

közösségek századokon át éltek és fejlődtek, vagy jobban mondva tengődtek, azok jellemzőek nemcsak a zsidók

állapotára, de az egyes korszakokra nézve általában.”54 Forrásait tekintve nemcsak a megyei, városi de a

– szerencséjére az akkor még meglévő - hitközségi levéltárakat is alaposan áttanulmányozta, sőt

szemmel láthatóan orális forrásokra is támaszkodott.55 Feltűnő, hogy mennyire nem élt a sajtó

adta anyagokkal!! (Eltérően az 1848-49-es művétől, ahol roppant gazdag forrásbázisként használta

itt  alig  van  nyoma.  Aminek  az  lehet  a  magyarázata,  hogy  ismerte  a  helyi  hírgyártókat,  és  a

kelleténél erősebb kritikát gyakorolt felettük. 56 ) Igazából csak a rohonci és a szombathelyi

hitközség története tekinthető teljesnek, amelyek álláspontja szerint leginkább reprezentálták a

megyében zajló folyamatokat. A zunz-i szellemi hatások és a graetz-i pályán mozgó történetíró

könnyebben boldogult a zárt közösségek leírásával, mint a gazdasági folyamatok által kulminált

változások megragadásánál. 57  A külső környezet és a zsidó közösségek kapcsolatának a

bemutatását úgy oldotta meg, hogy egy összefoglaló indító fejezetben tárgyalta a külső - az állam,

a földesurak és a törvényhatóságok viszonyát a zsidósághoz, és a hitközségi fejezetekben pedig a

zsidóság belső gyarapodását, vitáját. A kölcsönös egymásra hatás érzékeltetésével azonban adós

maradt. Nem tudott mit kezdeni azzal a helyzettel, amikor zsidó szereplők kiléptek a hitközség

falai közül és közéleti szereplővé váltak. Nem is egyszerű ez a helyzet, hogy ők mennyiben zsidók

és mennyiben társadalmi helyzetükből fakadó szereplők. Ez a probléma nem Bernsteiné, hanem

minden mai zsidó történettel foglalkozó könyvvé és tanulmányé is.

Jól látta, hogy a gazdaság lendületes fejlődése mennyire átrendezte a zsidó közösségek

súlyát. „Nagy és virágzó községek mindinkább fogynak és sülyednek, elvesztik egykori előkelő

helyüket, viszont kis hitközségek elkezdenek emelkedni, naggyá lesznek és elfoglalják a

53 BERNSTEIN 1998: 159. o.
54 BERNSTEIN 1998: 28. o. Ez a gondolatment leginkább Zunz felfogására emlékeztet!
55 A szombathelyi ortodox közösségről információit Klein Gyula tanítónak köszönheti, akivel éveken keresztül együtt
dolgozott. BERNSTEIN 1998: 155. o.
56 Pl.  Deutsch  Tivadar,  aki  nagyszerűen  ismerte  a  helyi  gazdasági  életet,  ő szállította  a  korszakban  az  ilyen  jellegű
írásokat, annyira, hogy a Kárpáti Kelemen készítette szombathelyi városmonográfia gazdasági fejezeteit is a fáma
szerint ő készítette. A családfő Deutsch I. M. halála után válságba kerülő família gyermeke aztán hirtelen eltűnt a
helyiek látóköréből, így nem volt célszerű a későbbiekben idézni életművét. De ő készítette a Magyarország
vármegyéi és városai (Magyarország monografiája) Vasvármegyei részének egyes fejezeteit is. BOROVSZKY 1989:
57 BERNSTEIN 1998: 41. o.
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tönkremenők helyét.”58 Éppen ezért két hitközség a rohonci és a szombathelyi történetének a

„teljes” bemutatása vállalkozott, mert e két közösség története reprezentálta leginkább a zsidóság

történetét az utolsó két évszázadban, a többi vázlatos maradt.59

Miként említettem, a kényes kérdések taglalásától – az antiszemitizmus terjedéséről, az

erős szekuláris hatásról, a zsidó közösség belső harcairól, az ortodoxia másodrendűségéről60 –

tartózkodott. Egy olyan korszakban, amikor erős asszimilációs nyomás nehezült a vidékről

városokba „menekülő” zsidóságra, amikor az új identitás keresése nyomasztja a közösséget,

amikor a nyelvváltás „befejezés” előtt áll, nagyon nehéz ezekről a problémákról tárgyszerűen

írni. 61  Neki is gondot okozott a múlt és a jelen szétválasztása. 62  Jobban mozgott a múlt

eseményeinek, mint a jelen időszakának a konstruálásában. Bernstein monográfiája63 –  ahogy  ő

nevezete – adatgazdagsága miatt ma is megkerülhetetlen e témában, másrészt szemlélete és

módszerei miatt is említésre méltó alkotás.64

A doktor rabbi hármas hatással bírt a szombathelyiekre, egyrészt személyeket formált,

akik Szombathely (neológ) zsidó vezetőséget adták, másrészt a település zsidóságának

történetének megírásával erősítette magyarbarát tudatukat, harmadsorban műveinek elismertsége

emelte a város hírnevét. Ezért is nehéz pontos magyarázatot találni arra, hogy 17 év után miért is

távozott a városból. Az kétségtelen, hogy akadt anyagi természetű vitája a hitközség vezetésével65,

de más jellegű problémák is meghúzódhattak a háttérben. (Feltételezésünk szerint személyes

konfliktusa akad az akkori hitközségi elnökkel Geist Lajossal66, miként nem kizárt, hogy az 1907-

08-ban módosított hitközségi szabályzat sem a szája íze szerint készült.67) Másrészt a hitélet terén

erős konzervativizmust mutató Bernstein nem mindenben találhatott követőkre. Talán ezzel is

magyarázható, hogy távozásakor csak a szombathelyi Chevra Kadisa választotta díszpolgárává

58 BERNSTEIN 1998: 41. o.
59 BERNSTEIN 1998: 28. o.
60 A századforduló szombathelyi ortodoxiáról szinte alig írt valamit, pedig nagy botrányok voltak, így Jungreisz Pál
rabbi megérkezése és tevékenysége miatt össztűz alá került az a közösség, amely így is a kettéválás szélére jutott. Az
Országos Közvetítő Bizottság közbenjárása szükségeltetett, hogy az ortodox közösség ne szakadjon ketté.
61 A szombathelyi zsinagógában 1905-ban hangzott el az utolsó német nyelvű szónoklat, a helyi evangélikusoknál ez a
pillanat 1896-ban ment végbe.
62 BLOCH 1996: 33. o.
63 BERNSTEIN 1998: 42. o.
64 Frojimovics  Kinga  szerint  „Bernstein  műve  talán  a  legegyértelműbb  példája  annak,  hogy  a  gyakorló  rabbi  és  a
történetíró ugyanazt az irányvonalat képviseli. Az első megközelítésben felekezettörténeti művek körébe tartozó írás
tudatos, kiérlelt ideológiát teremt és közvetít, a magyarországi neológia asszimilációs stratégiáját.” FROJIMOVICS
2002: 237. o.
65 BALÁZS-MAYER 1998: 17-18. o.
66 Tudomásunk szerint erről a konfliktusról nem írtak, de a sorok között olvasva feltűnő, hogy a főpap tizenöt éves
jubileumáról szóló beszámolóban nem említik meg Geist Lajos hitközségi elnök nevét a felszólalok sorában.
Ellenben Rainer Ignác és Viola Ödön beszédéről tudósítottak. A szombathelyiek főpapja = Egyenlőség, 1907. június
30. 10. o.
67 A szombathelyi izr. kongr. hitk. alapszabályai. = Egyenlőség 1908. március 15. 19.
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1909. február 19-én.68 A két világháború között – tudomásom szerint sem látogatta meg a városi

zsidó közösségeit  hiába adódtak történelmi alkalmak, pillanatok, ami mögött azt sejtjük, hogy

igazi konfliktusa a Geist családdal adódott.)

A Nyíregyházára távozó Berstein Bélával sokat veszítettek a helyiek, a város zsidóságának

országos tekintélye, piárja csökkent. 69  A  rabbi  székbe  kerülő utóda,  dr.  Horowitz  József

képességei és teljesítménye jóval szerényebbnek mutatkozott. Bernstein azonban a szabolcsi

megyeszékhelyen is állandó szereplője maradt a honi zsidó közéletnek, írásai folyamatosan

jelentek meg a neológ Egyenlőségben és az ortodox hetilapokban is.70 Jubileumai méltán váltottak

ki országos visszhangot. 71

A szombathelyi Chevra Kadisa száz éves fennállása alkalmából 1928-ban jelent meg egy

emlékkönyv – az egyetlen, amelyet a két világháború közötti a vasi zsidóság kiadott (!), holott

anyagi kondíciója alapján többre is futotta volna! A kiadványban dr. Viola Ödön tekinti át az

intézmény történetét 72 , forrásértékét részben az ott közreadott adatsorok, névsorok adják,

valamint azokat a beszédrészletek, amelyekből jól érzékelhető, hogy a húszas években a zsidó

vallási vezetőket milyen gondok is  foglalkoztatták.73

A soá, a vidéki zsidóság elpusztítása után – 1948-ban készült – dr. Fodor Henrik

könyvtáros kéziratos munkája A szombathelyi gettó (1944. május 4 – július 6.). 74  Címével

ellentétben az írás nem tett kísérletet a szombathelyi gettó életének és történetének

rekonstruálására – holott akkor még sok visszatérő segíthette volna e munkát – hanem

68 A szombathelyi Chevra Kadisa 116 éves története során három díszpolgári címet adományozott. Az elsőt 1868-
ben Horváth Boldizsárnak, a zsidó emancipációs törvény megalkotásában játszott szerepéért. A másodikat 41 évvel
később Bernstein kapta távozásakor. HOROWITZ 1928: 23-24. o. A Chevrában az elnök Viola Ödön mellett
Hoffmann Ignác is meghatározó szerepet kapott, aki egykori ellenfele volt Geist Lajosnak a hitközségi elnökiségért
folytatott küzdelemben 1898-ban elbukott, részben itt, részben a Kereskedők Társaságában kapott aztán kiemelkedő
szerepet. Az utóbbiban évekig felügyelőként, az előbbiben ő volt az elnök haláláig. HOROWITZ 1928: 28. o.
69 Papi beiktatás = Egyenlőség, 1909. április 25. 8. o. RICZU 1992: 42. o.
70 Bernstein Nyíregyházán egy viszályokkal telített status quo község élére került, ahol próbált kompromisszumot
találni a felek között. Az a tevékenysége, amely során a status quo közösség országos szervezetének megteremtéséért
tett önmagában egy fejezetet megért. Vélhetőleg az ekkori személyesen átélt vitákat és gáncsoskodásokat látva sok
tekintetben cizellálta álláspontját a magyarországi zsidóság kiegyezés utáni múltjára vonatkozóan is. A liberalizmus
kínálta szabadság nagy teret adott a szakadás véghezvitelére, és jobban hangsúlyozta a kormányzat szerepét abban,
hogy ilyen erősen elkülönültek a zsidó szervezetek Magyarországon. Mit akarunk? = Egyenlőség, 1929. február 9. 5-
6. o. A staus quo hitközségek = Egyenlőség, 1929. március 2. 16. o.
71  1921-ben Bernstein az újjászervezett ORE, az Országos Rabbiegyesület alelnöke lett Venetiáner Lajossal
egyetemben, az elnök természetesen dr. Hevesi Sándor a pesti főrabbi volt. Egyenlőség, 1921. április 23. 2. o. Dr.
Bernstein Béla 40 éves = Egyenlőség 1932. április 9. 12. o. Egy nagy magyar … = Egyenlőség, 1932. szeptember 12.
2. o.
72 A szombathelyi Chevra történetéről már jelent meg egy önálló kiadvány, egy beszámoló 1893-ban a neves ügyvéd,
a Chevra elnöke Feldmann Dávid Tivadar tollából. Ezt a kiadványt azonban egy közkönyvtárban sem lehet fellelni,
emiatt  is  fontos  ez  az  1928-as  emlékkönyv,  amit  tudunk  zsidó  aspektusból  az  intézmény  történetéről  az  részben
Bernstein írása és ez a füzetecske.
73  Elsősorban  a  főrabbi,  Horowitz  József  felszólalásaira  gondolunk,  aki  részben  a  szekularizáció  hatásáról  szólt,
részben a nehéz szociális helyzetről, amit szintén a hit erősítésére lehetne felhasználni. HOROWITZ 1928: 28-29. o.
és 37-38. o.
74 FODOR 1948: 1-12. o.
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lényegében két személy emlékezetére alapozva rekonstruálta a történteket. Az egyik Vályi Manó,

aki mentesített zsidóként nem került a „halálvonatba”, a másik egy akkor itt a városban

tartózkodó munkaszolgálatos, Handlei Jenő. Lényegében egy szabálytalan oral history kerekedett

belőle, amely számtalan megtévesztő pontatlanságot tartalmaz, még a címben szereplő dátumok is

rosszak! A kiadvány még elő vázlatnak sem tekinthető – bár felsorol egy-két korabeli sajtócikket75,

és közölt egy hevenyészet gettó rajzott – nemhogy történelmi elemzésnek.

A soá harmincadik évfordulóján két kötet is napvilágot látott a vasi zsidóságról. Az egyik

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Monográfiái hatodik köteteként megjelent kőszegi

zsidóságról írott könyv Harsányi László jóvoltából.76 Schreiber Sándor bevezetőjéből kiderült,

hogy a fenn említett Fodor Henrik hívta fel a figyelmet a szombathelyi levéltárban található 1532-

ből származó zsidó oklevelekre, s így terelődött a figyelem a kőszegi zsidó közösségek történetére.

A feldolgozó munkát végző Harsányi László a zsidó hitközségek monográfusának számított. Az

említett műben a 16. századtól mutatta be a nyugat-magyarországi szabad királyi városban élő

zsidóságot. Kétségtelen, hogy számtalan tekintetben izgalmasabb, érdekesebb az alpokaljai zsidó

populáció története az emancipáció előtti, mint az azt követő időszakban. Részben az egyre

csökkenő népesség szám miatt, részben mert a 19. század utolsó negyedére Kőszeg is sokat

veszített a térségben betöltött gazdasági- politikai súlyából, kulturális vonzerejéből. A

korszakunkra – a 20. századra vonatkozó anyag alapjaiban két bázisra épült egyrészt a helyi sajtó

– a Kőszeg és Vidéke cikkeire, valamint a kőszegi zsidók visszaemlékezéseire, adatközléseikre.

Nem vitatván ezek fontosságát, úgy véljük e szűk forrásbázisból77 messzemenő következtetéséket

nem lehetett levonni: különösen a környező társadalom és a zsidósághoz viszonya nehezen

bontható ki. Ez a beállítás a zsidóságot zárt csoportként érzékeltette, de érzés és gondolat világát

a hiányzó hitközségi anyagok miatt nehéz reprodukálni.

Vitatható a szerző korszakolása is, (IV. fejezet78) az első világháború utáni időszak, mind

köztörténeti – ti. létrejött az etnikus, független magyar állam, mind a magyarországi zsidóság,

mind Kőszeg város történetében (ugyanis határváros lett) igazi cezúrát jelent. Ez látható, és jól

érzékelhető fordulatot hozott a település életében. Harsányi művének jelentősége több annál: hat

75 Fodor könyvtáros volt, de a háború alatt még gimnáziumi tanár, aki, ha akkori élményeit megosztja az utókorral,
akkor talán nagyobb forrásértéke lenne írásának.
76 HARSÁNYI 1974: 1- 260. o.
77 Pl. a megyei hírlap anyaga ennél gazdagabb, különösen az a tény, hogy a város képviselője volt tizenöt esztendő
keresztül az a Lingauer Albin, aki a Vasvármegye laptulajdonosa és főszerkesztője révén a megyei antiszemita
propaganda egyik meghatározó és sokat citált alakja volt. Ezzel összefüggésben a lap irányvonala is megváltozott, és a
Lingauer barát lap 1921 végétől a kormány támogatását élvezve erősen oppozíció irányába ment el. A városi
közgyűlési dokumentumok és polgármesteri anyagok áttekintése bizonyára tovább árnyalhatta volna a kialakított
képet.
78 HARSÁNYI 1974: 81-195. o.
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évtizeddel Bernstein írásai után egy új, alapos a kor tudományos elvárásainak megfelelő

monográfia jelent meg, amely korántsem csak a felekezeti kérdésre koncentrált.

Az esztendő igazi „szenzációját” azonban az Izraelbe elszármazott zsidók által kiadott

Vasi Zsidók. Emlékére a mártírhalált szenvedett zsidóságnak című kötet jelentette.79 A címéből is

érezhető, hogy műfaja inkább záchorra emlékeztet, mint tudományos történeti feldolgozásra. De

mivel negyedszázadon keresztül ez a kötet adta az egyik legátfogóbb képet a huszadik század első

felének vasi zsidóságáról, így gyakran citálták a könyvet. A hat egységre tagolt kiadvány 3-5.

fejezete érdekes szakmai szempontból. A vasi történetet bemutató általános rész után a kehillák

történetével folytatódik, ezek az írások nem önállóak, hanem mindenek előtt Bernstein munkáin

alapulnak. Az élmények és életképek fejezete orális források alapján kívánta bemutatni a túlélők

jóvoltából azt a sokszínű életet, amit a levéltárak iratanyából lehetetlenség rekonstruálni. A lelkes,

amatőr szerzők, kötet összeállítók ismerve az akkori politikai körülményeket meg sem kísérelték,

hogy a szombathelyi, vagy budapesti levéltárak iratanyagára építve mutassák be a letűnt

hitközségek életét. 80  Az egyenetlen színvonalú kötet különösen jól használható anyagai az

ortodoxiára vonatkoznak, mivel róluk különben is keveset szólt a helyi sajtó.81 Az emlékezetből

összeállított mártírnévsoruk – amely értelemszerűen sok pontatlanságot tartalmaztak – az első

kísérletek egyike volt a veszteségek pontos számbavételére.82 Külön erénye a kötetnek a cionista

szemléletmód és vasi, kevés számú cionisták plasztikus bemutatása.83

A nyolcvanas évek második felében a szomszédos Ausztriában is megnőtt a zsidóság

iránti érdeklődés, s elsősorban Slomo Spitzer (Bar Ilani Egyetem – Izrael) jóvoltából több

tudományos konferenciát is tartottak (Bar-Ilan és Stadtschnailinban, Városszalónakon) a

burgenlandi zsidóságról. Az előadások anyaga 1995-ban látott napvilágot. Számunkra a gondot az

jelenti, hogy elsősorban a 18-19. századi történetre koncentráltak és kevésbé a 20. század

eseményeire, lévén az egykori vasi zsidó hitközségben (Rohonc, Városszalónak, Németújvár) már

nagyon izraelita élt.84

79 VASI ZSIDÓK 1974
80 A kötetben látott napvilágot két Hacker Iván írás is, az egyik alcímében (Via Auschwitz) azt ígérte, hogy a szerző
írja visszaemlékezéseit, de sajnos leánya tájékoztatása szerint Hacker Iván írásának az a része, amely az Auschwitzba
került  helyi  zsidóság  történetét  mutatja  be,  végül  is  nem született  meg,  és  csak  az  itt  olvasható  töredékek  ismertek.
VASI ZSIDÓK 1974: 109. o.
81 VASI ZSIDÓK 1974: 173-178. o.
82 VASI ZSIDÓK 1974: 129-169. o.
83 Mivel Izraelben készült és jelent meg a kiadvány nyilván ivrit nyelvű változata is olvasható a kötetben.
84 Slomo Spitzer vallásos tudományos szemléletével és nagy judaisztikai tudásával roppant termékenyítően hatott a
magyar judaisztikai kutatásokra is. Munkái közül nagy haszonnal forgatható a sopronkeresztúri zsidóságról írott
könyve. A mű eredetileg nem kiadásra, hanem előtanulmánynak készült, de tekintettel a bő forrásanyagára egy olyan
korszak, olyan aspektusát mutatja, be, ami a judaisztikában kevésbé jártasok számára másképp nem lenne
értelmezhető. SPITZER 1995/a,  SPITZER 1995/b: 1-179. o.
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Már egy új kortrend előszelét jelentette a körmendi hitközség történetének a rövid

bemutatása Szántóné Balázs Edit jóvoltából.85 A hosszú, kényszerű hallgatás miatt86 a zsidókérdés

iránt látványos intellektuális és felekezeti érdeklődés mutatkozott a nyolcvanas évek második

felében, amihez sok ponton párosult az alapvetően rendszerkritikai funkciójú polgárosodásról

kibontakozó diskurzus is.87 Az említett tanulmány a kezdetektől tekintette át a közösség fejlődését

egészen az 1944-es elpusztításáig. 88  A korszakunkra vonatkozó rész (504-513. o.) levéltári

(főszolgabírói) és sajtóforrásokra (Rábavidék), valamint az akkor még viszonylag szerény

szakirodalmi bázisra épült (Braham, Gonda). A tanulmány önmagában vizsgálja a körmendi

közösség történetét kerülve a kínálkozó komparasztikai lehetőségeket, és deduktív módszert

alkalmazva  inkább  azokat  a  momentumokat  emelte  ki,  ami  a  körmendi  zsidó  közösségénél  is  a

kortrendhez kapcsolódva megjelentek. A szerző nem tartotta feladatának sem a demográfiai

folyamatok bemutatást, sem a virilis lista segítségével a helyi polgárosodás, vagyonosodás

követését. Elsősorban a dualista korszakban élt azzal a lehetőséggel, hogy a körmendi

közösségből származó és nagyobb szakmai karriert befutott személyekről is tájékoztatást adjon.89

A rendszerváltás időszakára professzionalizálódott a judaisztikai kutatás 90 ,

megteremtődtek  a  pénzügyi  alapok,  szervezettebbé  vált  a  kérdés  kutatása  és  ez  a  lokális

folyamatokra is rányomta a bélyegét. A holokauszt ötvenedik évfordulója és a magyar társadalom,

azon belül is egyes csoportok91 - őszinte érdeklődése és a kárpótlási törvények aztán megújították

a honi zsidóság történetének megírását. Ezt a területet is elérte a levéltárosok forradalma. 1994-

ben Ságvári Ágnes szerkesztésében – a Magyar Auschwitz Alapítvány – Holocaust

Dokumentációs Központ szakmai vezetésével – minden megyében hasonló elvek alapján

85 SZÁNTÓNÉ 1993: 483-562. o. A jelzett tanulmány – mellékletek nélkül - aztán helyet kapott az … és hol a vidék
zsidósága? …. (Történeti és néprajzi a falusi, mezővárosi zsidók és nem 191. 213. o. zsidók együttéléséről.)
Szerkesztette: Deáky Zita – Csoma Zsigmond – Vörös Éva. Bp., 1994. 191-214. o. című kötetben is. Addig legfeljebb
egy-egy szórványosan megjelent cikk érzékeltette, hogy zsidók is éltek Vasmegyében, pl. BODÓ 1984: 370-381. o.
Bár a szerző bevezetőjében azt írta, tanulmányunkban nem vállalkoztunk sem a körmendi Izraelita Hitközség
történetének, sem a zsidóság Körmend községben betöltött szerepének a bemutatására.” (sic!) SZÁNTÓNÉ 1993:
483. o.
86 Két példát érdemes ezzel kapcsolatosan megemlíteni az egyik a soá negyvenedik évfordulójára megjelent kötet
történetét, amit Hanák Péter jegyzett és szerkesztett. Zsidókérdés 1984. A másik, igazi intellektuális-politikai vihart
kavaró kiadvány a Zsidókérdés 1987 nyarán egy velemi szemináriumon tartott előadások szerkesztett változata
olvasható. A zsidókérdésről 1989. 1-138. o.
87 A polgárosodás Magyarországon Századvég 1991 2-3. sz. Replika A polgárosodásról mint zsidókérdésről később
egy gondolatébresztő vita bontakozott ki a BUKSZ hasábjain. Gyáni Gábor és Karády Viktor között. Gyáni Gábor:
Polgárosodás mint zsidó identitás. BUKSZ 1997. 4. sz., illetve GYÁNI 2002: 134-148. o. valamint Karády Viktor:
Zsidó és nem zsidó polgárosodás? BUKSZ 1998. 2. sz. 11-24. o.
88 A város felekezeti közösségeinek történetének a megírása abból az apropóból készült, hogy alapként szolgáljon a
város monográfiájához, de valójában önálló életet élt, és abba nem építették bele.
89 SZÁNTÓNÉ 1993: 501- 503. o.
90 Az addigi kutatások eredményét foglalta össze SZITA 1994: 248-251. o. VARGA 2001: 159-199. o. VARGA 2006:
141-161. o.
91 A karizmatikus fundamentalista Hit Gyülekezetre, illetve annak vallásos fiatalságára gondolok, akik a TEDISZ
(Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség) szervezésben országjáró konferenciát tartottak a vidéki zsidóság
elpusztításának félévszázados évfordulóján. HOLOCAUST EMLÉKKÖNYV 1994:
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szerkesztet dokumentum kötet jelent meg. 92  A sorozat célja kettős volt egyrészt, hogy a

kiadványok rövid bevezetőjéből a megyékben a valósághoz közelebb álló kép alakuljon ki a

zsidóság 20. századi történetéről. Másrészt nem titkoltan a sorozat a magyarországi soá egyik

főszereplőjére a magyar közigazgatás és rendészeti szervek tevékenységére koncentrált,

érzékeltetvén felelősségüket a lezajlott folyamatban. A levéltári anyagokat természetéből adódóan

a források nagy részét ők prezentálták. 93  A kiadványsorozatnak – a tudásgyarapításon és az

oktatási segédlet gazdagításon túl - társadalmilag fontos szerepe volt abban, hogy ébren tartotta és

ösztönözte a kutatást azok körében is, akik nem családi vagy rokonsági kapcsolatok révén

foglalkoztak a témával, ezáltal demokratizálta a kutatást.

Az  évforduló  a  vasi  megyeszékhelyen  is  fordulatot  hozott  a  helyi  zsidóság  történetének

kutatásában.94 Tudományos konferencia, kiállítás szerveztetett és részben ezekhez kapcsolódott

Mayer László országos visszhangot is kiváltó, szakmailag nagyon pontos és korrekt dokumentum

kiadványa a szombathelyi gettóról.95

2001-ben két könyv is megjelent a szombathelyi zsidóságról. A Baljós a menny felettem.

Vallomások a szombathelyi zsidóságról és soáról96, amely (tizenöt) visszaemlékezés segítségével

kívánta bemutatni a vasi megyeszékhely zsidóságának életét a soá előtti időszakban. Szakítva azzal

a szerencsétlen „vidéki” gyakorlattal97,  amelyik  csak  egy  külső folyamatként  –  tudja,  tudta  leírni

1944 tragikus eseményeit. Ebben a kötetben látott napvilágot a szombathelyi Zsidó Tanács

egykori tagjának Hacker Ivánnak a visszaemlékezése is. Unikalitását az adja, hogy nagyon kevés

vidéki zsidó vezető visszaemlékezés maradt fenn a korszakból.98 Talán éppen ezért nem véletlen,

hogy utóbb más kötetben is megjelent.99

92 BAJZIK- MAYER 1994.
93  „Dokumentumsorozatunkat a magyar közigazgatás történetének feltárást is szolgálja. Lélegzetelállítóan véres
története a gépezet pontos működésének, a tisztviselők és egyes csoportok elembertelenedésének, a jogtalan és
korlátlan vagyonszerzés antiszemitizmust gerjesztő és közerkölcsöt züllesztő hatásának.”- írta Ságvári Ágnes a
bevezetőjében BAJZIK-MAYER 1994: 9. o.
94 Szántóné Balázs Edit: Szombathely emlékezett. Vasi Szemle, 1994. 3. sz. 599-604. o.
95 MAYER 1994: 1-352. o. Katona Attila: Források a szombathelyi gettó történetéhez. Vasi Szemle, 1991. 1. sz. 138-
139. o. VARGA 2001: 174. o.
96 BALJÓS 2001: 1-287. o.
97 Sajnos a vidéki zsidóság az 1944-es esztendőt hurrikánként élte meg, és a kevés túlélő, aki Magyarországon maradt
az nem „gondolt” az emlékek családon kívüli továbbadására és ennek történelmi forrásértékére. A
családtörténeteknek és az emlékek közreadásának nagyobb kultusza működött a nyugati társadalmakban, s nem egy
kötet hosszú-hosszú késéssel érkezett meg ahhoz a befogadó közeghez, amely nemcsak egy narrációt lát a
szövegekben. Így a vidéki zsidóság történetének megírásakor a szerzők ezen visszaemlékezések hiányával
szembesültek. GERGELY 2003: 15. o.
98 Hacker Iván műve eredetileg magyarul íródott, majd leánya segítségével németre fordították le, és úgy jelent meg
Unsere Weg in die Hölle címen. Hacker lehetséges forrásairól lásd a kötetben BALJÓS 2001: Mivel a jelzett szöveget
én írtam nem tartom illőnek az ott leírtakról kritikát megfogalmazni.
99 BALJÓS 2001: Mondjátok el, 2004: 79-209. o. és 422-432. o. Lásd még Szomszédaink voltak … Tanári kiadvány
az iskolai oktatás és nevelés szolgálatában. Szerkesztette: Szita Szabolcs. 2007.
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Ugyanekkor jelent meg Hoffmann János Ködkárpitja, egy vidéki zsidó polgár

feljegyzéssorozat. 100  A mű nem retrospektív jellegű, nem visszaemlékezés, hanem bizonyos

értelemben napló. Szerzője nemcsak, hogy Szombathelyen született, hanem életének jelentősebb

része is a városhoz kötődött. Csak a gazdasági világválság sodorta a családot Nagykanizsára.

Hoffmann feljegyzései lényegében egy szekularizált középosztálybeli polgárnak a zsidótörvények,

a kirekesztés következtében kialakult identitásválsága. Pontos megfogalmazásai, meglátásai

mutatják, e csoportok (textilkereskedő) műveltségi tőkéjét és gazdag, sok esetben a fővárosi

zsidósággal egyenértékű intellektuális színvonalát. Ez az esztétikai értékekkel, morális erővel is

rendelkező mű bepillantást enged a zsidó középosztályt ténylegesen foglalkoztató problémákba.

Szerencsére, az utóbbi időben egyre többen hivatkoznak rá.101

Összességében elmondható a vasi zsidóság történetéről a mai tudományos elvárásoknak

megfelelő művek csak az elmúlt másfél évtizedben láttak napvilágot részben a Ságvári Ágnes

irányította, részben a R. L. Braham által vezetett projekt részeként.102 Ezek pedig lényegében a

végzetes esztendő eseményeire koncentráltak, a többit mint ezek prelidiumát szemlélték. Ez

kétségtelenül személetbeli egyoldalúságát is eredményezett.

1. 2. A helyi irodalom

A két világháború közötti vasi törvényhatóság történetéről még nem készült

monografikus feldolgozás, ez kettős értelemben is megnehezítette feladatomat, egyrészt az

anyagban történő eligazodást nehezebbé tette, másrészt nagyobb mértékben ki kellett térni olyan

összefüggésekre, amelyek szükségesek a vasi zsidóság történetének megértéséhez. Ez persze nem

azt jelenti, hogy a korszakról ne láttak volna napvilágot színvonalas írások, inkább az mondható el,

hogy egyes részek – elsősorban a látványos politikai események, amelyek így-úgy az országos

politikára is hatottak azok jól dokumentáltak103, míg a többinél roppant nagy a hiátus.

100 HOFFMANN 2001 Bár nincs feltüntetve, de jómagam is részt vettem a kötet előkészítésében egyes lábjegyzetek
megírásában így elfogult vagyok e munkával kapcsolatosan.
101 GYÁNI 2005: KARSAI
102  E téren a legújabb kiadványa a Braham által főszerkesztett három kötetes Holokauszt enciklopédia, amely
megyénként tekintette át a hitközségeket. Jellegéből adódóan adattár és nem narratíva, amely folyamatokkal és
okokkal nem foglalkozik, mint adatgyűjtemény sok pontatlanságot is tartalmaz. Korábbi változata a Ságvári-féle
kiadvány bevezetőjében olvasható. BRAHAM 2007
103 Elsősorban a nyugat-magyarországi kérdésre gondolok, valamint a IV. Károly 1921-es visszatérési kísérletére.
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Az 1918-1919-es események alapos vasi feldolgozása még várat magára. Az első mű,

amely a történeteket taglalta Deme - Keleti szerzőpáros tollából jelent meg még 1920-ban.104 Ők

nemcsak résztvevői, de aktív szereplői, mi több elszenvedői is voltak az 1919-es esztendőnek. A

könyv érdeme kettős: egyrészt sok olyan adatot, eseményt mond el, ami szinte csak innét

ismerhető meg narratív formában, így forrásértéke kitűnő 105 , másrészt az ellenforradalmi

mozgalmak konstruálásánál nem az elemzés vágya, hanem demonstrálás szándéka motiválta őket.

Ilyen értelemben persze erősen apologetikus a könyv, de nézeteiket még nem hangszerelték a kor

elvárásaira, éppen ebben van az egyedisége. Nem kívántak különbözőséget tenni a spontán népi

megmozdulások és az erősen ideokratikus szervezkedés között, nyilván nem véletlenül, mert ezt a

keskeny patakot az előbbi sodrásával lehetett nagyobbnak mutatni. Deme László újságíró utóbb

egy helyi hetilap szerkesztője 106  és 1921-ben az országos politikai botrányhőssé is vált. 107

Könyvéből kiderül, hogy a MOVE nem teljesen olyan szervezet, mint amilyenné utókor

változtatta.

A  szerző tisztában  van,  hogy  amiről  írnak,  arról  még  nem  mondta  ki  a  történetírás  a

végleges ítéletet – még szerencsére – mert így saját elveik alapján írták le a történetet és nem a

korkurzusra hangszerelték az eseményeket. „Még nincs meg az ellenforradalmi tények oly

kikristályosodása, amely féltetlen történelmi hűséget tudna kölcsönözni művünknek: még hiányzik

az az időbeli perspektíva, amely már mélyen behatol az események világába és az eseményeket az

okkal és eredményekkel együtt áttekinthető egésszé tenni.”108

Az 1918 októberével kezdődő történet 1919. augusztus 20-án Mikes Szombathelyi

bevonulásával zárul le. A 18 és 14 fejezetből álló könyv Deme László által írt fejezetei a jobbak és

hasznosíthatóbbak. Világképét illetően az elején kifejti álláspontját a történtekről. Három

forradalomról beszél: politikai, társadalmi és nemzeti forradalom. Itt roppant fontos, hogy a

tanácsköztársaságot nem egy szimpla ámokfutásnak tartotta, hanem olyan korszaknak, ami valós

társadalmi igényeket kívánt megvalósítani rossz eszközökkel és sikertelenül, (a szociális helyzet

javítására gondolunk.) Szerinte a nemzeti forradalmat tévesen ellenforradalomnak nevezik, bár ő

is  a  közvélemény  erős  nyomása  miatt  kénytelen  ezeket  a  kifejezéseket  használni.  „A  mi

104 DEME-KELETI 1920:
105 Nem  véletlenül  használták  a  korszakkal  foglalkozó  kutatók  pl.  L  Nagy  Zsuzsa,  Hajdu  Tibor,  G.  Soós  Katalin,
Kirscher Béla,
106 A  Nyugati  Ujság  és  a  Dunántuli  MOVE egyesült.  A lap  kiadó tulajdonosa  Fehér  Károly  a  főszerkesztője  Deme
László. A Nyugati ujság = Nyugati Ujság, 1920. november 2. 2. o.
107 A MOVE gerincét itt is a hadsereg adta, de erős helyi társadalmi támogatottsággal rendelkezett Kőszegen. Sokak
számára ellenszenves volt Gömbös tevékenysége, és inkább Lukachich irányvonalát képviselték, ami mutatatta, hogy
megalakuláskor sokszínűbb a szervezet, mint azt egy leegyszerűsítő elemezésben interpretálták. Deme indította el a
Nyugat-Dunántúli  Blokk  eszméjét  is,  ami  1921-re  megbukott,  mert  a  pártvezető Gömbös  háttérbe  szorította  ezt  a
törekvést, ők egy demokratikusabb vezetésről gondoskodtak. Reményi Ferenc: Az uj MOVE = Kőszeg és vidéke
1921. március 13. 2-3. o. Deme Lászlót kétheti fogságra ítélték Gömbös miatti becsületsértés vádjával, ráadásul nála
még azt is kifogásolták, hogy szerkesztő lett. Deme Lászlót = Nyugati Ujság, 1921. május 30. 2. o.
108 DEME-KELETI 1920
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ugynevezett ellenforradalmunk nem magát a forradalmat, hanem csupán a vörös

internacionalizmus fantomját ölte meg, egyébként továbbra is megmaradt forradalmi alapon

nemzetgyűlést teremtett.”109

Természetesen a mű kísérletet sem tesz a hivatalos „vörös” oldalon végbement jelenségek

bemutatására, azaz manifeszten leszűkített perspektívával él. Témám szempontjából (ti., hogy az

általuk vizsgált öt hónapban mennyiben is éleződött ki a zsidóellenesség, és ez milyen politika

formáló, hétköznapokat determináló erővé vált) nem mondtak sokat. Ami arra utal, hogy

számukra az ideológiai és világnézeti harc nem antiszemita diskurzusban folyt, erre azért is

érdemes  felhívni  a  figyelmet,  mert  a  korszak  elvárta  ezt  a  fajta  interpretációt.  Deme  László

később – amikor hírlap szerkesztő lett - sem mutatkozott az átlagosnál „keményebb”, harcosabb

antiszemitának. Ez nyilván világos érvelés amellett, hogy nem végzetszerű volt az események

„zsidószerű” interpretálása.

Kissé ellentmondásos, amikor a nagy fordulópontokat kell szociálpszichológia elemekkel

megmagyarázni. „A közvélemény mindjobban érezhető terror dacára is optimisztikus volt, az

egész vármegye kivétel nélkül a keresztényszociális párt kebelében fogott össze és bizakodással

nézett a közelgő nemzetgyűlési választások elé….”110 Utóbb aztán másképp látja: „Szombathely

polgársága az októberi forradalom óta tapasztalt és egyre sulyosabban reá nehezedő terror hatása

alatt teljes letargiába esve, apatikusan és külsőleg közönyösen – bár bensőleg mélyen megrendülve

– fogadta a bekövetkező események hírét. Mit is cselekedhetett volna az események meggátlására

bárki is, amidőn a katonaság, rendőrség és csendőrség, szóval az egész fegyveres hatalom a

hónapok óta tartó aknamunka következtében, mely ellen hasztalan emelték fel egyesek tiltakozó

szavukat, már teljesen a vörös forradalmárok kezén volt?”111 Kétségtelen igaz van, hullámzik az

emberekben a remény és a kétségbe esés. Könyvükben közlik az ellenforradalomban részt vettük

névsorát is.

A regionális történetírás nehézségei és problémái jól érzékelhetőek L. Nagy Zsuzsa négy

évtizede készült értekezéséből.112 A helyi események módszeres és hasonló szempontú, alapos

feldolgozása nélkül nehéz összehasonlítani akár negyvenezer négyzetkilométernyi területen zajló

folyamatokat, úgy hogy a – szerző által – lényegről legyen szó. Ilyen esetekben marad szellemi

konstrukció és a szemléltetések gazdag példatára.113

109 DEME-KELETI 1920: 7. o.
110 DEME-KELETI 1920: 21. o.
111 DEME-KELETI 1920: 39. o.
112 A Kádár rezsim fontos feladatának tartotta az ún. forradalmi hagyományoknak feltárását és bemutattatását, ezt az
elvárást testesítette meg az 1918, de főként 1919 eseményeinek vidéki bemutatása is. A kerek évfordulóra egy kis
helyi kiadvány is napvilágot látott. HORVÁTH 1959:
113 L. NAGY 1961:
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A nyugat-magyarországi kérdés feldolgozása értelemszerűen gyakran anyagot adott egy

más perspektívában az 1919-20-as vas megyei eseményeknek, a helyi forrásanyagokra is épülő mű

azonban azokat a szálakat vette ki, amelyek nemcsak az országos és nagypolitikához kapcsolódtak,

hanem - és mindenekelőtt a Nyugat-Magyarország sorsához. 114

Az államszocializmus szellemiségét és a kor lenyomatát tükrözte - a 60. évfordulóra, 1979-

ben megjelentett – A Tanácsköztársaság Vas megyében című tanulmánykötet. 115  Sokszerzős

kiadvány talán tudatosan, de inkább a felkészületlenség miatt nem összefüggő narratívát adott,

csak a szerkesztők által fontosnak vélt eseményekről, témákról készítettek tanulmányokat. Ez a

forma, egyrészt lehetővé tette a politikailag akkor kevésbé preferált (úgymond kényes) részek

mellőzését, elhallgatását 116 ,  másrészt  azt  az  illúzió  ébreszthette,  hogy  itt  lényegében  ugyanaz

történt „kicsiben”, mint az országos politikában Budapesten, azaz álláspontom szerint pont

fordítva cselekedtek, mint ahogy kellett volna. 117  (Nem szabad elfelejteni, hogy ismert

kommunista szereplő itt nem volt 1919 márciusa előtt, akik pedig március után fedezték fel

magukban ezeket az erényeket, azok sem olyanok, akikre egy kultuszt lehetett volna építeni. A

tényleges szereplők pedig nem nagy felkészültségű, mérsékelt, reformista személyek voltak.118 A

differencia specifika keresése helyett inkább az általános vonásokat hangsúlyozták, így pont a

lényeg veszett el. 119  Az általunk kutatott témában keveset mondott, kevesebbet, mint azt a

források alapján tehette volna, (pl. az 1918-1919-es helyi napilapokban jócskán olvasható e

témákról írás, antiszemita uszítások, stb.). Ámbátor egyes tanulmányokban néha utaltak az

általunk említett eseményekre, de a magyarázatok, interpretációk elmaradtak. Ugyanakkor helyi

levéltári forrásokra és sajtóanyagra épültek a tanulmányok, és nagyon jól használható kiegészítő

adattára van.120

A historiográfiai áttekintésben helye van Zsiga Tibor köteteinek, aki előbb a Vörös Őrség

szervezeti rendjét és tevékenységét kutatta, majd folytatva a témát a térségben formálódó politikai,

114 G. SOÓS 1971: Ide sorolom a későbbi határkijelölési procedúrát is. A Mura Mente 2000: 80-182. o.
115 Tanácsköztársaság 1979:
116 Pl. nem készült tanulmány a keresztényszocialisták szerepéről, pedig nélkülük nehéz megírni az időszak történetét
Vas megyében. Az átfogó politikai helyzetelemzés is elmaradt, miként a megyei szociáldemokrata párt politikájának a
bemutatása is.
117 Pl. A helyi szocialista vezetők kifakadásai a diktatúra terrorisztikus eszközei ellen, úgy véljük, jól érzékelteti a
vidéki szociáldemokrácia értékrendjét. Nyilván lámpással kellett keresni azokat a személyeket, akiknek a
megnyilatkozásai valami koherens kommunista eszmét tükröztek volna. Nem igen találtattak.
118 Kovács Józsefről és Hencz Kálmánról később szó lesz.
119 Ez deklaratív módon az akkor megjelent Sárvár monográfiában olvasható, de ez az írás ugyanakkor született és
anyaga nagyjából azonos azzal a Tanácsköztársasági kötet első tanulmányával. „Sárvár forradalmi mozgalmának
fejlődése azonos irányú volt az országos fejlődéssel. Viszont a forradalmi fellendülés, a baloldali szociáldemokraták
következtében gyorsabb ütemű volt. Ennek oka az, hogy a jobboldali szociáldemokrácia nem alakult ki Sárváron
olyan mértékben, és nem gyakorolt hatást a fejlődésre, mint országos viszonylatban.” SÁRVÁR 1978: 540. o.
120  Természetesen a kor szellemiségét mutatják a szövegek a helyi mártírokról, akiknek a politikai pályaképe,
tevékenysége nincs nagyon köszönőviszonyban az ott leírtakkal. Utóbb egy másik kötet is készült a megye
kiemelkedő munkásmozgalmi személyeiről, ami sok vonatkozásban használható, bár „átvévén a Tanácsköztársaság
metódusát” az illetők felekezetével nem foglalkoztak, kár.
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katonai erők bemutatására törekedett és Sigray Antal és Lehár Antal tevékenységének elemezésére

a királypuccsokban. Majd azon csapatokéra, akik részt vettek a nyugat-magyarországi fegyveres

küzdelmekben és utóharcokban.121 A szerző figyelme aztán végképp olyan témák felé fordult,

amivel az államszocializmus évtizedeiben nem volt illő foglalkozni, illetve aminek feldolgozása

hiányos volt. Nagy erénye a gazdag (és nemcsak helyi) levéltári anyagoknak felhasználása,

ugyanakkor olyan témáknál, ahol a másik „oldal” (horvát, osztrák-német) álláspontját is jobban

respektálni kellene, meglehetősen elfogulttá vált, aminek részben nyelvi, részben szemléletbeli

korlátai voltak. 122  Eszmetörténetileg jól érzékelhető, hogy miként lehet eljutni az

államszocializmus marxizmusától a nacionalista interpretációkhoz.

Címében a leghasznosíthatóbb munkának tűnik Gibba Edit komparatisztikai műve, a két

világháború közti vasi és a burgenlandi politikai viszonyokról, 123  főleg annak Vas vármegye

politikai arculatáról írott fejtegetései. Ugyanakkor elbizonytalanítja az olvasót, hogy mit is akar

mondani a szerző. Jegyzetelése néha érthetetlen és követhetetlen 124 ,  másrészt  feltűnő a

következetes módszer hiánya. Végkövetkeztetései sem a két régió összehasonlítására

koncentrálnak, hanem a két ország eltérő politikai rezsimjére.

Tudomásom szerint a vasi politikusok közül egyedül Sigray Antalról látott napvilágot egy

nagy haszonnal forgatható kismonográfia nem is oly régen. A sokszínű forrásanyagra épülő,

gazdag anyagot hozó kötet erénye, hogy nem ragad meg a provinciális szemléletnél. A főgondot

azonban  a  szerző erős  szellemi  prekoncepciójában  látom,  inkább  saját  –  még  formálódó  –

világképének talált a médiumot, s nem egy magyar arisztokrata pályaképét rajzolta fel. Így nem

gondolt végég szerintem sok-sok kérdést a mű megírása kapcsán.125

Sajnos kevés – általam is jól - használható városmonográfia született a vasi településekről.

A két üdítő kivételt Sárvár és Körmend jelenti, mindkettő mögött évtizedekre visszanyúló helyi

kutatómunka húzódik meg. A körmendiek esetében sok részterületet külön-külön is feldolgoztak

és  közreadtak,  miként  a  sárváriak  is.  Mindkettő jellemzője,  hogy  sokszerzős,  és  éppen  ezért

121 ZSIGA 1989, ZSIGA 1991:, ZSIGA 1993:
122 Egyetértek  ezzel  kapcsolatosan,  akár  Horváth  Sándor,  akár  Szilágyi  Imre  véleményével.  SZILÁGYI  2000:  184-
189. o.
123 Igazából nem érthető, hogy a két nagyon eltérő közigazgatási rendszert milyen alapon lehet összevetni, ez nyilván
nem is sikerült. Az alsóbb közigazgatási egységet összehasonlításának lett volna értelme, pl. személyek kontinuitása,
stb. de ez nem valósult meg. GIBBA 1995: 1- 186. o.
124 A kormánybiztosi anyagokról azt írja: „A gyér, hiányos iratanyagból csupán egyetlen levél képvisel kortörténeti
értéket….” !!! Nos erre az anyagra építette G. Soós Katalin is Békés, Zsiga is a művét, de remélem nekem is sikerül
bizonyítani, hogy az az egyes nagyon is számos! GIBBA 1995: 29. o.
125 A szerző nem titkolja jobboldali konzervatív felfogását, de álláspontom szerint ez gyakran jobboldali radikalizmust
jelent. Az egész mű inkább egy próbálkozás, az új típusú múltértelmezésre. (Azokban a kérdésekben, ahol másképp
látom a folyamatot ott a dolgozat lábjegyzetében teszem meg észrevételeket!) Nem érezhető, hogy a szerző szerint
milyen különbséget tesz a legitimizmus és a royalizmus között. A Vendeé pedig kimondottan rossz szójáték. Inkább
zavaró a műben, hogy egyes helyzeteket mennyire konzervatív szerzők interpretációjával kíván alátámasztani. Előbb
talán  bizonyítani  kellene,  hogy  tényleg  olvasta  Sigray  Antal  azokat,  –  ami  hát  meglehetősen  problematikus  még  a
könyvtárának az ismeretében is – aztán utána célszerű őket citálni.
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egyenetlen, szemléletmódja változó.126 A sárváriak második kiadású monográfiája – korszakunkra

vonatkozóan lényegesen bővült, adatgazdagabb lett, bár több vitatható megoldást tartalmazott.127

Az ilyen monográfiák a legkevésbé szokták deklarálni, hogy mi az anyag feldolgozásának és

elrendezésének metódusa, milyen várostörténeti irányzathoz is kötődnek.128

Szombathely két világháború közti történetéről csak részkérdéseket taglaló munkák láttak

napvilágot és nagyon-nagyon hosszabb, rövidebb cikk, tanulmány. 129  Aminek döntő oka az

adatbőség és az adatgazdagság, egyre kevésbé képes egy-egy személy a felmerülő kérdéseket

áttekinteni, rendszerezni.

Összességében megállítható, hogy kevés professzionalista szerző foglalkozott Vas

vármegye történetének elemzésével a két világháború közti időszakban, éppen ezért mind a

gazdasági helyzete, mind politikai, közigazgatási folyamatai meglehetősen hiányosak, ami alatt

nem az értendő, hogy nem ismert, hanem, hogy az áttekintő rendszerzés hiányzik és a

szubkulturális politikai elemek homályban maradtak, amennyire lehetséges ezt művemben pótolni

szeretném.

126 A  szerzők  személye  is  változatos  a  hivatásos  professzionalista  történésztől  (Károlyi  Mária,  Sinkovits  István,)  az
amatőr helytörténészig gazdag az ív.
127 Nyilván ezek a 20. század legkritikusabb területei így 1918-1919-es eseményeket a második kiadásban úgy oldották
meg, hogy átvették az első kiadás írását, de azok ideologikus részeit kihagyták a szövegből, így szemléletében
diskurzusában nagyon nem változott az anyag és éppen ezért megtévesztő is. Szerencsésebb, ha átírják, és végig
gondolják az új hangsúlyokat. GERSE-RÁCZ 2000: 355-365. o.
128 GYÁNI 2002: 67- 77. o.
129  A nagyon részletes Szombathely bibliográfia 1995-ig tartalmazza a legfontosabb munkák ismertetését.
BIBLIOGRÁFIA Még csak kísérletet sem érdemes tenni a két helyi folyóiratban (Vasi Szemle, Vasi Helytörténeti és
Honismeret Közlemények) napvilágot látó írások elemzésére, éppen ezért inkább csak ott szólok róluk, ahol
felbukkannak. Gyakran szokták idézni a Fehér Károly szerkesztette Jubiláris emlékalbumot, ami a püspökség
felállításának 150. évfordulója alkalmából készült, de anyag inkább a dualista korszakra nézve használható. FEHÉR
1927
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2. A területi változások és a zsidó populáció Vas megyében

Az 1910-es népszámlálási adatok szerint Vas vármegye tíz járásában és két rendezett

tanácsú városában (Szombathelyen és Kőszegen) összesen 435.793 (polgári és katonai) személy

élt. A legnépesebb a szentgotthárdi járás volt 55.348 lakosával. 130  Az anyanyelvi megoszlása

szerint az 56,9%-nyi magyarságon kívül (247.985 fő), még 117.169 német (26,9%) és 12%-a

vend/szlovén  élt  a  vármegye  területén.  (Az  utóbbiakat,  54.036  főt  egyébnek  tüntették  fel  a

statisztikák.) A nemzetiségek területi eloszlása azonban nagyon egyenetlen volt, a megye nyugati

járásaiban  (Felsőőri,  Németújvári,  Kőszegi,  Szentgotthárdi)  éltek  a  németek,  a  délnyugatiban  a

muraszombatiban a szlovének, míg a Rába jobbpartján lényegében színtiszta magyar településeket

lehetett találni.

A népesség anyanyelvi megoszlása Vas vármegyében131

1910 %-ban 1920 %-ban 1930 %-ban

Magyar 247985 56,90 246046 95,44 258171 93,87

Német 117169 26,89 12384 4,80 8062 2,93

Tót 288 0,07 171 0,07 93 0,03

Oláh 14 0,00 28 0,01 12 0,00

Rutén 48 0,01 8 0,00 0 0,00

Horvát 16230 3,72 3975 1,54 3346 1,22

Szerb 23 0,01 16 0,01 10 0,00

Egyéb 54035 12,4 5182 2,01 5327 1,94

435793 257810 275021

Az első világháború után a határok megváltoztatásával lényegesen módosultak az etnikai

viszonyok a vasi törvényhatóság területén. Természetesen csökkent a népesség abszolút száma,

de azokat a területeket csatolták el, ahol a nyelvi asszimilációra kevés hajlandóságot mutató

130 NÉPSZÁMLÁLÁS 1910
131 NÉPSZÁMLÁLÁS 1910, 1920, 1930
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németség élt.132 Az új határok pontos megvonása sokáig elhúzódott, a végleges kimérésére csak a

húszas  évek  közepén  került  sor133, addig mindenki részben a törvény adta formában, részben

öntörvényűen dönthetett, hogy a határ melyik oldalán kíván élni. A magyar nyelvű népesség alig

csökkent (igaz e mögött drasztikus demográfiai folyamatok zajlottak a háború miatti magas

mortalitás, a jelentősen lecsökkenő fertilitás, elvándorlás, stb.).

 A populáció összetétele azonban megváltozott: a kétharmadot még el sem elérő

magyarság abszolút többségbe került, olyannyira, hogy a községekben csak „mutatóban”

maradtak más anyanyelvűek a törvényhatóság területén. Az etnikai emancipatorikus mozgalmak a

háború előtt sem tépázták meg a vármegye „épületét”, úgy most sem kellett attól félni a politikai

vezetésnek, hogy kezelhetetlen nemzetiségi szervezkedés akadályozza a kívánt politikai

folyamatokat. Ez még a harmincas években is igaz volt, amikor a német kisebbségi

szervezkedések megindultak az országban. A népesség meglehetősen lassan nőtt, a harmincas

évekre csak a szlovén agrárius populáció növekedése jelentett némi színfoltot. A megyében ez

nem párosult „tudatmódosító” hatással, ugyanis korábban is úgy gondolták, hogy ha

anyanyelvileg nem is teljesen magyar még a vármegye, de lelkileg feltétlenül az, persze ezt nem

bízták a véletlenre, ezen kívánatos célt volt hivatott szolgálni az elemi iskolapolitika és a

magyarosítás.134

A felekzetek megoszlása Vas vármegyében 1910-
ben

rómkat
görögkatolikus
református
evangélikus
görög keleti
unitárius
izraelita
egyéb

A felekezeti viszonyok is módosultak a törvényhatóságban. A világháború előtt a népesség

háromnegyede tartozott a római katolikusok közé. A békeszerződés következtében tovább nőtt

132 VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 7/1909. sz.
133 SUBA 2000: 137-148. o. ZSIGA 1993: 146-173. o.
134 KATONA 2004
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az  arányszámuk.  Az  1920-as  években  az  ország  egyik  legkatolikusabb  megyéjévé  vált  (Heves  és

Zala után) az országnak. Ebben a katolikus tengerben játszódtak a politikai események, ráadásul

az 1772-ben alapított egyházmegye élére egy roppant fiatal (35 éves), dinamikus személy került, a

katolikus fundamentalizmus meghatározó alakja, aki sok tekintetben befolyásolta a vasi és az

országos eseménytörténet is, Mikes János gróf.135

A felekezetek megoszlása 1920-ban

rómkat
görögkatolikus
református
evangélikus
görög keleti
unitárius
izraelita
egyéb

A másik meghatározó konfessziót az evangélikusok képviselték a több mint 80.000 főnyi

lutheránus (18,9%) három egyházmegye területén lakott: a Kemenesaljaiban, Közép- és Felső-

Vasiban, ők azonban nyelvileg nagyon megosztottak voltak (német, magyar).136 Az evangélikusok

abszolút száma a békeszerződések miatt 60%-kal csökkent, míg a népességben elfoglalt

arányszámuk 12%-ra módosult. A Rába jobbpartján és a Kemenesalján élő magyar nyelvű

evangélikus falvak azonban itt maradtak. A megyei vezetésben történetileg meghatározó szerepet

játszó középnemesi famíliák (Ostffyak, Vidosok, Károlyi, Radók) tagjai gyakran voltak

megyevezetők és a egyházközségek regionális irányítói. A Dunántúli Egyházkerület püspökének

székhelye tíz esztendőn keresztül a Perint-partján működött, mivel a megválasztott lelkész, Kapi

Béla itt szolgált, csak 1927-ben került át Győr városába.137

Az Őrségben zártan, másutt diaszporálisan élő reformátusok tízezres tömege nem játszott

fontos szerepet a megyei politikai folyamatok alakításában, ők inkább célpontjai voltak a kormány

135 A határmódosítást követően az egyházmegyében (ami Zala vármegye jelentős részét is magába foglalta) több mint
110 anyaegyház volt 350 affiliával, 86 plébánossal, 27 helyettes lelkésszel, és 33 káplánnal. Az egyházmegye területén
9 szerzetesrend működött 309 taggal. Az elcsatolt területeken 78 anyaegyház, 301 leányegyház, 40-39-12 plébános,
helyettes lelkész, illetve káplán maradt. Az 1922-es adatok alapján későbbiekben kicsi változások vannak. SZPL AC
195/1923. sz.
136 BOROVSZKY 1989: 304-305. o. WIRTH 1998: 35-42. o.
137 KAPI 2004 WIRTH 1996: 36-37. o.
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„sajátos” népesedéspolitikájának. 138  Növekedésükben fontos szerepet játszott a korabeli

foglalkoztatottsági mobilitás, mert a húszas, harmincas években sok református vallású került a

vasi megyeszékhelyre, ezzel is magyarázható, hogy a megyeszékhelyen az évtizedeken keresztül

közösen működő protestáns közösségből nagy hangzavar közepette kiváltak a kálvinisták.139

A Vas vármegyében élők felekezeti megoszlása140

1910 %-ban 1920 %-ban 1930 %-ban

Római

katolikus 331.269 76,02 216.869 84,12 224.690 81,70

Görög

katolikus 151 0,03 181 0,07 186 0,07

Református 12.597 2,89 10.271 3,98 10.786 3,92

Evangélikus 82.027 18,82 32.238 12,50 31.886 11,59

görög keleti 71 0,02 85 0,03 113 0,04

Unitárius 19 0,00 34 0,01 0 0,00

Izraelita 9649 2,21 8105 3,14 7291 2,65

Egyéb 10 0,00 27 0,01 69 0,03

Összesen 435.793 257.810 275.021

A világháború és azt követően létrejött békeszerződések valamint határváltozások a

törvényhatóságban a nemzetiségi (anyanyelvi) és felekezeti folyamatokat a további homogenizáció

irányába tolták. 1880 óta felekezeti téren úgyis az volt a fő trend, hogy erősödtek a katolikusok.141

Ez a tendencia a vármegyében is érvényesült, és a határváltozásokkal csak felerősödött, még

akkor is, ha arányszámuk 1930-ra picit lecsökkent.

A vasi zsidóság 1910-ben érte el a legnagyobb létszámát majdnem tízezer főt(9649), igaz

arányszámuk szerénynek mutatkozott az össznépességhez képest, és alatta maradt az országos

átlagnak (2,21%). Ezt követően azonban folyamatosan csökkent az izraelita populáció száma.

1910 és 20 között a csökkenés különösen látványos 1544 fő, ami nem magyarázható csak a

határvonallal. Az gyanítható, hogy sok zsidó inkább Ausztriát választotta, hiszen a nagyobb

138 VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 1/1925. sz.
139 WIRTH 1996: 26-27. o.
140 NÉPSZÁMLÁLÁS 1910, 1920, 1930
141 BENISCH 1925: 174. o.



32

települések zsidósága Muraszombattal együtt sem tett ki 800 főt. Több tradicionális hitközség is

Ausztriához került. Bár kétségtelen, hogy ezek a legősibb zsidó központok (Rohonc – 261 fő,

Városszalónok – 74 fő és Németújvár – 95fő) voltak, mind gazdasági erejük, mind szellemi

kisugárzásuk gyakorlatilag megszűnt a 19. század utolsó harmadára. Térvesztésüket Bernstein

Béla is konstatálta, miként azt is, hogy másutt nagyobb közösségek jöttek létre, illetve emelkedtek

fel. 142  A politikai zűrzavar növelte az elvándorlási kedvet. Hogy a statisztikák ilyen kicsi

csoportoknál milyen pontatlanok lehetnek, azt mutatja, hogy az 1910-es népszámlálás szerint

Németújvárott 95 zsidó élt, ám a főszolgabíró jelentése szerint 120-an. 143  A különbség azért

jelentős, és nem hiszem, hogy a mintavétel időpontja miatt lenne. Lehet, hogy a főszolgabíró

nagyította fel a községi létszámot, beleszámolván nemcsak a településen élőket, hanem a

környékbelieket is (a hitközségbe elvileg ők is beletartózhattak). Persze tudjuk, hogy az 1910-es

népszámlálásokat sem a szolgabírák ellenében tartották meg! (A statisztikai adatsorok

különbözőségei később is gondot okoznak.)

A felekezetek megoszlása 1930-ban

rómkat
görögkatolikus
református
evangélikus
görög keleti
unitárius
izraelita
egyéb

Közismert, hogy a magyarországi izraelita népesség összetételében jelentős változást

hozott a trianoni békeszerződés. Nyilván abszolút számuk csökkent, ám a relatív arányszámuk

nőtt, lévén, hogy inkább városlakók voltak, annak minden erényével és demográfiai hátrányával.

Megfordult a felekezetek aránya is, az eddig hangos és a politikai teret is uraló kongresszusiak

142 BERNSTEIN 1998
143 Grünfeld Jakab rabbi fizetése kapcsán kellett jelentést tenni, a lényeg jár-e a rabbinak a kiegészítő támogatás vagy
nem. A főszolgabíró úgy ítélte meg, hogy a 120 lakos el tudja tartani a rabbit, így nem kell neki állami segély, akad ott
tíz  módos  család  a  többi  vagy  szatócs  vagy  házaló.  Ámbátor  nem kizárt,  hogy  az  ő számában a  környékbelieket  is
bevette, mert abban volt érdekelt, hogy nagynak tüntesse fel őket. = VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 65/1910. sz.
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most valóban többségbe kerültek a vallásosabbnak tartott ortodoxokkal szemben. A harmadik

okként a területi átrendeződést említeném, mely leegyszerűsítve három csoportra tagolta a honi

zsidóságot: a csökkenő demográfiai súlyú dunántúliakra és alföldiekre, a lassúbb ütemben apadó

észak-keletiekre, amelyek ráadásul az unterwaldi hagyományokat ébren tartva az ortodox, hasszid

vonulathoz kötődtek. A legnagyobb csoportot a főváros és környéke jelentette, a trianoni

zsidóság fele itt élt, ez alapvetően más diskurzust teremtett a magyarországi zsidókérdésben. Más

problémák foglalkoztatták őket, mint a vidéki zsidóságot, sok tekintetben szembekerültek

egymással, pl. a kereskedelem centralizációját követően a vidéki kereskedők pozíciókat veszítettek.

Vagy említhetném a numerus clausus törvényt is, mely a keresztény és a zsidó középosztályok

harcaként is értelmezhető, ám vidéken nem ezen a szinten jelentek meg az iskoláztatási kérdések,

problémák. Ez a vita kevésbé volt hangsúlyos, mint a fővárosban, nyilván azon oknál fogva, hogy

kevesebbeket érintett.

Ugyanakkor a népesség csökkenése az ismertetett társadalompolitikai okok mellett demográfiai

indokokkal is magyarázható. Mindez a századfordulóra vezethető vissza, és főként a fővárosban

figyelhető meg: mind a népesség mind a zsidóság lélekszáma csökkenésnek indult. Ez a jelenség

az erősen városiasodott zsidó kisebbségek demográfiai fejlődésének fő tényezőjévé vált.144

A zsidó népességnek 1880-ban még alig fele lakott városban 49,2% (az más kérdés, hogy

maga a város fogalma is nagyon flexibilis), fél évszázad múltán ez az arányszám már

háromnegyedre nőtt (74,2%). Hogy a belső migrációban mik voltak a push145 és pull tényezők, és

azok közül melyik tűnik fontosabbnak az a társadalom-történetírás kérdésköre.146

Vas megyében a legtöbb izraelita a megyeszékhely után a Celldömölki járásban élt,

harmadik helyen a Sárvári járás állt, és ez a helyzet a későbbiek során sem változott.

Természetesen figyelembe kell venni a közigazgatási beosztások változását is. A zsidó népesség

csökkenése az évtizedek során a legtöbb helyen megfigyelhető, legfeljebb a mértéke mutat kis

különbségeket. 1910 és 20 között a kiemelt települések közül háromnak növekedett a lakossága: a

megyeszékhelyé, Sárváré és Celldömölké. Ugyanakkor brutálisan - mintegy kétharmadára - apadt a

kőszegi zsidóság lélekszáma, feltehetően a német nyelvű zsidóság elköltözött a városból, ám

Szentgotthárdon is 10%-nál nagyobb volt a csökkenés.

144 DON 2006: 22. o.
145 Bernstein mint kortárs egyfajta menekülésnek látta a falusi zsidóság városba áramlását, a szövetkezeti mozgalom
veszteseinek látta őket. BERNSTEIN 1998: 41. o.
146 BENISCH 1934: 922. o.
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A Vas megyei izraelita népesség számának alakulása

közigazgatási egységenként 1910 és 1930 között147

Járás/ r.t.

város 1910 izraeliták

%-

ban 1920 izraeliták %-ban 1930 izraeliták %-ban

Celldömölk 40.392 1550 3,83 42.990 1433 3,33 43.313 1281 3

Felsőöri 44.285 324 0,73 0 0 0 0 0

Körmendi 35.436 808 2,28 33.441 717 2,14 34.200 467 1,37

Kőszegi 25.540 383 1,49 6671 32 0 8552 40 0,47

Muraszombati 48.655 414 0,85 1146 7 0,61 0 0 0

Németujvári 33.829 160 0,47 0 0 0 0 0 0

Sárvári 38.926 1148 2,94 45.869 1102 2,40 44.834 1018 2,27

Szentgotthárdi 55.348 530 0,95 23.936 354 1,48 26.229 263 1,00

Szombathelyi 38.925 298 0,76 36.583 231 0,63 38.646 147 0,38

Vasvári 35.087 643 1,83 33.983 521 1,53 34.952 462 1,32

Kőszeg 8423 266 3,15 8492 162 1,91 8537 131 1,53

Szombathelyi 30.947 3125 10,09 34.699 3546 10,22 35.758 3482 9,74

Összesen 435.793 9649 2,20 345.924 8589 2,48 401.790 8189 2,04

Ha azt vizsgálom, hogy miként is változott meg a zsidóság tömörülése, akkor az látható,

hogy egyre nagyobb részük a járási székhelyekre költözött be. Az 1910 és 1930 közti statisztikai

adatokat négy csoportba rendeztem. Az elsőbe azokat a településeket soroltam, ahol húsznál

kevesebb  zsidó  élt,  abból  kiindulva,  hogy  ez  a  létszám  még  nem  teszi  lehetővé  a  közös

imádkozáshoz szükséges minjám kiállítását sem. Ezek azok a községek, ahol egy-két család élt

keresztény környezetben, s más források tanúsága szerint elsősorban kereskedelemmel

foglalkoztak. A második csoportot a 21 és 50 izraelita lakossal rendelkező községek adják, míg a

harmadikat az 51-100 lélekszámú települések, mely nemcsak fília alapításra ad lehetőséget, hanem

egy nagyon vékony hitközségre is. A negyedik kategóriát azok a települések jelentik, ahol száznál

több zsidó élt.

 Az így kialakított szisztéma alapján a következők láthatóak: 1910-ben a járásokban élő

izraelita népesség negyede élt olyan településen, ahol létszámuk még a 20 főt sem érte el, míg a

népesség 56%-a - tehát több mint a fele - lakott ott, ahol nagyobb populáció élt. Feltűnő a

végletesség: 16% szerepel a második és harmadik csoportban, míg az újonnan létrejövő

147 NÉPSZÁMLÁLÁS 1910, 1920, 1930
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közösségek  egyike  sem  érte  el  az  51  főt,  csak  ott,  ahol  még  a  18.  században  vagy  korábban

telepedtek le. Nyilván ennek oka az, hogy ott sikeresen integrálódtak a társadalmi gazdasági

munkamegosztásba.

A járások területén élő Vas megyei zsidóság megoszlása 1910-ban aszerint, hogy hány

zsidó él egy településen148

Népesség

nagysága

0-20

fő 21-50 fő 51-100 100-nál Összesen

Celldömölki járás 40392 154 282 0 1114 1550

Körmendi járás 35436 145 36 0 627 808

Kőszegi járás 25540 86 36 0 261 383

Muraszombati járás 48655 180 0 0 234 414

Sárvári járás 38926 253 158 80 657 1148

Szentgotthárdi járás 55348 225 0 0 305 530

Szombathelyi járás 38925 222 76 0 0 298

Vasvári járás 35087 310 103 0 230 643

Felsőőri járás 44285 45 33 138 108 324

Németújvári járás 33829 0 0 95 0 160

1620 724 313 3536 6258

A járások területén élő Vas megyei zsidóság megoszlása 1920-ban aszerint, hogy hány

zsidó él egy településen149

népesség

nagysága 0-20 fő 21-50 fő 51-100 100-nál összesen

Celldömölki járás 42990 99 175 60 1099 1433

Körmendi járás 33441 105 61 0 551 717

Kőszegi járás 6671 32 0 0 0 32

Muraszombati

járás 1146 7 0 0 0 2

148 NÉPSZÁMLÁLÁS 1910
149 NÉPSZÁMLÁLÁS 1920
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Sárvári járás 45869 202 135 0 765 1102

Szentgotthárdi

járás 23936 60 26 0 268 354

Szombathelyi

járás 36583 173 58 0 0 231

Vasvári járás 33983 227 72 0 222 521

905 527 60 2905 4392

A világháború utáni első népszámláláson ezek az arányok úgy módosultak, hogy a járási

zsidó  népesség  egyötöde  élt  -  relatíve  és  abszolút  értelemben  véve  is  -  a  falusi  keresztény

közegben. A járási populáció kétharmadát olyan településeken találhatjuk, ahol legalább száz

zsidó lakott. Az 1930-as népszámláláskor 22%-ra nőt az említett populáció arányszáma, de itt

minden látszat ellenére arról van szó, hogy ezzel párhuzamosan apadt a másik kategóriában lévők

száma is, és nagyobb mennyiségben csúsztak bele ebbe az alsó csoportba. A népesség lassan

háromnegyede ott élt, ahol a járásban a legtöbb zsidó lakott, azaz általában a járási székhelyen. A

közép teljes kiürüléséről, valamint a járási központokba való tömörülésről szólt a történet. Hogy

háttérben mindez milyen okkal magyarázható, arra inkább csak feltételezések vannak. Elsősorban

a  szövetkezeti  mozgalom  teremtett  konkurenciát  a  falusi  zsidóságnak,  de  az  sem  kizárt,  hogy  a

feszültté váló hangulat terelte őket ebbe az irányba, ezzel kapcsolatos konkrét esetre nem

bukkantam.
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A népesség megoszlása település nagyságonként 1910
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A népesség megoszlása település nagyságonként 1930
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A járások területén élő Vas megyei zsidóság megoszlása 1930-ban aszerint, hogy hány

zsidó él egy településen150

Népesség

nagysága 0-20 fő 21-50 fő 51-100 100-nál összesen

Celldömölki járás 43313 131 23 0 1127 1281

Körmendi járás 34200 78 0 0 389 467

Kőszegi járás 8552 40 0 0 0 40

Sárvári járás 44834 196 32 0 790 1018

Szentgotthárdi

járás 26229 63 22 0 178 263

Szombathelyi

járás 38648 147 0 0 0 147

Vasvári járás 33983 157 82 0 223 462

812 159 0 2707 3678

Mindezeket figyelembe véve néztem meg a zsidó fertilitás alakulását 1919 és 1944 között

a tíz legnagyobb zsidók által lakott településen. Ez a gyakorlatban a két rendezett tanácsú városon

túl (Szombathely, Kőszeg) a járási székhelyeket jelentette, valamint Jánosházát, Nagysimonyit,

illetve a Celldömölk szomszédságában lévő akkor még önálló községet Alsóságot. A születések

számának alakulásánál az adott települések anyakönyveinek adatait vettem figyelembe. Az adott

számokban csak az élveszületések száma szerepel, ugyanakkor nem vettem figyelembe sem az

utólagos bejegyzéseknek a számát, ami lényegtelen mennyiségű volt a járási székhelyeken. Illetve a

szombathelyi adatsor az a városban bejegyzettek számát és nem a szombathelyiekét jelenti, azaz

nincs kivéve az adatsorból az a személy, akinek a szülei nem Szombathelyiek, de a Bábaképezde

jóvoltából itt látták meg a napvilágot, és itt is lettek anyakönyvezve.

A 25 éves születési adatsorok alapján készült grafikonon az látható, hogy a háború után,

mint mindenütt megugrott a születések száma, az elhalasztott házasságok gyümölcsei, hogy 1923-

tól aztán csökkenjenek az új jövevények. A mélypont a nagy válság időszakára esik, és a

harmincas évek második felétől újra fellendül a gyerekvállalási kedv, amely a háború időszaka alatt

is tart. Természetesen a tendenciát a római katolikus magatartása determinálta.

150 NÉPSZÁMLÁLÁS 1930
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A születés számának alakulása felekezetek szerint a tíz kiválasztott vasi településen 1919-1944

között151
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Ha most csak az izraelita vallásúak születését nézzük, akkor kicsit más trend látható. Az

első évek hasonlóképpen telnek el a csúcs 1921-ben volt 131 gyermekszületéssel aztán azt

követően elindul a lejtőn a születéseknek a száma és először 1924-ben majd aztán 1927 után esik

le száz alá az újszülöttek száma. A mélypontot a válság időszaka, 1932 jelentette, fele annyi gyerek

született, mint a húszas csúcsévben. Egyes településeken szinte már nem is született új jövevény,

Szentgotthárdon és Kőszegen. Ha ez maradt volna a demográfiai helyzet, akkor a hatvanas évekre

eltűntek volna ezek a közösségek. Reménykeltőnek csak a sárvári, jánosházi, és a celldömölki

látszott.

Az izraeliták születés számának alakulása a tíz kiválasztott vasi településen 1919-1944 között152

Év Szhely Sárvár Nsim Kőszeg Körm Jánosh. Cell Alsós Vasvár Sztgott Össz

1919 87 14 2 1 6 4 4  1 4 4 127

151 A jelzett tíz település születési anyakönyvének a felhasználásával készült.
152 A jelzett tíz település születési anyakönyvének a felhasználásával készült.
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1920 74 13 3 1 7 6 4  1 4 1 114

1921 82 13 4 2 5 10 6  2 2 5 131

1922 70 10 0 1 4 13 7  2 1 2 110

1923 82 15 2 1 5 9 4  1 6 2 127

1924 67 13 3 2 4 3 5  0 0 2 99

1925 62 12 1 2 0 12 8  3 6 0 106

1926 65 9 1 1 2 10 6  2 4 1 101

1927 59 13 1 2 1 9 7  2 2 0 96

1928 44 12 3 2 3 11 6  5 1 0 87

1929 60 11 4 0 1 11 7  2 4 0 100

1930 65 11 1 2 1 6 4  1 3 2 96

1931 49 7 1 3 1 9 5  3 3 0 81

1932 35 7 1 0 1 8 5  1 4 0 62

1933 47 13 2 1 2 4 5  1 1 1 77

1934 43 8 0 1 1 6 4  1 1 1 66

1935 53 20 1 0 1 7 4  1 2 0 89

1936 63 16 1 0 0 7 6  0 0 0 93

1937 65 8 1 0 3 6 5  2 1 0 91

1938 57 15 0 0 3 3 11 0 1 0 90

1939 37 3 2 0 1 7 4  1 1 0 56

1940 52 12 1 0 1 4 7  0 0 0 77

1941 51 8 3 0 0 3 10 1 0 2 78

1942 60 9 0 0 2 1 7  2 0 0 81

1943 45 7 1 0 0 1 4  0 0 0 58

1944 27 7 0 0 0 2 1  0 0 0 37

Az alacsony minta miatt nincsen igazából szignifikáns különbség az ortodox és a neológ

közösségek között, bár egy pillanatig sem kétséges, hogy az ortodoxoknál jóval magasabb a

gyermekszaporulat. Kimondottan ilyen település Jánosháza és Nagysimonyi, de Sárváron és

Celldömölkön is éltek ortodoxok. A képletet megfordítva az mondható el, hogy ott ahol biztosan

neológ hitközségek voltak (Szentgotthárd, Kőszeg, Körmend, Vasvár), nagyon alacsony volt a

születések száma. De azért az ortodoxoknál is aránytalan a szülői szerep vállalása. A kiírt

névsorból jól látható, hogy a vallásos élettel foglalkozók a teljesítik e téren is a hitbéli

kötelezettségeiket, néha úgy tűnik, hogy csak azok. Nagysimonyiban azért alakult ki ez az adatsor,
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mert egy hitközségi alkalmazott gyakorlatilag minden évben megajándékozta a családját és a

világot egy életképes utóddal.

Az izraeliták születési számának alakulása a tíz kiválasztott vasi településen 1919-1944 között153
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Messzebbmenő következtetéseket a szombathelyi adatsorból lehet levonni, mert ott már

akkora a minta, amely bátrabb következtetéseket is megenged. A többi esetében sok bizonytalan

elem zavarja a tendencia megértését. A megyeszékhelyi születések számánál feltűnő a szélsőséges

ingadozás, ami azzal magyarázható, hogy a városban sok nem szombathelyi nő is szült, nyilván a

komplikáltabb esetek kerültek ide, és az sem kérdéses, hogy elsősorban a középosztálybeli anyák

kerültek ide. Zalabérről épp úgy jöttek mint Pápáról, vagy Beledről, de természetesen vasi

településékről is. Tendenciaként itt is érvényesült a csökkenés, de többszöri mélypontok is

láthatóak, az első 1928-ban, aztán 1932, majd 1938 és végül 1944. Ami itt jobban megragadható,

hogy a külső politikai környezet hatása sem befolyásolja a gyermekvállalási kedvet, ez jól látható

1939 után. Ha összevetjük a városban születettekével, akkor a mélypontok hasonlóak, de a

153 A jelzett tíz település születési anyakönyvének a felhasználásával készült.
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harmincas évek közepétől nagyon fellendül a gyermekszületések száma, s ezt csak a háború utolsó

évei tudták megtörni.

A születések számának alakulása felekezetek szerint Szombathelyen 1919-1944 között154
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Ha megnézzük a megyeszékhely mortalitásának alakulását, akkor megdöbbentő a húszas

évek közepén látható dárdacsúcs, olyan képet mutat, mintha járvány pusztított volna a városban.

Ám  mégsem  erről  van  szó,  hanem  arról,  hogy  az  adatsorból  nem  vettük  ki  az  utólagosan

anyakönyvezetteket. Ekkor történt meg ugyanis az első világháború feltételezett halottjainak (azaz

olyan személyeknek, akikről korábban feltételezték, hogy visszatérnek a hadifogolytáborokból, de

aztán tévedtek) anyakönyvezésére. 580 és 850 között volt éves viszonylatban az elhalálozottaknak

a száma a megyeszékhelyen.

A halálozások számának alakulása felekezetek szerint Szombathelyen 1919-1944 között155

154 A jelzett tíz település születési anyakönyvének a felhasználásával készült.
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Halálozás Szombathely
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155 A jelzett tíz település halálozási anyakönyvének a felhasználásával készült.
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Az izraelita felekezetűek halálozási számának alakulása tíz kiválasztott vasi településen 1919-1944

között156
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156 A jelzett tíz település születési és halálozási anyakönyvének a felhasználásával készült.
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Az izraeliták halálozási számának alakulása a tíz kiválasztott vasi településen 1919-1944 között157
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A táblázatból látható, hogy a legnagyobb adattal indul a halálozási mutató 1919-ben, ami

nyilvánvalóan még az első világháború hatásaként kell értékelnünk. Ám ezt követően fokozatosan

csökken, ez a tendencia a harmincas évekig tart. 1930-ban 68 fő. Aztán megugrik az

elhalálozottak száma 1931-ben és még 1934 tekinthető egy ilyen esztendőnek, de a periódus

kiegyenlített, mint a húszas évekbeli csak magasabb a mortalitási ráta. A negyvenes évektől aztán

megindult az elhalálozottak újbóli megemelkedése. Amiben már szerepe van a háborús

vérzivatarnak is. Igaz itt az adatsorok már elbizonytalanítóak, ti. 1944-ben nagyon személyt

Kőszegen felekezeten kívülinek könyveltek el, holott a neve alapján gyanítható, hogy zsidó

személyről van szó.

157 A jelzett tíz település születési anyakönyvének a felhasználásával készült.
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Az izraelita felekezetűek  születési és halálozási száma  a tíz kiválasztott vasi településen 1919-

1944 között158

Év

Összes

halálozás

Összes

születés

Százalékos

arány

1919 122 127 96,06%

1920 92 114 80,70%

1921 102 131 77,86%

1922 95 110 86,36%

1923 84 127 66,14%

1924 82 99 82,83%

1925 90 106 84,91%

1926 84 101 83,17%

1927 88 96 91,67%

1928 98 87 112,64%

1929 90 100 90,00%

1930 68 96 70,83%

1931 103 81 127,16%

1932 88 62 141,94%

1933 84 77 109,09%

1934 104 66 157,58%

1935 93 89 104,49%

1936 91 93 97,85%

1937 92 91 101,10%

1938 81 90 90,00%

1939 88 56 157,14%

1940 109 77 141,56%

1941 64 78 82,05%

1942 121 81 149,38%

1943 106 58 182,76%

1944 106 37 286,49%

158 A jelzett tíz település születési anyakönyvének a felhasználásával készült.
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A kiválasztott tíz településen a születési és halálozási adatsorok összevetésével arra voltam

kíváncsi, hogy mikor is haladta meg először, majd tartósan a halálozási nagyság a születésekét.

Minden esztendőben 100%-nak véve a születések számát az mondható el, hogy a húszas években

még egyszer sem haladta meg a születési számot a halálozások nagysága, bár ez még nem

bizonyíték arra, hogy nem csökkenthetett a népesség, mert mindez nem mutatja az elvándorlások

arányát. Ám megfordultak az arányszámok, és öt évet kivéve folyamatosan magasabb volt az

elhalálozottak száma, mint az újszülötteké, mely a vasi zsidó népesség csökkenésének ez az egyik

és talán a legfőbb oka. Mindezzel párhuzamosan természetesen egy öregedő populációt láthatunk.

Ez  nagyszerűen  kimutatható  a  hitközségek  vezető posztjain  is:  az  elnökök  és  a  testületek  egyre

korosabbak.  Ami nemcsak a reagáló képességük gyengülésével járt, hanem az eltérő

tapasztalatukkal is: egy letűnt kor világát hordozták magukban, és ezzel végzetesen becsapták

nemcsak önmagukat, de a vezetetteket is.

Az izraelita felekezetűek születési és halálozási száma  a tíz kiválasztott vasi településen 1919-1944

között159
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159 A jelzett tíz település születési anyakönyvének a felhasználásával készült.
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3. Eredmény és kiindulópont

A hazai történeti szakirodalomból jól ismert, hogy a 20. század fordulójára a magyar

polgári modernizáció lendülete megtorpant. Míg egyesek, a hatalomhoz közelállók a finom

korrekció lehetőségeit kutatták, a polgári radikálisok a határozottabb „gyorsítás” mellett agitáltak,

addig a jobboldal egyes csoportjai (főként az újkonzervatívok és az agráriusok) elutasító kritikát

gyakoroltak, miközben szép lassan formálódott egy harsány jobboldali radikális program is.160

Ezek a szemlélet- és értékrendbeli különbözőségek előbb politikai feszültségként, aztán

alkotmányos válságként (1905), majd a koalíciós kormányzat (1906-1909) uralma után a tízes

években vibráló nyugtalanságként jelent meg. A nagyon eltérő belpolitikai törekvéseket csak

jobban összekuszálták a magyar birodalom hagyományos problémái, a nemzetiségek

emancipációs, nem egy esetben elszakadási törekvései, valamint a birodalom másik felével

fennálló „örök” problémák. Ezek az országos politikai csaták erősen rányomták bélyegüket a

törvényhatóságok mindennapjaira is.

A 20. századfordulóján az országos és a helyi szabadelvű sajtó előszeretettel emlegette

minta vármegyeként a vasi törvényhatóságot. Ezalatt nemcsak azt értették, hogy jól szervezett,

közigazgatása hatékonyan és jogszerűen működik161, hanem dekódolva azt is, hogy a liberális erők

szilárdan tartják pozíciójukat. Megbízható támasza volt a kormányzó erőknek, többek között a

Széll Kálmán vezette kabinetnek.162 A vármegyét irányító dzsentri családok tagjai – Reiszig, Széll,

Bezerédj,  Radó,  Vidos,  Szabó,  Chernel,  Ernuszt163 – nemcsak a felmerült társadalmi problémák

jogszerű és hatékony kezelésére tűntek alkalmasaknak, (elsősorban az agrárszocialista

160 GYÁNI 2004: 31-32. o. SZABÓ 2003: 265-287. o.
161 Természetesen az ellenzék nem így látta ezt a kérdést, és inkább piár fogásnak tartotta az egészet. Jó példa erre
Bartha Miklós vas megyei látogatásakor kirobban polémia is, aminek nem titkolt célja a hamis képet szertefoszlatni; a
megye vezetői: Reiszig Ede, Bezerédj István és Károlyi Antal vehemensen utasította vissza a vádakat. Bartha Miklós
támadása a megye ellen = Szombathelyi Friss Ujság, 1902. augusztus 31. 5. o.
162 Az 1903-as vármegyei törvényhatósági bizottsági közgyűlés támogatásáról biztosította a miniszterelnököt, amit
1903. április 30-i levélében meg is köszönt. „Megerősít engem azon meggyőződésemben, hogy az én politikám helyes és kitartást
merítek ebből a további küzdelemre.” – írta Széll Kálmán. Vasmegyei közgyűlése bizalmat szavazott a miniszterelnöknek.
= Szombathelyi Ujság, 1903. május 3. 2. és 5. o.
Szombathely még 1894-ben választotta díszpolgárává Széll Kálmánt, az átadási ünnepségről lásd: Szombathely Széll
Kálmánnak = Vasvármegye, 1894. augusztus 1. 1-2. o.
163 Nem készült  még  a  dualista  kori  Vas  vármegyéről  használható  elitkutatás,  de  jelzés  értékű,  hogy  a  millenniumra
megjelent vármegyetörténetben kik szerepeltek, mint megyei büszkeségek. BOROVSZKY 1889: 335-337. o.
Reiszig Ede (1848. június 5. – 1908. augusztus 22.) 1895 és 1904 között volt főispán. Reiszig Ede gyászhíre. =
Vasvármegye, 1908. augusztus 23. 4. o. Széll Ignác = Szombathelyi Ujság, 1895. március 5. o. 2. o. Ernuszt Kelemen
= Szombathelyi Ujság, 1895. április 5. 6. o.
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törekvésekre és a nemzetiségi kérdésre gondolunk 164 ), hanem képesek voltak modernizálni a

vidéket, biztosítani a vármegye lendületes gazdasági fejlődését. Ez a megállapítás különösen igaz a

megyeszékhelyre, amelynek akkori dinamikus fejlődése országos visszhangot kapott. A

Szombathely élén álló nemzeti-liberális, református Éhen Gyula nemcsak sikeresen integrálta a

változást akaró erők elképzeléseit és a széttartó érdekcsoportokat, hanem jó publicisztikai vénával

megáldva a vágyakat, a szándékokat megvalósítható reális programmá formálta. 165

Polgármestersége idején (1895-1901) országosan elismert várospolitikussá vált. Szombathely az

„amerikai stílusban” 166 fejlődő város idővel mind a tíz megyei járási székhellyel – a közlekedési

infrastruktúra hatékony kiépítésének köszönhetően – vasúti összekötetésben állt, ez unikálisnak

számított.167 Arról nem is szólva, hogy a 614 községből és két rendezett tanácsú városból álló

vármegye közigazgatás hatékonyságát lényegesen megnövelte. Ez a tudatos koncentrálási

folyamat tovább fokozta a megyeszékhely jelentőségét, lényegében minden fontos és

meghatározó esemény Szombathelyen zajlott.168 Mindez a megyét igazgató elit révén alakult így,

ezért is fogadták mindig „higgadtan” a vasi törvényhatóság vezetői Szombathely emancipációs

szándékát, kiválási törekvését. 169  A vármegyének nemcsak az intelligenciája – vagy ahogy

164 A megyében két nemzetiség a vend kérdés és a németség ügye.
165 Éhennek a város fejlődésében betöltött szerepéről álláspontom olvasható A mítoszromboló írás arra kívánta
felhívni a figyelmet, hogy a városfejlesztési program lényegében kollektív alkotás volt, amit ő ügyesen hangszerelt, és
míg tudta, vezényelte a megvalósítását. KATONA 2004: 9-27. o.
Éhen Gyula beiktatása alkalmából, 1895. november 14-én elmondott programbeszédében a település küldetéséről így
vélekedett: „… A városokból, mint a tudomány, művészet, ipar és kereskedelem természetszerű középpontjaiból áradnak szét a
kulturális haladásnak és műveltségnek üdvös eszméi. … Autonómia nélkül olyan egy város, mint a kősziklához bilincselt óriás, ki sem
mozogni nem tud, sem cselekedni nem képes. Mint e városnak polgármestere, a város autonóm jogának legelső őre kívánok lenni. ….
Eredjen bár szocziálisztikus vellitásokból alulról:, vagy jöjjön bár az magasabb helyről: lesz mindig erőm és férfias bátorságom megvédeni
városunk közszabadságának eme főbb biztosítékát.” Polgármester választás Szombathelyen. = Szombathelyi Ujság, 1895.
november 14. 5. o.
166 „Szombathely amerikai város a semmiből nőtt ki húsz esztendő alatt."- írta a helyi vezető lap szerkesztője csak kevesellte a
tradicionális polgárságot, talán „50-nél több család nincs, akinek a harmadik őse helyi lenne ... Nagy üzlet, gazdag kereskedő
egyenlőre kevés van Szombathelyen, de maga az egész szombathelyi kereskedelem a szolid megbízhatóság egy olyan bázisán pihen, mely a
legszebb jövő reményével biztat. A váratlan és hirtelen meggazdagodás époly ritkaság Szombathelyen, mint a váratlan és hirtelen
összeomlás és ez jelenti, ez bizonyítja, hogy a szombathelyi piac egészséges." A szombathelyi kereskedelem. = Vasvármegye, 1911.
május 7. 1. o.
167 Éhen Gyula: A pinkafői vasút. = Vasvármegye, 1906. augusztus 1. 1. o. BRENNER 1959: 20-21. o. MAJDÁN
1997: 73. o. és 82. 103. o.
168 L. erről BELUSZKY 2002: 159-215. o. KALOCSAI 1997: 621-636. o.
169 Szombathely és a törvényhatósági jog. = Szombathelyi Ujság, 1906. december 6. 1. o.
1908-ban, amikor a város újabb kísérletet tett a kiválásra a megye ezt nem pártolta, részben financiális okból, részben
elvi okból. Aminek település a fejlődését köszönhette azok nem városi, hanem megyei intézmények voltak. Pl. a
kórház építése tervbe volt véve és Weörös István megfenyegette a várost, ha kilépnek Kőszegen építik fel.
Szombathelyi törvényhatóság. = Vasvármegye, 1908. szeptember 19. 1-2. o.
Weörös István: „Szombathely összesűrített intelligenciája az esszencia a szegény vármegye, pedig lagymatag víz,
amely megmenti a közéletet attól, hogy a túlerős esszencia megmarja annak a szervezetét.” Fölhígított esszencia. =
Vasvármegye, 1908. szeptember 23. 1. o.
A város törvényhatósági jogú várossá válásának történetét elemezte Biczó Krisztina egy (eredetileg szakdolgozatnak
készült) cikkében. Sajnos, mivel csak az „ismert” esztendőkre (1894, 1908, 1922, 1939, 1941) koncentrált, ezért sok
olyan momentumot nem ismert, illetve elemzett, ami a városfejlesztés szempontjából fontos lett volna.
Hasonlóképpen hiányosnak érzem, hogy nem tett különbséget a valóban önálló törekvések és a kormányzat
közigazgatási, városi reformokhoz kapcsolódó lehetőségek megragadása között. Nyilván a két helyzet más esélyt
tartogatott. BICZÓ 1999: 783-790. o. Ugyanakkor nem írt az 1918-as kezdeményezésről, amikor Kiskos István
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akkoriban mondták „kabátosai” - miatt volt szüksége a városra, hanem demográfiai potenciálja

miatt is. Kiválásával a magyar etnikum súlya és különösen vonzereje lényegesen csökkent volna,

és a nyelvi asszimiláció folyamata a vármegyében hajótörést szenvedne.170 A város fejlődésében

látványos dinamikát biztosítottak a megyei intézmények, azok elvitele komoly veszteséget

jelentettek volna a településnek. Ha a város nem akar kiválni, akkor a vármegye minden feltétel

nélkül támogatja. 171  Mindkét oldal belátta a konstruktív együttműködés előnyét, ami nem azt

jelentette, hogy a városi ranglétrán araszolók számára esély lett volna a vármegyei közigazgatási

pozíciókra „átigazolni”. Az összekötő kapcsokat a sokszínű egyesületi élet és a sajtó jelentette.172

A vármegyei ’67-es, nemzeti liberális dzsentrik szilárdan uralkodtak a maguk teremtette,

irányította hatalmi, információs struktúra felett. A 48-as ellenzék emberei néha választásokon

megszorították őket, de komoly veszélyt nem jelenthettek.

polgármester vezetésével küldöttség ment Budapestre, Nagy Vince fogadta őket, de sok jóval nem bíztatta.
Törvényhatósági jogú város lesz-e Szombathely. = Hir, 1919. január 27. 2. o.
170 A nyugat-magyarországi város küldetését és feladatát a vasúti üzletvezetőségi palota alapkövének lerakásakor az
akkor még „csak” bankigazgató, Széll Kálmán emígyen látta. A kiválasztott szövegből jól tetten érthető az országot
modernizáló dzsentrik társadalom-, nemzet- és államépítési tervei, azért idézem hosszan, mert a reagálások alapján
úgy látszik ezt maximálisan osztották a helyi osztályos társai is. „A magyar állam egységes kiépítésének nagy munkája csak úgy
haladhat előre sikerrel, he egységes és erős társadalomra, támaszkodhatik, és ha a nagy munkára a társadalom egyetemében, rejlő egész
erő mozdul meg. Ennek az erőnek éltető és tápláló forrása a társadalomnak széles nagy középrétegében fekszik, abban a széles
középrétegben, amelyhez az egyedüli legitim címet a hazafias érzületet, a műveltség és a munka adják, mely a maga hatalmas
hullámzásaiban ellenállhatatlanul magához vonzza a szomszédos társadalmi rétegekből ami azokban hivatott és életképes elem, a közös
munkára társul veszi a felsőbb rétegekből, sőt ha arra való vezetőül is elfogadja azt, ami hozzá simul és nagy célra közreműködni akar
és tud, felszívja és magába olvasztja az alsóbb rétegekből azt, ami azokból, mint életképes elem kiemelkedik a tudomány, a művészet, az
irodalom munkásait. A gazdasági élet különféle tényezőit, az egyház és államban élő intézmények funkcionáriusait egyesíti, szóval a
nemzet szellemei munka erejét képviseli. Minél hatásosabb, minél szélesebb, minél szilárdabb a társadalomnak ezen rétege, minél
nagyobb magának e társadalomnak alkotó ereje és ellenálló képessége, annál hatályosabban fogja a társadalom szolgálni a nemzeti egység
ügyét. Ezen széles értelemben vett középosztálynak, a nemzetest ezen törzsének erősítése a magyar állam erősítése. … A középosztály
ezen hazafias, derék, kiváló képviselői ma itt az ország szélén mint előőrsei a magyarságnak faji-, kultúr- és nemzeti missziót
teljesítenek. Ez a fizikai törvény, hogy a test egyes részeinek épsége, és harmonikus fejlődése adja meg a maga összhatásában a testnek az
erőt, az állam szervezetése is áll. Az ország ily exponált részének támogatása és erős vidéki központok képzése azért elsőrendű állami
feladat, mert az állam ezáltal gondoskodik arról, hogy az erőfejlesztés az állami szervezet minden, és így távoli részében is arányos és
harmonikus legyen, a vérkeringés a testben, mint az egészség és fejlődés első feltététele szabályos maradjon. Aki hatalmas centrumot akar,
annak a periférián belül fekvő és a középpontba besugárzó részek fejlődéséről és izmosodásáról is kell gondoskodnia. Az épületre a
fényes  kupolát  csak  akkor  lehet  megnyugvással  feltenni,  ah  annak  fundamentuma  minden  részében  jól  le  van  rakva,  csak  úgy  áll
biztosan a kupola, ha az ívezet minden közeli és távoli részei is szilárdan épültek fel és viszont az állam megnagyobbodott erejének,
megizmosodásának bizonyítéka, hogy az ország vidéki központjainak intézményekkel való ellátásával kulturális és gazdasági erejük
emelése által részben visszaadhatja, amit azokból merít.” Szombathely ünnepe. = Szombathelyi Ujság, 1895. december 15. 4.
o. Kőszeg a nyelvi asszimilációja miatt. „A magyarság megerősítesse a magyarság által a nyugati területeken élő magyarság
szempontjából fontos a dolog … Vasvármegye mai talaján a nemzeti eszme érvényesülése csak addig marad meg, míg a vármegye erős
magyar társadalma majorizálni tudja a határszéli nemzetiségek konglomerátumát.” Ezért kellett a megye egysége. A vármegye
kettészakítása. = Vasvármegye, 1908. szeptember 20. 1. o.
171 A vármegyei közgyűlésén így fogalmaztak „a vármegye törvényhatósági bizottsága a maga szempontjából szükségét nem látja
annak, hogy Szombathely város önálló törvényhatósági jogot nyerjen, azonban a város ezen törekvésének ellent nem mond, mert erre
különös okai nincsenek.”= VaML Vas vármegye tvhatósági biz kgy jkv 660/198. sz.
172 A helyi Nemzeti Szövetség az országos szervezet részeként jött létre, célja a kulturális nívó emelése, szellemi
ellenőrzésük mellett a munkásság integrálása lett a nemzeti társadalomba. Ez utóbbit hivatott megvalósítani a Szabad
Lyceum előadássorozat, ahol aktuális társadalmi és tudományos kérdésekről tartottak előadásokat a helyi
szakemberek. A „Szombathelyi Nemzeti Szövetség” közgyűlése lesz = Szombathelyi Ujság, 1905. április 2. 7. o.
Vasvármegyei Kulturális Egylet. A 20. század elején a legfontosabb lap a Kővári Kaffher Béla a legjobb újságírók
egyike által alapított Vasvármegye volt. "Fanatikusa volt a szabadelvű pártnak – írták nekrológjában - és kérlelhetetlen
üldözője a klerikalizmusnak." Politikai küzdelme a néppárttal való csatározásban merült ki. Kővári Kaffehr Béla =
Vasvármegye, 1907. május 1. 3. o. Kaffehr Béla. = Vasvármegye, 1907. május 3. 1. o.
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Nem  így  az  1895-től  induló  Katolikus  Néppárt,  ami  a  szombathelyi  püspökség  és  a

káptalan, valamint a papság és hetilapjuk a Szombathelyi Ujság révén viszonylag hamar nagy

befolyásra tett szert a vidéki agrárlakosság körében.173 Az egyházpolitikai harcok idején elsősorban

a városi értelmiség és középpolgárság megnyerésére törekedtek 1894. június 20-án alakították meg

a megyeszékhelyen a Katholikus Kört, de átütő sikert nem értek el, mert a megcélzott csoportok

inkább a Városi Kaszinót választották az „eszmesúrlódások” színhelyéül. A kör félévtized múltán

csendesen kimúlt. 174  Ezt követően a városi kisegzisztenciák, munkások „bekebelezésére”

törekedtek a keresztény aktivisták, de mindenekelőtt a szociáldemokrata (és a szabadkőműves)

befolyás gyengítésén munkálkodtak. Így jött létre az országban másodikként (Győr után) a

keresztényszocialista munkásszervezet 1903. július 12-én. Kevés olyan ünnepélyes megmozdulása

volt a szervezetnek, ahol az antiszemita megnyilvánulások ne kaptak volna hangsúlyos szerepet.175

„Nekünk kellene megvárnunk a munkást szombat este a gyár kapujában és vasárnap reggel a fasátrak ajtaja

173  A hetilapként megjelenő Szombathelyi Ujság az egyházpolitikai küzdelmek terméke volt. A lap előszeretettel
foglalkozott a bécsi helyzettel, és szemmel láthatóan ekkor nagyobb hatással voltak az ott zajló politikai viták a város
katolikus csoportjaira, mint a magyar főváros politikai eseményei. Hamar az antiliberalizmus és antikapitalizmus
zászlóhordozója lett az újság. „Az értelmi és a középosztály legjelesebbjei az antiliberalisták táborába szegődtek  -
mármint  Bécsben   írták  -  …  A  magyar  zsidóság,  mely  rövid  négy  évvel  ezelőtt  az  antiszemitizmus  fénykorában
kivándorlásra kényszerült, a vakmerőség az elbizakodottság azon határáig jutott, hogy az ország első közjogi
méltóságának fogatját leköpdösi, s hitben a főrangú hölgyeket Budapest legnépesebb utcáján szemérmetlen szavakkal
illeti,  viszonzásul  recipáltatik.  …  a  nemzettestbe  való  teljes,  háttér  nélküli  befogadás  nem  a  törvény  paragrafusok
szokták előidézni, hanem az érzelmek és az erkölcsök. A mai zsidóság egy része szép haladást mutatott azon a téren,
amely  a  nemzet  szívéhez  vezet,  de  ezen  haladásnak  útját  vágta  az  elbizakodottság,  amely  a  mondvacsinált
közhangulatból merítette tápját.” Ők az emancipációt megkérdőjelezték, és az asszimilációt nemcsak feltételhez
kötötték, de erős volt bennünk az elutasítás is. A lap később is az antiszemita toposzok hangoztatásában jeleskedett.
(SZ): A bécsi választások. = Szombathelyi Ujság, 1895. szeptember 29. 5-6. o.
Mi több, a Lueger-i antiszemita tételek nem veszítettek később sem az erejükből „Magyarország süllyedésének,
tönkremenésének, minden bakjának fő oka az ország elzsidósodása. Az ötven krajcáros magyarság (Judeomagyarság)
kiszipolyozta az országot gazdaságilag és erkölcstelenné tette egész társadalmi életét. … Magyarország a romlás
lejtőjén  van  és  elpusztul  feltartóztathatatlanul,  ha  fel  nem szabadítja  magát  a  zsidó  átkos  hatalma alól  és  nem lép  a
komoly belátás és érett politikai gondolkodás terére.” Lueger Magyarországról. = Szombathelyi Ujság, 1903. 21. sz.
május 24. 2. o.
Igazságtalan lenne a lappal szemben, ha csak antiszemitizmusukat citálnám, legalább ilyen vehemens volt az
antiliberalizmusuk is, amelyben sok igaz, és megfontolandó állítás volt. „Ennek a rendszernek az eredménye csak az
lehet, amit saját szemünkkel is láthatunk, t. i. a kisbirtokosság és a kisiparosok pusztulása, s ennek folytán a politikai
jogoknak az abszoluth oligarchiára emlékeztető redukciója, illetőleg központosítása a tőke érdekében természetesen a
tőke szolgálatára.” A liberális közgazdaság = Szombathelyi Ujság, 1997. január 12. 1. o. HAMANN 2000: 385-391. o.
MCCAGG 1992: 149-152. o.
174 A szombathelyi katolikusok megszervezésében Stegmüller Károly kanonoknak és a város hírneves ügyvédének,
Eredics Ferencnek.
175 Előbb csatlakoztak az ún. kereszt mozgalomhoz. Két éve …. = Szombathelyi Ujság, 1903. március 22. 3. o.
A „Szombathelyi Keresztény Munkás Egyesület célja vallás-erkölcsi, közművelődési és gazdasági. Isten és a magyar
haza iránti hűségnek, - szólt az 1903 júniusában közzé tett felhívásukban - szeretetnek ápolása, gondozása, védekezés
ez Istent, vallást, hazát és vagyont egyformán támogató és felforgatni szocziál-demokrácia ellen, a munkások szellemi
képzettségének fejlesztésére előadások, felolvasások tartása, jóirányú könyvek, lapok, folyóiratok terjesztése által, a
takarékosság előmozdítására a heti bármely csekély összeg átvétel és gyümölcsöztetése által. A beteg, a
munkaképtelen és az átutazó egyesületi tagok segélyezése, gondoskodás az elhagyott munkásgyermekek
neveltetéséről és a munkások özvegyeiről, ingyen jogi tanácsadás bármely ügybe….” Felhívás Szombathely és vidéke
keresztény munkásaihoz. = Szombathelyi Ujság, 1903. június 21. 4. o. Zászlóavatás. = Vasvármegye, 1906. június 6.
3. o. Szombathelyi Kis Ujság, 1913. augusztus 7. 1. o. Gyürky Ödön: A múltról és a jövőről. = Szombathelyi Ujság,
1903.  január  4.  1-2.  o.  Pintér  József:  A szekularizmus.  = Szombathelyi  Ujság,  1903.  január  4.  4-5.  o.  Pintér:  IV.  A
szociáldemokrácia. Szombathelyi Ujság, 1903. március 22. 1. o.
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előtt. – írta Helvey Lajos a szervezet megalakulását köszöntő cikkében - De csak nem jut eszünkbe!

Annál  szívesebben  várja  más.  A pálinkamérő zsidó,  a  szocdem  zsidó,  meg  a  zsidó  emlőkön  hízott  prostitúció!

Mikor aztán ez a három jó barát ott sorakoztatja a munkásokat az ablak alatt, akkor végre észrevesszük a

zubbonyokat, de már későn. … Hatalmas preventív ellenszere a szociáldemokráciának a keresztény

munkásegyesület.”176 Az alakuló gyűlés vezérszónoka az akkor még csak fővárosi lapszerkesztő –

utóbb miniszterelnök - Huszár Károly keresztény antiliberális beszéde is gazdagon felvonultatta a

néppárti főbb politikai (és antiszemita) téziseit. „A liberalizmus rendelkezik az ország erejével, pénzével,

a nép verejtékévek és vérével. A liberalizmus a vagyonszerzés vallása. Jelszava ki ki magának, az aranyborjú

kövérebb a szegény ember soványabb. A tulajdon szent, de az egyházi vagyon az nem az. A szociáldemokrácia

édes gyermeke a liberalizmusnak. … halálos ellensége a katholikus egyháznak és hűséges baktere a zsidó

nagytőkének! … nem vesszük kezünkbe a kóserszocializmus lobogóját. Nem Izrael Jakab szekerét tolni, hanem

Krisztus követői vagyunk. … Nem üvöltéssel, ordítozással, ablakbeveréssel, hanem békés jó irányú munkával

lehet  valamit  elérni.  …  A  keresztényszocializmus  olyan  mentőkötél,  amelyet  isten  dobott  a  nyomorgó  jogaiktól

megfosztott munkásokhoz, hogy megfoghassák és magukat megmenthessék.” 177  Közben részleteiben is

vázolta a párt programját és a német és osztrák példák követésére szólította fel a jelenlevőket.

Négy hónap múltán 1903 novemberében már a keresztény fogyasztási szövetkezet is

megszervezték.178

Az országos politikai katakizmák itt is elsöpörték az idillinek sohasem nevezhető világot.

Az 1905-ös politikai válság, később már soha ki nem heverhető csapással volt a helyi

liberálisokra.179 A kibontakozó krízis megerősítette, öntudatosította a szombathelyi munkásságot,

és ha a politikai küzdőtereket (megyegyűlések, városi közgyűlés) továbbra is csak kívülről

szemlélte, erejével, befolyásával azonban számolni kellett. A kiszámíthatatlan és kellemetlen

városi (vendéglői) zavargások, felvonulások veszélyforrást jelentettek, ezért a hatóságok inkább

elfogadták megszervezésüket és lapjuk elindítását, ebben nyilván nagy szerepe volt a Fejérváry

kabinet belügyminiszterének Kristóffy Józsefnek új, taktikai szempontokat érvényesítő

munkáspolitikájának.180

176 dr. Helvey Lajos: Keresztény munkásegyesület. = Szombathelyi Ujság, 1903. július 19. 1-2. o.
177 A Szombathelyi Keresztény Munkás Egyesület = Szombathelyi Ujság, 1903. július 19. 3-4. o.
178 1903. november 16-án a Forster vendéglőben alakult meg a Keresztény Fogyasztási Szövetkezet alakuló ülésén
már 12 55 részjegyet jegyeztek le. A keresztény fogyasztási szövetkezet alakuló ülése. = Szombathelyi Ujság, 1903.
november 22. 6. o
179 1904-ben meg arról tudósított az egyik helyi lap, hogy újjáalakult a helyi Szabadelvű Párt. Elnöke Reiszig Alajos,
alelnök  Kárpáti  Kelemen  lett,  de  fontos  szerep  hárult  dr.  Ernuszt  Józsefre,  Éhen  Gyulára  a  várost  pénzügyileg
irányító Nyúl Lajosra és dr. Feldmann Bódog ügyvédre, valamint Müller Ede vállalkozó-iparosra. 1904. február 14. =
Szombathelyi Ujság, 1904. február 21. 2. o.
Bezerédj  István  alispán  1905  tavaszán  távozott  a  pártból.  =  Szombathelyi  Ujság,  1905.  január  8.  6.  o.  A  politikai
földcsuszamlás természetesen itt is végbement és személyektől függetlenül mindenkit megbüntettek a választok.
CSÁK 1990: 86-93. o.
180  Bár két évtizedig működött Szombathelyen ún. Forradalmi Múzeum ennek ellenére a város és a vármegye
munkásságának korai politikai, kulturális és életmódtörténete lényegében a mai napig is fehér folt. Amiről árnyaltabb
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Az 1905-os választás utáni politikai krízis hatására a megyei politikai elit nagyobbik része

Széll  Kálmánt  követve  az  Alkotmány  Párt  irányába  fordult  -  nem  sok  sikerrel,  mert  e  párt

markáns arculatot nem tudott ölteni.181 Természetesen újjáalakult a 48-as Függetlenségi párt is,

ahol szintén a volt szabadelvűek tömörültek.182

A koalíciós kormány kinevezése után a megye élére a korábbi alispán, egykori szabadelvű

párti Bezerédj István került, ez egyszerre érzékeltette a változások felszínességét, a „politikai

közlekedés” természetét, és a régi közigazgatási elit prolongálását. 183  A megyében serénykedő

képpel rendelkezünk az a munkássajtó ügye, dunántúli  viszonylatban is jelentős volt a médiumuk (Munkáslap 1902-
1904), ami arra utalt, hogy volt elég anyagi erő és vélhetően olvasóközönség is a lapok fenntartására. (KUNTÁR 1966:
354-359. o. CSÁK 1979: 257-265. o. CSÁK 1982/a: 57-68. o. 1982/b: 401-411. o. MURÁNYI 1984: 134-138. o.)
A vezetők személyéről, társadalmi státuszáról azonban homályos ismeretekkel bírunk. A kezdetei időszakot az
elkülönültség, a sporadisztikusság jellemezte: Stettner Lajos Szegedről idekerült órás fémjelezte a változást, aki ügyes,
de képzetlen agitátornak tűnt, a tartós szervezkedést a hatóságok azonban mindig megakadályozták. (KUNTÁR 1969:
102-114. o. HORVÁTH 1958: 136-139. o.)
1903-ban május 1-én tüntetésen demonstráltak, ami látványos egyházellenes felvonulássá változott. Jelszavai: A
papnak kincs, a népnek nincs! Le a csuhásokkal! Le a klerikálisokkal! Éljen a nemzetközi szocializmus! Nem
véletlenül írta a néppárti hetilap. „Vajjon megengednék-e azt, hogy egy sereg suhanc a zsidókat abzugolva bejárják a
várost. Sajnáljuk a keresztény népet, az elbolondított keresztény munkást.” Május 1-i tüntetetés a város utcáin. =
Szombathelyi Ujság, 1903. május 3. 6. o. Új erők 262. o. 264. o. 267. o.
Nagy  erőpróbát,  de  erősödő identitást  jelentett  az  1904-es  vasúti  sztrájk  is.  KÖVÉR  1994:  5-19.  o.  Szilárd,  a
szakszervezetekkel egybenövő szervezet 1904-től működött a városban. Nyilván a szombathelyiek is bekapcsolódtak
az 1905 utáni országos szociáldemokrata demonstrációkba. 1906. október 7-én a szőkeföldi sörházkertben tartottak
gyűlést az általános és titkos választójog bevezetéséről és a kormány szociálpolitikájáról. Szocialista népgyűlés. =
Vasvármegye, 1906. október 7. 7. o.
Ebben a korszakban az ellentüntetések, a másik demonstrációinak megzavarása és a verekedések a politikai rituálé
természetes részei voltak. Pl. 1907-ben a keresztényszocialisták szőkeföldi gyűlésén véres verekedés robbant ki. A
néppárti újságíró-szónok „elmaradhatatlan felekezeti-ízű megjegyzéseivel” próbára tette a szociáldemokraták türelmét.
Arra kérte az egybegyűlteket, hogy 1907. október 10-én ne sztrájkoljanak. A keresztényszocialisták a Himnuszt a
szociáldemokraták a Marseilles-t énekelték. „Le a kalappal! Ki a zsidókkal! Le a jakabokkal! Hepp, Hepp!” „Csuhások!
Ki a zsidókkal!” Ilyen látványos verekedés (három könnyebb sérült) addig még nem volt a városban. A szocialisták
gyűlése. = Vasvármegye, 1907. október 1. 3. o.
181  Az Alkotmánypárt 1906 augusztusában szerveződött meg a korábbi szabadelvűek konzervatív hajlamú, de
markáns agrárérdekeket hangoztató személyei közül, pl. Széll Kálmán egykori miniszterelnök valamint a főispán. A
Vasmegyei Nemzeti Kör, 1906. október 11-én jött létre Hieronimy Károly vezetésével a tagok: Szájbely Gyula,
Rosenberg Gyula, Széll Ignác, Pletnits Ferenc, Takács Ferenc, Okolicsányi Dénes. = Vasvármegye, 1906. október 13.
256/1907. sz.
Az 1901-ben alapított Szombathelyi Friss Ujság pl. eredetileg szabadelvű párti napilap volt, de 1905-ben gróf Erdődy
Gyula közbenjárására a darabont kormány szubvencionálta, aztán 1906-ban alkotmánypárti irányba orientálódott.
Utóbb egyesült a Breitfeld Dezső laptulajdonos és főszerkesztő krajcáros napilapjával, a Vasmegyei Naplóval. =
VaML Vas vármegye Főisp. eln. ir. 55/1910. sz.
Bár elkészült a jelzett időszak szombathelyi sajtótörténete, de forrásanyagát elsősorban maguk a lapok és a témában
készült írások, valamint könyvek adták, és nem a még fellehető főispáni iratanyagok. A szerző mindenekelőtt a
megyeszékhely lappiacának a kialakulására koncentrált és nem a századfordulós nagy átalakulásra. MURÁNYI 1984:
182 A Vasmegyei Függetlenségi párt megalakításánál Batthyány Tivadar is jelen volt, a párt elnökei Radó Dénes és
Gotthárd  Sándor  lett,  titkára  Esső Imre,  helyettes  titkára  Kiskos  István,  jegyzője  Stadler  Izidor  és  Weder  Gyula.  A
tagok között szerepelt a szabadkőműves Mozsolics István is. A Vasmegyei Függetlenségi párt megalakulása. =
Vasvármegye, 1906. szeptember 11. 1. o.
183 Bezerédj István (Budapest, 1866 – Szombathely, 1943) államtudományi tudori oklevelet szerzett a fővárosban, és
1888-ban lépett a törvényhatóság szolgálatába, 1900-től Károlyi Antalt váltotta az alispáni székben. A koalíció
válságának szele azonban megérintette pozícióját, 1909 februárjában azért került a 48-as függetlenségi kormánypárti
sajtótámadások össztűzébe, mert a vasvári dominikánusok egyik szlavofil, intrazigens tagját kitüntette. Az áprilisi
kormányválságot követően a hosszú bizonytalanságot nehezen viselve 1909. június 22-én felmentését kérte, de
miután a király újfent Wekerle Sándort bízta meg a kormányalakítással július 22-én visszavonta távozási szándékát. A
főispán. = Vasvármegye, 1909. február 14. 1. VaML Vas vármegye Főispáni Elnöki iratok 1/1907. sz. és 2/1910. sz.
A főispán bucsuzik. Vasvármegye, 1910. január 4. 2-3.
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függetlenségi párt képtelen volt nagyobb bázisra szert tenni, különösen a közigazgatási

pozíciókban. A főispán – amíg tudott – maga is „municiózus pontossággal” ügyelt a koalíciós

érdekek és erőegyensúly megyei fenntartására különösen a személyzeti politikában. Az apparátus

összetételénél pedig azt az elvet vallotta, hogy „határozottan kívánatosnak tartom, hogy a régi

tisztikar, mely különösen magasabb állásokban – kipróbált megbízható és szorgalmas férfiakból

áll, nagyobb változás nélkül helyén maradjon.”184

A nemzeti koalíció bukásának szele már 1909 tavaszától érzékelhető volt.185 A főispán be

is adta a lemondását, amit bár visszavont, de a pozícióban elvárható erényességnek már semmi

nyomát sem mutatta, célja a tisztességes túlélés lett.186 Az 1910-től aztán a „nemzet újonnan

választott régi vezérei”187 mögé sorakozhatott fel a csalódott választók hada. Megkezdődhetett a

munkapárt „előretörése” a vármegyében. Az új főispán, Békássy István beiktatásakor 1910.

március 12-én188, következőképpen nyilatkozott a helyreállott rendről. „Bátorít az a tudat, hogy a mai

politikai alakulás kipróbált úton indul, azon az úton, a melyre lezajlott viharok után mindég csak ujra meg ujra

vissza kell térni az országnak, mert ez az egyetlen, a melyen nemeztünk boldogulhat – a liberális haladás

utja.”189 Álláspontja szerint a vármegye „régente mindég az ilyen higgadt és józan szabadelvű irány híve

volt.”190 Most is ezt kívánta követni. Egyben elhatárolódott a fejlődést tagadó konzervatívoktól és

az utópiákat, délibábokat kergető „felforgató irányoktól”, (értsd: szociáldemokraták). A

municipialista tradíció és liberális elkötelezettség most már új elemmel gazdagodott. „Őszinte híve

vagyok – mondta a főispán - azon törekvésnek, mely a nemzetnek ezen ma már az intelligencia magas fokán álló

elemét, a munkásságot be kívánja venni a törvényhozás kereteibe, természetesen kellő körültekintéssel, ….”191

Botrányok közepette zajlottak le az 1910-es júniusi választások, szoros eredmények

születettek és nem egy esetben megpetícionálták az eredményeket. A lényeg, hogy a Katolikus

Az  1907-es  törvényhatósági  bizottsági  választásra  készülve  a  főispán  egy  bizalmas  körlevelet  jutatott  el  a  megyei
apparátus reprezentánsainak, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy a megyebizottsági tagok megválasztásánál a
koalíciós  pártok  érdekeit  össze  kell  hangolni.  „Azt  is  meg  kell  jegyeznem,  -  írta  Bezerédj  -  hogy  oly  tekintélyes
férfiaknak, akik választás alapján jelenleg is tagjai a törvényhatósági bizottságnak, s ott esetleg előkelő szerepet is
töltenek be – a bizottságból való kimaradását pusztán azon okból, hogy kifejezettem nem léptek be egyik koalíciós
pártba sem egyenesen károsnak és sajnálatosnak tartanám. Viszont veszélynek látnám, ha a törvényhatósági
bizottságba választás utján olyan elemek is bekerülnének, akik a most annyira hangoztatott szocialisztikus jelszók
cégére alatt tulajdonképpen a felforgatás eszméit hirdetik. A létező intézmények fokozatos kiépítése és javítása vagyis
az alkotás munkája helyett inkább a rombolás hívei.” = VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 56/1907. sz.
184 Bezerédj István levele Andrássy Gyulához. 1907. október 7. = VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 54/1907. sz.
185 PÖLÖSKEI 1963: 79-82. o.
186 A kialakult bonyolult politikai helyzetet és a sajtó viszonyát taglaltuk a KATONA 2006: 116-137. o.
187  Békássy Imre főispán beszéde. Jegyzőkönyv felvétett Vasvármegye törvényhatóságának 1910. március 12-ém
közgyűlésén. Geist Márton, 1910. Szombathely. 5. o.
188 1910. február 24-én nevezte ki a király Dr. Békássy István földbirtokost 3. o.
189  Békássy Imre főispán beszéde. Jegyzőkönyv felvétett Vasvármegye törvényhatóságának 1910. március 12-ém
közgyűlésén. Geist Márton, 1910. Szombathely.  6. o.
190  Békássy Imre főispán beszéde. Jegyzőkönyv felvétett Vasvármegye törvényhatóságának 1910. március 12-ém
közgyűlésén. Geist Márton, 1910. Szombathely. 6. o.
191  Békássy Imre főispán beszéde. Jegyzőkönyv felvétett Vasvármegye törvényhatóságának 1910. március 12-ém
közgyűlésén. Geist Márton, 1910. Szombathely. 8. o.
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Néppárt mellett a munkapártiaknak is termett babér Vas vármegyében. 192  Szombathely

képviselője – egy helyi kötélverő fia - a Khuen-Héderváry kormány igazságügy minisztere Székely

Ferenc lett, ez igazi sikernek számított.193

„A politizálásnak is meg van a maga ideje, - hirdette Békássy főispán - amikor választások előtt állunk,

akkor politizáljon mindenki, de ha azok lezajlottak, akkor ki kell kapcsolni a politikát a megyei és társadalmi

életből, a nagyobb életbevágó érdekek kedvéért.” 194 Az  új  időket  mutatta,  hogy  ez  megváltozott.  A

pártpolitikai csatározások nem értek véget voksok megszámlálásával, sőt olyan vehemenciával és

olyan stílusban folytak, amire korábban nem akadt példa. A csatateret az izmossá váló médiapiac

jelentette.

A modern korszakban a sajtó és a hatalom viszonya mindig problematikus, tudniillik ez a

természetes állapota, ha nem így van, akkor valamelyik oldal nem mond igazat, nem látja el jól a

feladatát. Erre az időre a sajtó szerep több pontom megváltozott. Az egyik váltás az újságírói

szerepfelfogásban következett be. Nemcsak szakszerűsödött a műfaj, de erősödött a politikától

való elhatárolódó, távolságtartó magatartás is. A lapok nem pártlapok kívántak lenni, hanem

politikai napilapok, amelyekben legtöbbször rejtve maradt az elkötelezettség kinyilatkoztatása,

ezzel növekedett az újságírók mozgási szabadsága. Nem párttollnokok és propagandisták akartak

lenni, hanem független kritikusok. A profi zsurnaliszták új nemzedéke lépett színre, új értékekkel,

ideálokkal. 195  Ez a trend csak megerősítette a helyi lapok vállaltan más, a központi, fővárosi

192 A megyében tíz választókerület volt, amelyet két csoportba sorolható. Az egyéni és párt hűbérbirtok és a tényleges
versengő körzet.  Az  1910-es  választáson  az  egyéni  hűbérbirtokhoz  már  csak  a  szentgotthárdi  tartozott,  ahol  Széll
Kálmán megnyugtató fölénnyel győzött. Ebben a típusban ugyanaz a személy birtokolja a mandátumot, amit
nemcsak politikai teljesítményének és népszerűségének köszönhet, hanem a helyi közigazgatás aktivitásának,
amennyiben megakadályozta potenciális ellenfelek színrelépését. 1910-ben Széllnek már akadt ellenfele, ez nyilván a
presztízsének csökkenését is mutatta. A választók magatartásánál fontos, hogy kijárót kívántak választanak. A másik a
pártbirtoknak lényege, hogy egy párt szilárdan birtokolja a mandátumot. Nem a jelölt személye az érdekes, az gyakran
változik. Ilyennek tartom a német nemzetiség által lakott nyugati körzeteket (Felsőőr, Németújvár). Itt szilárd bázist
épített ki 1896-tól a katolikus néppárt, amely antiliberális, keresztény agrárius programjával a vidéki tömegeket
egyértelműen maga mögé tudta sorakoztatni, és a nemzetiségeket is képes volt integrálni. A városlakó magyar elem
hiánya  miatt  folyamatosan  komoly  sikert  mutatott  fel.  Ugyanebbe  a  típusba  sorolható  a  celli  körzet  is  azzal  a  nem
lényegtelen  különbséggel,  hogy  a  magyarok  által  lakott  vidéken  a  48-as  párt  aratott  győzelmet.  A  másik  típust  a
tényleges versengő körzet jelenti. Itt valóban késhegyig menő küzdelmek zajlottak le, csak hajszállal diadalmaskodtak
a győztesek (Sárvár, Kőszeg, Körmend, Szombathely, Rum). Szombathely (a hatalmon lévő elit) mindig hatásos
kijárót kívánt választani.
193 Annál is inkább, mert Székely győzelme vitaható volt. A probléma alapját az jelentette, hogy a város környéki
községekben erős volt a Katolikus Néppárt ott a szabadelvűeknek nem sok keresnivalójuk volt, így az eredmény
mindig attól függött, hogy mekkora volt a vidéki és a városi szavazók aránya. Ezt a régi problémát már Éhen Gyula is
tudatosította, felismerte, lévén maga is vitatható formában a Kúria döntésével nyerte el mandátumát 1901-ben.
Küzdött is ellene a maga eszközeivel, a vágya új választási határ kijelölése, hogy csak a város legyen a választókerület
része. Ezzel a reformjával azt szerette volna elérni, hogy a városi elemek kerüljenek többségbe a magyar
törvényhozásba. RUSZOLY 1980: 363. o.
194  Békássy Imre főispán beszéde. Jegyzőkönyv felvétett Vasvármegye törvényhatóságának 1910. március 12-ém
közgyűlésén. Geist Márton, 1910. Szombathely. 7. o.
195  A  hagyományos  profi,  de  pártideológus  változatot  képviselte  Kaffher  Béla  (1855-1907),  aki  naggyá  tette  a
Vasvármegyét, de az 1905-ös változást „eltemette”. A Somogy megyei születésű újságíró, a Zalai Közlönynél és
országos  hírlapoknál  is  dolgozott  (Vasárnapi  Ujság,  Pesti  Napló)  1886-tól  a  Dunántúlt,  1899-től  a  Vasvármegyét
szerkesztette. Vasvármegye, 1913. október 5. 2. o. SIPOS 2004: 17-19. o. BUZINKAY 2000: 26-34. o.
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sajtóhoz viszonyított eltérő identitását és céljait.196 A vidéki sajtó és újságírás küldetéstudatát így

fogalmazta meg a Vasvármegye 1909-es vezércikkében: „Ma az ujság nemcsak az események

közvetítője a közönség tudatához, hanem életszükséglete az olvasónak. Az ujság az ő közvetlen

hangján beleviszi a közönséget a fejlődő tudományba, a felvilágosodásba, s a mai élet minden

mozzanata: a politika, az irodalom, a közgazdaság, a közigazgatás, és a társadalom minden egyéb

jelensége, életnyilvánulása a sajtó szárnyán megy át a köztudatba, minden az ujságon keresztül

keresi a maga gyakorlati érvényesülésének biztosítékait, a sajtó teszi őket frissé, vérdussá, sajtó

nélkül vérszegénységbe esnének valamennyien.”197

Nagy újdonságot jelentett a századfordulós Szombathelyen a helyi (valójában fővárosban

készült) bulvárlapok megjelenése, nyers stílusa. A hagyományos, komoly lapok pártszimpatizáns

újságírói egyből úgy érezték, hátrányos helyzetbe kerültek, új ellenségük a populáris, olcsó stílust

megjelenítő bulvár tollnokok lettek. A profi zsurnalisták száma igaz itt még szerény volt,

féltucatnyi,  így  továbbra  is  komoly  szerepet  kaptak  a  gyakorlott  amatőrök  és  a  lelkes

önkéntesek.198 Mindenesetre ekkor még inkább megerősödött, tudatosodott a helyi újságírókban a

vidéki „másság” gondolata, a budapesti társaikkal szembeni versenyhátrány.

A másik változás a fogyasztói oldalon jelent meg. Lényegesen megnőtt az olvasóközönség

száma, és mivel korszerűsödött a lapok előállítási technikája, a sajtó komoly üzleti vállalkozás

lett.199 Erősödött helyi szinten is a hírlapok és a fővárosi újságok közti verseny, érvényesültek a

brutális piaci szabályok. A hírfogyasztók gyors, igényes, vagy színvonaltalan kiszolgálása lett a cél.

A helyben készült sajtó hangadói gyakran érveltek amellett, hogy a hírgyorsaságot tekintve fél

nappal megelőzik az országos orgánumokat. 200  Az előfizetők és reklámozók folyamatos

196 Sipos Balázs könyve „természetesen” nem fókuszált a vidéki újságírás problémáira és gondjaira. A századfordulón
több kísérlet is történt a vidéki újságírók összefogására, hatékonyabb érdekérvényesítésére, a jelentéktelenségükből
való kitörésre. A millennium évében Szegeden indult meg a kezdeményezés, ami egy évvel később 1897. március 20-
21-én Győrött is országos találkozóval „folytatódott”. Utóbb kiderült, hogy az előbbi törekvés lett életképesebb. A
hírlapírók  ünnepe.  =  Vasmegyei  Lapok,  1897.  március  25.  1.  BUZINKAY  2000:  30.  o.  A  Vasmegyei  Lapokban
közzé tett cikk amellett érvelt, hogy téves a vidéki sajtó azon felfogása, hogy célja a vidék érdekeinek érvényesítése és
a személyes ügyek szellőztetése, magyarán a pletykálkodás. Ez utóbbit kisszerűnek is tartotta, feladata sem lehet más,
mint  a  központi,  fővárosi  sajtónak,  ti.  a  véleményszabadság  gyakorlása  és  a  magas  szintű ismeretterjesztés.  Így  a
vidéki sajtónak folyamatosan hozzá kell szólni az országos politikai kérdésekhez, ez a gyakorlat Nyugat-Európában is.
Nyilván azáltal, hogy a lap ezt a véleményt közzétette azt sugallta, hogy ezzel ért egyet és egyben ezen az úton is
halad. A sajtó hivatása a vidéken. = Vasmegyei Lapok 1889. április 7. 1.o.
197 A sajtó hivatása. = Vasvármegye, 1909. december 21. 1.o.
198  1910-ben öt profi újságíró működött a városban, illetve Lingauer Albin főszerkesztő laptulajdonost is
beleszámolva hat. A korabeli statisztikák az országban 760 profi zsurnaliszta tartottak nyilván a szombathelyiek
0,7%-át tették ki, vagy a vidéki „lapírók” 1% élt itt. BUZINKAY 2000: 28. o. Ebben az időben (1912) tisztázódott
csak az újságírók jogi státusa is.  BUZINKAY – KÓKAY é.n. 163. o. A helyi  lapmunkások jövedelme 840 és 3000
korona között mozgott, a korabeli tanítói fizetés 800 korona volt, a színvonalasabbak elérték a polgári
iskolaigazgatók jövedelmét. Az újságírói fizetség különös változatát képviselte Geszner Imre, aki lapjának csak
vezércikkeit írta, a híreket a Szombathelyi Ujság zsurnalisztái szállították cserébe minden évben abbáziai, pesti, bécsi
utazással „fizette ki” őket. Hegedüs Ferenc: Geszner Imre tündöklőse és nyomorúsága. In: Szombathelyi krónikák.
Esszék és tanulmányok. Szombathely, 1996. 98. VaML Vas vármegye főispáni elnöki iratok 55/1907. sz.
199 LIPTÁK 1992: 175-196. o. BUZINKAY – KÓKAY é. n. 154. o.
200 A sajtó hivatása. = Vasvármegye, 1909. december 21. 1. o.
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megnyerésére és újabb támogatások, szubvenciók megszerzésére törekedtek a laptulajdonosok.

Professzionalizálódott a média világa.

A sajtó a vasi megyeszékhelyen is számottevő üzleti vállalkozás lett, ez rányomta bélyegét

a lapok szerkesztésére. Ennek az új vonulatnak a megjelenítője lett az 1901. szeptember 18-ától

induló Szombathelyi Friss Ujság. A bulvárlap vezető hírei (és rajzai) a fővárosból származtak. A

rövid – sok esetben szenzációs – híreiben elsősorban a mindennapi élet árnyoldalaira

(gyilkosságok, családi botrányok) fókuszált, de a politikai információk is hasonló tálalásban

jelentek meg. A város és a vármegye legfontosabb eseményei csak a 3-4. oldalon jelentek meg, ott

is egyszerű lakonikus tálalásban.201

Az említett időszakban 1905-1910 között 34-41 újság jelent meg a vármegyében, ezek

közül a legtöbb – 16-20 - természetesen Szombathelyen, a politikai lapok száma öt volt. A járási

székhelyeken napvilágot látó nyolc magyar nyelvű hetilap összpéldányszáma (3180 darab) sem

haladta meg a Vasvármegye napi lapszám mennyiségét.202

A politikai lap feliratot a fejlécén - a Vasvármegye, a Szombathelyi Friss Ujság-Vasmegyei

Napló, Vasmegyei Független Hírlap, a Vasmegyei Hírlap és a hetilapként megjelenő Szombathelyi

Ujság viselte. Pártszimpátiájukat, preferenciájukat általában nem tüntették fel, de ez nem volt

titok sem a közigazgatás irányítóinak, sem az olvasóknak.203 Befolyásuk a közhangulatra eltérőnek

mutatkozott, ezért hárult fontos feladat a főispánra a lapok diszkrét korrigálása érdekében. Persze

a viszony kölcsönösnek tűnt, a kívánt ízléses politikai támogatásért anyagi ellenszolgáltatás járt,

amivel a lapok olajozottabban működhettek.

201 KUNTÁR 1999: 191. o.
202 KATONA 2006: 123. o.
203  A legnagyobb hagyománnyal rendelkező Vasvármegye, 67-es irányultságú politikai napilap volt. Az 1907-ben
indult Vasmegyei Hírlap hetente kétszer jelent meg, a 48-as függetlenségi párt (Justh Gyula) vonalát követte. Az
1906-ban alapított Vasmegyei Függetlenségi Hírlapot, a Vasmegyei Függetlenségi párt krajcáros napilapját Palatinus
József szerkesztette. A Vasmegyei Naplo szintén krajcáros napilap volt, 1906-ban alkotmánypártivá alakult, 1909-ben
pedig negyvennyolcassá és a függetlenségi párt szakadásakor a vasmegyei Kossuth-párt orgánumává vált. A
vasárnaponként megjelenő Szombathelyi Ujság a Vasmegyei Néppárt hivatalos lapjaként szerepelt. = VaML Vas
vármegye Főis. eln. ir. 55/1910. sz.
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Szombathelyi politikai lapok a századfordulón204

1906 1911

Szerkesztő Laptulajdonos

Kiadó

Szerkesztő Kiadó

Vasvármegye Lingauer Albin

(főszerk.)

Vasvármegyei

Hirdetési és

Hírlapvállalat

Lingauer Albin

Halász József

Vasvármegye

Nyomdavállalat

Vasmegyei Független

Hírlap

dr. Gyöngyössy

Tivadar (főszerk.)

Tóth Dezső (felelős

szerkesztő)

Bertalanffy József

(nyomdatul., kiadó)

Hevessy Jenő uaz

Vasmegyei Napló –

Szombathelyi Friss Ujság

Katona Imre

(felelős szerk.)

Breitfeld Dezső Breitfeld Dezső

és

Sümegi István

Seiler Henrik utóda

és Breitfeld Dezső

Szombathelyi Ujság Pintér József

(felelős szerk.)

Pintér József Egyházmegyei

Nyomda

Vasmegyei Hírlap 1907-

től

- Geszner Imre dr.

és

Kőrösi Aladár dr.

Geszner Imre dr.

Volksfreund társadalmi

hetilap

Gábriel Ágoston

(felelős szerk.,

nyomdatul.)

Zimmermann

Károly

Grauly Károly

Testvériség

szociáldemokrata lap

Csizmadia József

(kiadó)

Vasvármegyei

Szociáldemokrata

Párt (laptul. )

204 A táblázat a szerző összeállítása. = VaML Vas vármegye főispáni elnöki iratok 18/1906. sz. 55/1910. sz. 66/1911.
sz.
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1906

Példányszám

1910

Példányszám

1911

példányszám

Vasvármegye 800 nincs adat 4000

Vasmegyei Független

Hírlap

1500 200-2400 3500

Vasmegyei  Napló  –

Szombathelyi Friss Ujság

500 1200 – 1500 3600

Szombathelyi Ujság 800 900 – 1000 1000

Vasmegyei Hírlap 1907-től 400 – 7000 1000

Volksfreund társadalmi

hetilap

nincs adat 600

Testvériség

szociáldemokrata lap

nincs adat

Ekkor emelkedett ki a helyi médiapiacot gyakorlatilag 1944-ig uraló és a politikai életet

legtöbbször tematizálni képes Lingauer Albin. Újságírói tevékenységéről, politikai pályaképéről

már sok írás látott napvilágot, közük összefoglaló jellegű is205, de média vállalkozásának részletes

történetét eddig nem elemezték, holott nála ez a kettő szorosan összekapcsolódott.206 Politikai

arcváltozásai és a lappiacon betöltendő helyzete között szorosabb az összefüggés, mint azt sokan

gondolják. Egyszerre kellett a politikai elvárásokat, az olvasóközönség igényeit és a

nyereségességet összeegyeztetni, azért is hajlott folyamatosan a véleménymódosításra, de mindezt

roppant ízléses formában tette. Lingauer Albin hangoztatott és követett értékrendje eredendően

természetesen liberális volt, ezt azért fontos hangsúlyozni, mert hosszú közéleti és sajtó

pályafutása során több metamorfózison ment át. 207  Az első világháború után már erősen

konzervatív-keresztényként definiálta magát. Magatartásával alapvetően determinálta a helyi

sajtóhangulatot, a tizes években alapvetően a munkapárt irányvonalával értett egyet és a

zsidókérdésben is a kormányzati erők álláspontjával azonosította magát.

205 Lingauer konzekvens konzervatív elkötelezettségéről meg van győződve, de mivel alaposan nem nézte meg a
századelő cikkeit, ezért szerintem tévesen értelmezi a jelenséget. BÉKÉS 2006/1: 18.o.
206 Erről a helyzetről lásd: KATONA 2006: 133-137. o.
207 Azt, hogy a századfordulón újkonzervatív lett volna, az álláspontom szerint téves diagnózis. Lásd: BÉKÉS 2006/1
18. o. Hogy a kereszténység és a liberalizmus milyen jól megfér egymás mellett azt markánsan elmagyarázta a
Gotthárd Sándornak adott válaszában is. „Minden porcikámban liberális gondolkodású polgár” vagyok írta. L. A.
„Az én liberalizmusom”. Válasz Gotthárd Sándor hasonló című cikkére. = Vasvármegye, 1909. január 24. 1-3. VaML
Vas vármegye főisp. Eln. ir. 13/1906. sz. 15/1906. sz. 41/1908. sz. 52/1910. sz.
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Az 1910-es időszakra érte el a vasi zsidóság kiteljesedését, „fénykorát”. Lélekszámuk a

valaha legnagyobb volt, megközelítette a tízezret (9649 fő), ami vasi polgári népesség 2,2%-át

jelentette. 208  Tizenhat önálló hitközségük 13 településen működött (Celldömölk, Jánosháza,

Körmend, Kőszeg, Muraszombat, Németújvár, Rohonc, Sárvár, Nagysimonyi, Szentgotthárd,

Szombathely, Városszalónok, Vasvár). 209  Egy járási központban nem volt önálló hitközség

(Felsőőr), de ennek történeti okai voltak. 210  A két rendezett tanácsú városban, és a járási

székhelyeken élt a megyei zsidóság 68%-a. Egy olyan település akadt, amely a századfordulón is

„csak” falu volt a Ság-hegyhez közelfekvő Nagysimonyi, a többi lendületesen fejlődő egykori

mezőváros. A zsidóság lüktető kisvárosokba áramlása ekkor fejeződött be. A populáció – s ebben

az országos trendre emlékeztetett – erősen városias jellegűnek mutatkozott. Több településen

(Szombathely, Szentgotthárd) a beáramló népesség nagy száma miatt a zsinagógák kibővítését

tervezték. 211  Ekkor készült a celli ortodox (1909) zsinagóga is. 212  A gazdag gyermekáldásnak

köszönhetően a vármegye 10 településén 20 tanító irányításával 12 elemi iskola működött.213

A vármegye a VIII. izraelita községkerülethez tartozott, elnöke az 1890-es évektől (amióta ez a

fórum újra életre kélt) Rosenberg Henrik214, majd Deutsch I. M aztán Rosenberg Gyula táplánfai

birtokos az országos szabadelvű párt ismert vezér személyisége lett. 215 Valójában a testületet a

helyettes dr. Feldmann Bódog szombathelyi szabadkőműves ügyvéd irányította. A községkerület

tevékenysége lényegében csak Vas vármegyére terjedt ki a soproni megyeiek ritka vendégek voltak

a megbeszéléseken. 216  Rosenberg halált követően (1913) a sárvári cukorgyár főrészvényesét

Hatvany-Deutsch Bélát emelték az irányító székbe, ami jól mutatta a helyiek mentalitását. 217

Országosan is ismert, reprezentatív szereplőket kerestek, akik a tekintélyt, a gazdasági és

208 1910. évi népszámlálás 50-71. o.
209 BERNSTEIN 1998: 41. o.
210 Ti.  a  vidéken  működött  a  két  legrégibb  alapítású  vasi  hitközség  a  rohonci  és  a  városszalónoki,  és  úgy  tűnik
Felsőőrött a 19. századi fejlődés nem tűnt oly lendületesnek, hogy motiválta volna a rohonci zsidók nagyszámú
beköltözését, 1910-ben 108 zsidó élt Felsőőrött. BERNSTEIN 1998: 91-94. o. 204-211. o. Az 1910 évi népszámlálás
52-53. o.
211 Szentgotthárd
212 Templomavatás Celldömölkön = Jánosháza és Vidéke, 1909. június 13. 2. o.
213 BERNSTEIN 1998: 42. o.
214 Őfelsége a király előtt = Egyenlőség 1893. szeptember 8. 6. o.
215  Rosenberg Gyula (Kis-Czellben. 1956 – Táplánfa, 1913) Budapesten tanult jogot és 1880-ban ügyvéd lett,
különösen a tenger-jog tanulmányozásával foglalkozott. Előbb Vas vármegye tb. aljegyzője, majd fővárosi ügyvéd,
utóbb az Adria tengerhajózási Rt. jogtanácsosa lett. Nagy feltűnést keltett gróf Batthyányi Istvánnal vívott halálos
kimenetelű párbaja, amelyért 9 havi államfogházra ítélték, de a királyi kegyelem 8 hónapra szállította azt le. 1891-ben
az Adria vezérigazgatója lett és melyet haláláig töltött be, sokat tett a magyar biztosítási ügy fejlődéséért. 1892-ben
szabadelvű programmal képviselő lett, és ezt több cikluson át viselte. 1911. július 2-án a községkerületi elnökök
gyűlésén lelkesen köszöntötték a VIII. községkerület elnökét a Szent István rend kiskeresztjével kitüntetett
Rosenberg  Gyulát,  Rosenberg  Gyula  a  szabadelvű párt  egykori  vezére  a  táplánfai  temetőben  nyugszik.  A  kis
mauzóleumot oda ajándékozná a megyének és még 1 millió koronát is adott alapítvány hozott létre. = Egyenlőség,
1911. július 9. 2. o. Vasmegyei Ujság, 1914. július 20. 1. o. Zsidó Lexikon 1928: 752. o.
216 Csepregiek jelentek meg.
217 Kiemelték, hogy egy előzetes küldöttség felajánlotta az elnöki pozíciót, aki aztán el is vállalta. = Egyenlőség 1914.
április  26. 6. o.
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kapcsolatai tőkét jelenítették meg és nem a helyiek érdekeit. A testületben erős befolyással

rendelkezett a legnagyobb létszámú szombathelyi neológ hitközség vezérkara, úgy tűnik

gyakorlatilag az ő akartuk érvényesült. A századfordulón a vasi megyeszékhelyen a kongresszusi

hitközség vezetése a Geist család kezébe került (1898-1913, 1921-1929). Geist Lajos (1846-1913)

a kevesek egyike volt a törvényhatóság területén, aki zsidó létére megkapta a nemességet és a

szergényi előnevet (1913). 218

Erre az időszakra teljesedett ki a vármegyében zsidó civil szervezetek hálózata, az

országos folyamatok termékeként azonban véglegesen elszakadtak azok a szálak (iskola és

nőegylet), amelyek addig még összekapcsolták Szombathelyen a neológ és ortodox közösséget. A

szombathelyi neológ nőegyesület – amely a modern városi tömegkultúra meghonosításán

bábáskodott  a  többi  konfesszionális  szervezet  számára  is  mintaként  szolgált. 219  A zsidó

kereskedők gazdasági érdekeinek érvényesítésre hivatott a több metamorfózison átment

Kereskedők Társulata, amely éppen ekkor vált kaszinóvá. A társulat tevékenységét a Geist

családdal szembenálló Hoffmann Ignác irányította. 220  A gazdag helyi lappiacon kimondottan

218 Geist  Lajos  (1842-1913)  igazi  „self  made  man”,  1850-ben  került  a  megyeszékhelyre  szerény  üzlettel  kezdte,  de
négy év alatt virágzó mezőgazdasági ipari, kereskedelmi vállalatot (1885) teremtett, mely a megyének, a városnak
jelentős gazdasági tényezőjévé vált. A városi képviselőtestületnek 1887 óta a tagja. Földbirtokossá is vált, öt fia vitte
tovább vállalkozását. = Vasmegyei Ujság, 1913. január 20. 2. o. Egyenlőség 1913. január 19. 9. o. Egyenlőség 1913.
március 16. 9. o.
219 KATONA 2003: 50-51. o.
220 Apja, Hoffmann Sámuel (1826-1894) 1847-ben települt be a városba és megvásárolta Königsberger Edétől a
Gyöngyös  utca  26  alatti  fűszerüzletet,  –  a  mai  Fő téren.  Az  üzlet  több  mint  nyolcvan  évig  maradt  a  család
tulajdonában,  s  később  is  a  vezérhajót  jelentette  a  családi  vállalkozások  tengerén.  A  szorgos  munkával  gazdagodó
család vagyonát az 1873-as krach apasztotta le. Hoffmann Ignác (1855–1932) nemcsak a családi kereskedés
tradícióját folytatta, hanem bővítette a vállalkozást is. Az ipari tevékenység felé nyitott, ecetgyárat alapított, de
aktívabb szerepet vállalt a zsidó közélet területén is. Kulcsszerepe lett a helyi kereskedelmi élet átformálásában,
nevéhez kapcsolódik a kereskedelmi tanfolyamok megszervezése, az egy igényes szakkultúra kialakítása, ezt még a
Kereskedő Ifjak Egyletének keretein belül kezdte el. Az 1885-ben alapított Szombathelyi Kereskedő Ifjak Önképző
és Betegsegélyező Egylet eredendően az alkalmazottak érdekvédő és önsegélyező szervezetének indult, de idővel
fontosabb lett a kulturális missziója. 1897. február 28-tól ennek lett az elnöke, majd az ebből kifejlődő Kereskedelmi
Társaságnak  (1901).  Itt  már  maguk  a  kereskedők  is  tagjaivá  válhattak  a  szervezetnek,  sőt  utóbb,  1907-ben  aztán
átalakították kaszinóvá, s a tagság most már csak munkaadókból állt.  E Társaság székháza lett a helyi  kereskedelem
központja, ez időben egybeesett azzal a folyamattal, ami Szombathely városát Dunántúl egyik legelőkelőbb
emporiumává emelte. Magának a Kereskedők Társaságának – s benne vezetőségének főként Deutsch I. M. és
Tivadarnak - oroszlán része lett a helyi kereskedelem fellendítésében, több javaslatot sikerült a város vezetésével
elfogadtatni, de egy-két ponton (a minisztériumban és a kamarai vezetésnél) kemény falakba ütköztek. Pl. nem
sikerült a városban megteremteni a kamarai székhelyt. A kezdeményezéseinek legjelesebbikét az Áru és
Tőzsdecsarnok megteremtése jelentette, ami a közbejött világháború miatt csak 1923-ban valósult meg. Ehhez
kapcsolódott részben a kereskedelmi akadémia felállításának a szándéka, illetve a Nyugati Csarnok című gazdasági
hetilap beindítása.

Az ifjú éveiben a bécsi kereskedelmi akadémiát elvégző Hoffmann Ignác a szó klasszikus értelmében
számított városi polgárnak. Nagy vagyont nem gyűjtött, (annak is jelentős része elveszett a harmincas évek elején), a
városi virilis listára csak 1923 és 1927 között került fel, amikor a kereskedelmi kamara külső tagjának választották.
Európer műveltsége, pompás íráskészsége tiszteletet parancsolt,  „ … kiváló stiliszta volt,  és a toll  hivatott mestere.
Nagy  kár,  hogy  csak  keveset  tudtunk  megőrizni.”  –  írta  róla  gyermeke  János.  Szándékában  állt  Molnár  Ferenc
klasszikus regényének A Pál utcai fiúknak németre fordítása is, de ez a napi munkák miatt ez elmaradt.

1898-ban megpályázta  a  kongresszusi  hitközség  elnöki  tisztet,  de  Geist  Lajossal  szemben alul  maradt.  Ezt
követően lett egyértelműen a közszereplésének színtere a kereskedelmi érdekek képviselte. Hetvenedik születésnapján
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zsidó lap – nyilván a potenciális fogyasztó réteg vékonysága miatt – nem volt, de Geszner Imre, a

Körmendről Szombathelyre beköltözött kossuthiánus ügyvéd és újságíró gyakran tett kísérletet

ilyen típusú érdekek megjelenítésére. De politikai világképe, intrazigens 48-as felfogása, vitatható

kereskedelmi fogásai kevés hívet szereztek számára a helyiek közül. Alkalmi lapként három száma

jelent meg 1913-1914-ban a Szombathelyi Izraelita Jótékony Nőegylet Zsúr újságjának.221 Ebből a

humoros, ironikus alkalmi lapból nem célszerűtlen felidézni az asszimilációs folyamatot érzékelő

bonmot: „Egy szombathelyi állami hivatalnok kis fia töprengő arccal lépett a mamájához: Mondd

anyukám, hány évesnek kell lennie az embernek, hogy zsidó legyen? Nem értem fiacskám? –

mondja az édesanya. Hát csak úgy gondoltam, mert hát én keresztény vagyok, te is az vagy, meg a

papa is, de a nagyapa és a nagymama már zsidók.”222

Az ortodoxia szellemi központja azonban nem Szombathelyen, hanem a vármegye keleti

részén elterülő, akkor jelentős kereskedelmi vonzerővel és központtal rendelkező Jánosházán

1925. május 8-án s pályatársai, a hitközség vezetősége és a gazdasági élet szereplői látványos ünnepségen
köszöntötték a kereskedelmi tanácsost.

Felesége, a krakkói Rosenthal Regina a családi legendárium szerint Henrik Heine leszármazottja volt, két
leánya és két fia született. Hamvait a Bercsényi utcai temető őrzi.
221  1912-ben a Nőegylet addigi vezetőjét, Weiner Károlynét ambiciózusabb fiatal hölgyek Szili Miksáné és dr.
Szőllössi Gáborné váltották fel, akik a város vonzó, divatot diktáló szervezetté alakították át a „kört”. Olyanná,
amelynek nemcsak báljai maradnak emlékezetesek, de a havonta vasárnap délután megtartott zsúrjai is. Ez utóbbiak
nemcsak a párkeresés – társadalmilag - ellenőrzött fórumai voltak, hanem a legújabb kulturális divatirányzatok
megismertetéséé és elfogadtatásáé is. A pillanat fényét, a rendezvények hangulatát kívánták emelni az e célra készített
Zsúr-ujsággal. A három megjelent lappéldányból nem derült ki, hogy kinek az ötleteként született meg a „parti újság”,
miként az sem, hogy valójában ki szerkesztette a kiadványt. Vélhetőleg külföldi példákat (Bécs, Párizs) követve,
utánozva  döntött  erről  a  helyi  vezetés.  A  havi  zsúrra  készült  négyoldalas,  (negyedrészt  reklámokból  álló)  alkalmi
lapok a Vasvármegye nyomdavállalatnál készültek, hivatalosan húsz fillérbe kerültek, de a fejlécen olvasható „kapható
minden áron” felirat arra utal, hogy nagyobb összegeket is elfogadtak/elvártak a tisztelt olvasótól.
A Zsúr-ujságot nem egyesületi értesítőnek szánták, hanem egy pillanatnyi hangulat lenyomatának. Azokról az
érzésekről, gondolatokról akartak tudósítani, ami akkor leginkább foglalkoztatta a helyi zsidó női középosztálybeli
társadalmat. A humoros, ironikus hangvétel inkább az adott rendezvény hangulatának a megalapozását szolgálta.
Pontosan ez adja az érdekességét és sajátosságát, s ebben különbözött a korabeli, egyébként már óriásira duzzadt
szombathelyi lappiac termékeitől. Nem kívántak konkurálni a profi vagy amatőr városi újságírókkal, a lap cikkeit a
Nőegylet tagjai írták. Az első számot, amely 1913. november 9-én jelent meg, Spitzerné Flesch Elza verses
Beköszöntője indította és a helyiek által már igazán jól ismert újságírónő, Mayer Kadelburg Margit írása követte.
(Mayer Mór gyufagyáros felesége szinte profi újságírónőnek számított, olyan sok tárcája, elbeszélése látott napvilágot
a helyi lapokban.) Spitzerné a szombathelyi nőtársadalom büszkesége, a báli rendezvények nagy megálmodója,
szervezője és a színpadi produkciók betanítója volt. Koreográfus, rendező, akinek a munkája révén fiatal lányok álmai
válhattak – ha csak egy-egy percre is – valóvá. Az első szám a tangóláz városi megjelenéséről  tudósított,  arról az új
őrületről, ami – az európai premierhez képest – viszonylag hamar meghódította a vasi megyeszékhely ifjúságát. A
sokak  által  erkölcstelennek  kikiáltott  táncot  az  év  közepén  mutatták  be  a  városi  táncparketten,  de  őszre  már  csak
annak a tánciskolának maradt meg a tekintélye, ahol az új figurákat is oktatták.
A következő lapszámra az 1913. december 6-8. között Szombathelyen megtartott Magyarországi Nőegyesületek
(NOE) országos kongresszusának szellemisége nyomta rá a bélyegét. Egyszóval: a feminizmus. A rövid, de
tanulságos írások markánsan és ironikusan érzékeltetik, hogy ez az eszme milyen változatban jelent meg azok
körében, akik magukat távol kívánták tartani a napi politika hullámverésétől, akiknek a gondolat inkább egy
alternatívát jelentett a való világ szürkeségével, monotonitásával és klasszikus, de megalázó szerepfelfogásával
szemben. A harmadik szám csak 1914 márciusában látott napvilágot, s inkább az akkori zsúr előkészületeiről és
programjáról tudósított. A hosszabb szünet okát nem közölték. Az aktuális témák között a helyi leánygimnázium
felállításáért folyó küzdelemről számoltak be. A másfél évtizedes törekvés most ért célegyenesbe, s odáig „süllyedt” a
férfivilág,  hogy  a  polgármesteri  szék  elnyerése  érdekében  a  jelöltek  (pl.  Kiskos  István)  is  „az  ügy”,  a  leányoktatás
buzgó harcosaként jelent meg.
222 Zsúr-ujság, 1913. december 3. o.
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találtatott. Az évtizedes hagyományra visszamenő jesivájuk előszeretettel vonzotta a dunántúli

bóchereket, a legismertebb, ha nem is a legjobb tanítványa a későbbi neológ vezető Stern Samu

volt.223 Az ortodoxoknak még Sárvárott, Cellben és Nagysimonyiban voltak önálló hitközségei,

ezek a közösségek a személyes kapcsolatok révén a századelőn a pozsonyi ortodoxiához álltak

közel. 224  Bernstein már idézett tanulmányában szükségesnek tartotta megjegyezni róluk a

„vasmegyei orthodox hitközségek sem maradnak el e tekintetben a rájuk háramló feladatok

mögött: ezek is más módon fejlődnek és állanak hivatásuk szolgálatában, mint pl. az ország keleti

részében létező nagyszámu orthodox hitközség.” 225  Más feljegyzés szerint azonban a

szombathelyi ortodox hitközségben sokan szimpatizáltak az unterlandi vonallal.226

A vasi megyeszékhelyen a századelőn megjelent a cionizmus is. Színrelépésükről 1904

szeptemberében a Vasvármegye tudósított. „A megjelentek elhatározták, hogy a czionizmust, mint a

zsidó kérdés gyökeres megoldásának egyedüli lehető módját tőlünk telhetőleg támogatják. Egyben egyik fővárosi

lapnak azon kijelentését, hogy az, aki a czionizmust pártolja, hazafiatlanságot követ el, részint tudatlanságból,

részint érthetetlen rosszakaratból folyó rágalmazásnak bélyegzik.”227 A gondolatot a Budapesten tanuló

zsidó fiatalok hozták el abba a városba, ahol az alijának Joshua Stempfer jóvoltából már élt a

legendája.228 A Makkabea alapító Ragendorfer Jenő bölcsészhallgatóhoz és a körmendi Wurmfeld

Zoltán orvostanhallgatóhoz dr. Heimler Ernő (1879-1944) ügyvéd, dr. Haimann Miksa fogorvos

csatlakoztak. Heti, kétheti eszmecseréiket a Rumi utcai Kasper-féle vendéglőben tartották.229 A

váti nagybérlő Heimler József gyermeke230, Ernő többször is kifejtette a Vasvármegye hasábjain

cionista elképzeléseit, amivel kétségtelen komoly polémiába keveredett a lapszerkesztő

tulajdonosával, aki a jól ismert hivatalos álláspontot védelmezte.231 Ez a bővülő kis csoport Dr.

223 STERN 2004: 18-19. o.
224 A pozsonyi ortodoxiáról l. KATZ 1995: 164-167. o.
225 BERNSTEIN 1998: 42. o.
226 Löwenstein: Látogatás a Dunántúlon = Zsidó Szemle, 1921. május 6. 12. o.
227 Vasvármegye, 1904. szeptember 12. 5. o.
228 A legenda szerint 1869-ben Szombathelyről gyalogosan elindult egy 17 éves fiatalember Joshua Stampfer Erec
Jiszráelbe, aki utóbb az ugyancsak magyarországi származású Raab Judával és Guttmann Dáviddal együtt
megalapította Rison Le Ciont, az első zsidó mezőgazdasági települést Palesztinában. Stamfernek legenda gyakori
tárgya volt cionista beszélgetéseknek. Samuel Ragendorfer: Emlékek Bnei-brak, Izrael 1. o.
229 Ragendorfer: Emlékek 1. o.
230 A Magyar Cionista Szövetség zászlóbontására 1903 tavaszán, az első kongresszuson Pozsonyban került sor. Az ott
elfogadott program, alapvetően Achad Ha’am (Asher Ginsberg, 1856-1927) szellemi útmutatását követte. A
következő esztendőre nemcsak a cionista mozgalom nagy céljai tisztázódtak (lekerült a napirendről az Uganda-terv),
hanem  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  az  alapító  Herzl  Tivadar  (1860-1904)  halála  után  sem  veszít  a  mozgalom
lendületéből. Sőt, 1904 szeptemberében a vallásos cionisták a mizrachi első világkonferenciájára is sor került
Pozsonyban. EMED 2002: 50-53. o.
231 Heimler feladatának tekintette a helyiekkel megismertetni a cionizmus főbb tételeit, mert amit szerinte tudtak róla,
az a szembenállók értékítéleteit tükrözi. Álláspontja szerint a zsidóság visszatérése nem új gondolat, még akkor sem,
ha a gettó-rendszer vége elvágta ezt a fonalat és erős lett a magyarországi zsidóságban a nemzeti érzés és eszmény.
„A zsidó állam alapja a vallás,  az állam és a nemzet célja pedig az egy istenben való hit és az igazság terjesztése.” S
mivel  az  igazi  zsidó  hit  a  humánumból  fakad,  ezért  a  cionizmus  zászlaja  alá  azok  tömörülnek,  akikben  erős  ez  az
érzés és a szolidaritás vágya. Kiemelt feladatként fogalmazta meg a nehéz helyzetben lévő - orosz, román, marokkói,
perzsa  -  zsidóközösségek  kivándorlásának  az  elősegítését.  Azokra  -  a  nem  túl  eredeti  -  vádakra,  melyeket  a
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Fürst  Oszkár,  Bergstein  Pál,  Bergstein  Hugó,  Rosenstingl  Ernő,  Hirscherhauser  Gyula,

Löwenstein Samu utóbb igazi szervező személyekre lelt az 1911-ben szombathelyre költöző

Braun házaspár személyében, ettől kezdve a Király utcai házuk volt 33 évén át a cionista

tevékenység központja Szombathelyen.232  A Nemzeti Alap javára szolgáló gyűjtőmunkájuk is

sikeresebb lett.

Szemmel láthatóan – a hasszidizmust 233  kivéve – az összes a zsidó szellemi irányzat

valamilyen formában megjelent a törvényhatóság területén, ez egyszerre mutatta a vasiak

sokszínűségét és fragmentáltságát is. Véleményem szerint épp ez a szellemi tarkaság jól

generálható alapokat adott, a néppárti sajtónak az antiszemita közbeszédhez, mindig lehetett

találni, keresni ürügyet a tételhez.

A történészek és a szociológusok között konszenzus van atekintetben, hogy a 19. század

utolsó harmadában kialakult modern antiszemitizmust,234 minden kísérlet ellenére sem sikerült

átfogó világmagyarázó nézetté (Weltanschauung) szervezni. De kétségtelen, hogy szerves része

lett a hétköznapi gondolkodásnak, annyira, hogy egyesek, elsősorban Shulamit Volkov szerint a

leglényegesebb fordulata éppen az volt, hogy kulturális kóddá vált. „Az antiszemitizmus hirdetése a

kulturális identitás jele lett, azt jelezte, hogy valaki egy meghatározott kulturális táborhoz tartozik. Általa

lehetőség nyílt bizonyos eszmerendszerek elfogadására, valamint bizonyos társadalmi, politikai és erkölcsi normák

előnyben részesítésének kifejezésére.”235 A gazdaság és a társadalom egymással szoros kapcsolatot nem

mutató válságjelenségének magyarázatánál használtatott nagy hatékonysággal ez a kód. A

publicisták és az értelmiségiek által – elsősorban német területeken megteremtett szókincs,

nyelvhasználat a modern média eszközrendszere révén hamar a hétköznapi kultúra részévé vált. A

századfordulóra, amikor a látványosan átalakuló társadalmakban felgyorsult a kulturális

homogenitás már minden közép-európai országban begyakoroltan működött ez a szisztéma.

Alapvetően ezt az irányvonalat testesítette meg a(z amatőr) keresztény újságírókat

tömörítő napilappá váló Szombathelyi Ujság, és az 1913 márciusától meginduló bulvártársa a

Vasvármegye intrazigens liberális főszerkesztője Kaffher Béla fogalmazott meg, miszerint a cionizmus lett az
összekötőkapocs a honi antiszemitákkal (az Unio Catholikával), mivel mindkettő ki akarja telepítetni a zsidóságot.
„ … az antiszemiták határozottan üdvözülnék a pillanatot, mikor a legutolsó vonat, a legutolsó zsidókkal megterhelve
átgördülne az ország határán.” Nos erre csak annyit jegyzett meg Heimler, hogy nem elsősorban azokat kívánják
támogatni, akik mindenáron el akarják hagyni az országo(ka)t, hanem azokat, akik nagyon rossz körülmények között
élnek. A szolidaritás erősítése lenne a főcél, ami a hazafias kötelességeket sem gyengíti. Célközönségének a helyi zsidó
fiatalságot és intelligenciát tartotta.
232 RAGENDORFER: Emlékek 1. o.
233 Vasvármegye, 1897. augusztus 26. 5. o. szeptember 5. 3-4. o. Sok hűhó = Zsidó Híradó 1897. szeptember 9. 2-3.
o.
234 KOVÁCS 1999: 9-34. o. KARÁDY 2000: 333-373. o. KATZ 2001: 341-422. o.
235 VOLKOV 1999: 524. o.
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Szombathelyi Kis Ujság. Befolyásuk növekedését jól mutatta a sajtópiacon történt térnyerésük és

az újabb civil (keresztény) alakzatok organizálása (Katolikus Sajtó Hölgy Bizottság).236

Össztűz alá vették a szekularizációs tendenciáktól kezdve a helyi politikai-hatalmi

viszonyokig szinte mindent. Nemcsak a liberalizmust bírálták élesen, hanem a

szabadkőművességét és annak „leányvállalatát” a szociáldemokráciát és mindezek összekötő

elemét a zsidóságot. 237 Ezzel a manicheus világképpel nemcsak meglehetett indokolni minden

politikai vereséget, hanem magyarázatot lehetett találni arra is, hogy ők a nemzet miért is

szenvednek gyakran vereséget. (Pl. a munkásbiztosító 238  vagy a megyei törvényhatósági

választásokon 1913.239) Az utóbbi erők modernizáció bírálatának retorikailag is fontos eleme lett

az antiszemita toposzok (a politikai és kulturális kód) folyamatos hangoztatása. Persze téved, aki

azt hiszi, hogy a citált lapokat uszító, gyűlölködő hangvétel jellemezte volna. Épp úgy olvashatunk

„korrekt” tudósításokat a helyi zsidó egyesületek rendezvényeiről, mint a zsidó vallással

összefüggő újabb kérdésekről, dogmatikai magyarázatokról.240 A lapban folyamatosan hirdettek

zsidó kereskedők, iparosok, ez zavarta, de nem bénította a két közösség kapcsolatát. A „kódolás”

lényege abban állt, hogy egy-egy felbukkanó nem kívánatos (elsősorban a modernizáció kitermelte)

jelenség mögé odatették a zsidóságot. Ez jó magyarázó erőnek hatott egy bipoláris szemléletben.

Folyamatosan a zsidóság jelent, meg mint bajokozó, a jót meggátoló csoport. Ez a támadás

különösen felerősödött Tisza István kinevezésével (amiben nyilván Tisza reformátussága is

szerepet kapott). Az újságírók szerint „az a korlátlan panamás abszolutizmus, amellyel Tisza ráfeküdt

erre a szerencsétlen országra, mintha kiülte volna a honpolgárok önérzetét. A Tisza-rendszer első hatása, hogy a

közönség egészen elfásult minden közügy iránt és elvesztette összes erkölcsi érzetét."241

A választások után a munkapártiak körében a bizakodás viszonylag hamar alábbhagyott,

mert a választójogi vita miatt Székely Ferenc kivált a (Lukács-) kabinetből és ez komoly válságot

236 KATONA 2003: 54. o.
237 Malteros apa és vörös leánya. Ebben a városban andalog együtt a páholy és a vörös tábor mint Szombathelyen. A
Nemzeti Szövetség páholyunkkal egyidős, ő tartotta fenn a Liceumot. Szociáldemokrata előadásokat hozattunk ide.
Nem a  mi  munkánk volt  ez,  hanem a  mi  szellemünk.  Szövetkezetek  a  szociáldemokratákkal  és  a  radikálisok.  Tisza
Pistát megszégyenítő módon írtak, és kampányoltak Székely Ferenc mellett. Aztán kiábrándultak belőle. Sajtója
legyen a szabadkőművességnek Szabadkőműves és szociáldemokrata barátság.= Szombathelyi Kis Ujság, 1913. július
17. 2. o.
238  Vörös  vagy  fekete.  =  Vasvármegye,  1913.  április  27.  1.  o.  A  szociáldemokraták  győztek  a  munkásbiztosító
választásokon. = Vasvármegye, 1913. április 29. 2. o.
239 1913. december 1-én voltak a megyebizottsági választások. A Munkapárt 90, az Alkotmánypárt 2, a Néppárt 26, a
függetlenségi 26-ot, a pártonkívüliek 7-et nyertek. A veszteség: Alkotmánypárt 2 fő, Néppárt 14 fő, Függetlenségi
párt 15, Munkapárt 33-at nyert. Különösen földcsúszamlás ment végbe felsőőri és a celldömölki kerületben. Új
választások. = Vasvármegye, 1913. december 6. 1. o. A megyebizottsági választások.= Szombathelyi Kis Ujság, 1913.
december 4. 1. o. A megyebizottsági választások. = Szombathelyi Kis Ujság, 1913. december 6. 1. o.
240 Pl.  Lernan rabbi véleményét,  hogy miként látja a halotthamvasztás kérdését.  A zsidóság és a halotthamvasztás =
Szombathelyi Kis Ujság, 1914. január 27. II. évfolyam 19. sz. 1. o
241 Csendes választások - közömbös választók= Szombathelyi Kis Ujság,1913. december 5. 1. o.
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idézett elő a helyiek között, mivel többen az ő álláspontját osztották.242  1912 után szemmel

láthatóan a további megosztottság irányába tartott a megyei munkapárt, hogy helyi bázisát

megerősítse a vármegyei tisztviselőket is magába szippantotta. 243 Különben is, az erős

küldetéstudattal megáldott református Tisza nagy népszerűséggel előző miniszterelnöksége idején

sem rendelkezett.244 Erőszakos módszerei, konfrontatív politikai irányvonalak még a potenciális

hívei is fenntartásokkal fogadták, gyakoribb lett a készülő intézményi reformok elleni tiltakozás.

(Pl. az esküdtbíráskodás reformja ellen tiltakozott az ügyvédi kamara.)245

A megyei munkapárt elnöke Ernuszt József csak komoly erőfeszítésekkel tudta a

megyegyűléseken biztosítani a kormányzati többséget, amiről erős kritikával és éles gúnnyal írtak a

törvényhatóság  legerősebb  ellenzéki  erejét  a  katolikus  néppártot  –  reprezentáló  lapok.  A  biztos

többség kialakításában a közgyűlésen a virilis jogú zsidó szavazóktól függött, akik teljes

mellszélességgel támogatták a főispánt. Az esetből kisebb botrányt kavartak a keresztény lapok. A

kínálkozó alkalmat megragadták, hogy elmondhassák, tudatosíthassák, hogy miként is néz ki a

megyei hatalmi struktúra, lényegében kik is irányítják a törvényhatóságot.246 „A zsidóság, amely faj

ügyeit különösen tudja mindenkor diadalra jutatni, teljes számban felvonult. Csatlakoztak hozzájuk az urak, a

zsidózsebben lévő dzsentrik és kényszer alatt álló hivatalnokok s együtt kiadták azt a többséget, amely ma a

vármegye közgyűlésén Tisza talpát nyalta, s beszállította azt a bizalmat, amely épp ugy nem mutatja a vármegye

közönségének a meggyőződését, mind ahogy a munkapárt sem képviseli a nemzet akaratát.” 247

Az erős megfogalmazás – és vélelmezett állítás mögött annyi tényleges igaz, hogy a jelzett

liberális politikusok nem voltak antiszemiták és inkább abban voltak érdekeltek, hogy az ún.

zsidókérdés felhánytorgatása ne mérgezze a vármegye levegőjét. 248  Ilyen értelemben ez a

242 Székely aztán Vázsonyi Demokrata Párthoz csatlakozott. Székely Ferenc = Nyugati Újság, 1921. március 21. 1. o.
VERMES 1994: 209. o.
243 Szombathelyi Ujság, 1913. július 27. 131. sz. 1. o. Szombathelyi Ujság, 1914. január 21. 16. sz. 1. o.
244 Szombathelyi Ujság, 1903. június 21. 1. o. Széll és Tisza. Tisza: „A erőszak iskolájában nőtt fel, egyértelmű lett
volna az erőszak, a radikális liberalizmus inaugurálásával.” Hogy ez mit jelentett azt láthattuk a múltból.  Széll és
Tisza. Tisza = Szombathelyi Ujság, 1903. június 21. 1. o.
245 Vasvármegye, 1913. november 16. 2. o.
246  Talpra zsidók! Megyegyűlés, mint zsidókérdés. Szergényi Geist Jenő levele, ami kelt Szombathelyen 1913.
augusztus 7-én. "Igen tisztelt hitrokon! Amint méltóztatik tudni a Szombathelyi Ujság, mint a néppártnak hivatalos
lapja, rendkívül nagy agitációt fejt ki minden liberális mozgalom ellen és azt kívánja elérni, hogy vármegyénkben a
néppárt minél erősebb legyen. A klerikalizmusnak ezen törekvését minden szabadelvűen gondolkodó embernek, de
kiváltképpen nekünk zsidóknak segíteni kell letörni és valahányszor alkalom kínálkozik, hogy ezen munkához
segédkezet nyujthatunk, ezen alkalmat úgy felekezeti, mind hazafiui szempontból meg kell ragadnunk, mert a néppárt
múltja fényesen beigazolta eddig is, hogy ő csak rombolni és nem építeni akar. E hó 11-én, hétfőn kínálkozik az
alkalom, hogy a néppárttal szemben álljunk és nagyszerű miniszterelnökünknek gróf Tisza Istvánnak a vármegyei
törvényhatósági közgyűlésen, minél impozánsabb módon bizalmunkat kifejezzük, de ez csak ugy érhető el, ha
vasakarattal összetartunk, minél fogva igen kérem, szíveskedjék feltétlenül délelőtt 9 órakor a megyeháza
nagytermében megjelenni és szavazatát a bizalmi indítványra ott leadni. Hitrokoni üdvözlettel Geist Jenő. Talpra
zsidók! = Szombathelyi Kis Ujság, 1913. augusztus 12. 1. o.
247 Talpra zsidók! = Szombathelyi Kis Ujság, 1913. augusztus 12. 1. o.
248  Pl. még a századelőn 1901-ben elterjedt a híre Németújvárott, hogy a zsidók meggyilkoltak egy keresztény
gyereket,  de  hamar  kiderült,  hogy  erről  nincs  szó  még  mielőtt  a  mechanizmus  beindult  volna  megkerült  a  kislány.
RÁCSKAY 1994: 185-186. o.
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mentalitás és magatartás lényegében nem különbözött az országos trendtől. A zsidóság zöme a

hatalmi pozícióban lévőket támogatta, míg egyesek hangos ellenzéki – 48-as függetlenségi –

magatartássukkal demonstrálták magyarságukat, (pl. Geszner Imre ügyvéd Szombathelyen, vagy

Szemző Sándor Kőszegen).249

A keresztény újságok szinte demonizálták a szabadkőművességet.250 Alaptételük, hogy a

„munkapártot az Ébredés szabadkőműves páholyból dirigálják.” 251 A helyi Ébredés páholynak

olyan erőt tulajdonítottak, amivel az sohasem rendelkezett, ez a fórum valóban a politikai

kapcsolatok ápolására „hivatott”,252 de befolyása ereje nagyon esetleges volt. Feltételezések szerint

sikerült elérnie, hogy Kiskos István a korábbi alpolgármester legyen Szombathely polgármestere

és ne Éhen Gyula (1914), vagy megakadályozták Nárai Szabó László ügyvédi kamarai elnökké

való újbóli megválasztását, de Halász József újságíró támogatásuk ellenére sem lett

rendőrkapitány (csak helyettes).253 Általában, aki elérte a kívánt „tisztséget”, vagy éppen kudarcot

vallott, az távozott a testvérek közül. Bár előszeretettel írtak a páholytagok közti feszültségekről,

de az ott felbukkant érdekellentét okait nem kívántak magyarázni. 254  E tényleges hatalmat

gyakorló szervezet a keresztény lapok szerint összekötötte a liberálisokat a szocialistákkal. Éhen

Gyula utóbb róluk mármint az Ébredés páholyról és a szocialistákról így írt: „Nem lehet tagadni,

hogy mindkét intézménynek vannak ideális célokért lelkesülő tagjai. S ha a külön utakon

megvalósítandó munkálkodás a színtiszta idealizmusba kereste volna a testvéri egyesülést: akkor

nemcsak egymásra találtak volna, hanem szociális téren jelentős eredményeket érhettek volna el.

Úgy a szabadkőművesség a mai összetételében és be nem vallott céljaiban nem pusztán ideális

A vérvád történetekre azonban a helyi egyházi sajtó nem így reagált, azokat inkább a zsidóság eszközének tartotta. A
vérvád: "A világ összes zsidai megmozdultak." A zsidók leveleznek, és gyűléseket tartanak. Miért kellene a katolikus
főpapoknak erről tanuskodni. "Én azt hiszem, ezt inkább a zsidók találták ki, hogy egy-egy bűnbe esett hitrokont
ilyenféleképpen  mossanak  ki  a  bajból  ...  A  gyilkost  meg  kell  menteni,  mert  a  vérvád  áldozata.  Dehogy  is  áldozat,
gyilkos közönséges gyilkos, aki büntetést érdemel." = Szombathelyi Kis Ujság, 1913. október 22. 137. sz. 1. o.
249 Geszner Imre lapja csütörtökön és vasárnap jelent meg és mivel a 48-as Függetlenségi párt vonalát követte, ezért a
vele kapcsolatos főispáni megjegyzések erősen ellenségesek voltak. Csak 1917-ben, amikor több mint kormányváltás
ment végbe a magyar politikában és a megye élére a 48-as függetlenségi párti  Ostffy Lajos került főispánnak, akkor
lett – láss csodát - az újság napilap. Hegedüs Ferenc: Geszner Imre tündöklőse és nyomorúsága. In: Szombathelyi
krónikák. Esszék és tanulmányok. Szombathely, 1996. 98.
250 A szabadkőművesség, mint az antiszemitizmus egyik rettegett ellenfele évtizedes tradícióra ment vissza. KATZ
2001:  199-205.  o.  De a  századfordulón különösen a  francia  esetek  miatt  ez  a  kérdés  nagy  hangsúllyal  jelent  meg  a
magyar sajtóban is.
251 A megyebizottsági választások.= Szombathelyi Kis Ujság, 1913. december 4. 1. o.
252 1903-ban budapestiek közreműködésével jött létre az Ébredés páholy, elnöke Ernuszt József lett. Ébredés páholy
alakult = Szombathelyi Ujság, 1903. január 4.  6-7. o. A társaság kezdetben az egyik leggazdagabb szombathelyi zsidó
földbirtokos Pick Zsigmond házában működött. Ki lehet szabadkőműves? = Szombathelyi Ujság, 1903. 2. sz. január
11.  1.  o.  Az  Ébredés  páholy  szabadsága.  =  Szombathelyi  Ujság,  1913.  augusztus  3.  4-5.  o.  Zimermann  Károly,  a
Horváth Boldizsár páholy vezetője. Cserkészet a szabadkőművesség berkeiben. = Szombathelyi Ujság, 1913. július 13.
5. o. Az Ébredés nagymestere a radikális destruktív és ultrakonzervatív, klerikális Tisza. Vasvármegye nem nagyon
munkapárti. Ernuszt Tiszánál. = Szombathelyi Ujság, 1913. július 22. 1. o.
253 Szombathelyi Ujság, 1914. március 29. 1. o.
254 Páholymunkapárt = Szombathelyi Ujság, 1913. július 24. 1. o. A megyebizottsági választások. = Szombathelyi Kis
Ujság, 1913. december 4. 1. o. Szabadkőművesség előrenyomulás = Szombathelyi Ujság, 1914. április 1. 3. o.
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célok megvalósításán fáradozott, hanem ezzel az egyéni érvényesülés és a kapitalista érdekek

kultuszt is szenvedélyes buzgalommal kapcsolatba hozta.”255

A tízes évektől stabilizálodott a szociáldemokrata vezetés és véget értek azok az eszmei

útkeresés, amelyek még fél évtizeddel korábban elsősorban Batthyány Ervin befolyása miatt jelen

volt köztük, egyértelműen a budapesti vezetés irányvonalát követték. Az irányító gárda is

kikristályosodott: a munkásbiztosító alkalmazott Hencz Kálmán és Kovács József bár szerény

képességű emberek voltak, de szívós szervezők. Hozzájuk alkalmanként csapódtak zsidó

ügyvédek (Heimler Ernő, Geiringer Zsigmond). A megyeszékhelyen kb. 600-700 fős tagsággal

bírt a párt, ezen kívül még öt településen tudták megszervezni magukat, (Kőszeg, Körmend,

Sárvár, Szentgotthárd, Rohonc). Nyilván ott, ahol nagyobb létszámú ipari üzemek működtek.256

A tizes években a megyei pártrendszer változásának négy főbb jellemzője mutatható ki: az

újjászervezet kormánypárt hamar megmutatkozó betegsége és a tradicionális ellenzéki pártok

kevés eredményt felmutató megújulása. Andrássy Gyula Alkotmánypártjának megalakulását

érdeklődéssel  követték,  de csak páran csatlakoztak hozzá,  pl.  Bezerédj  István is  és Ostffy Lajos,

ők is csak rövid időre.257 Székely Ferenc időközben Vázsonyi Demokrata Pártjához csatlakozott,

de a nagy törekvéséről továbbra sem mondott le, tekintélye megmaradt a megyeszékhelyen,

követőkre azonban nem talált.258

A másik újdonságot a községi pártok színre lépese jelentette a megyeszékhelyen. Az 1908-

as helyi választáson alakult meg először egy alkalmi alakzat ún. polgári ellenzék néven,259 de csak a

tizes évektől (1911-től) állandósultak. A Polgári pártot, mint a szabadkőművesség pártját

emlegették, az ellenfele a Városi Autonóm párt lett, mindkettőben jócskán találhatók izraelita

képviselők. Az utóbbi vezetője Nárai Szabó László (1844-1914) helyi neves ügyvéd, helyettese a

255 ÉHEN 2006: 74. o.
256 41 végrehajtó bizottsági ülést tartottak Szombathelyen, 3 népgyűlést, 3 népgyűlést, 5 vidéken tartottak. 25 ezer
röpiratot adott ki a párt. Az új vezetőségi tag: Kovács József, Lázár Dezső, Szép Gyula, Hencz Kálmán, Takács
Ferenc, Semefalvy Sándor, Márai Jenő, Horváth Antal, Németh Ferenc. A felügyelő bizottságba beválasztották:
Ulreich Jánost, Einland Lászlót és Huszár Józsefet. A vasmegyei szociáldemokrata párt beszámolója. = Vasvármegye,
1913.  január  21.  1.  o.  Szombathelyen  1911-ig  a  városban  7  gyár  munkáslétszáma  haladta  meg  a  100  főt  3  gépgyár
Mayer, Pohl gépgyár, a MÁV Járműjavító, valamint két téglagyár, két könnyűipai és egy vegyipari üzem. BRENNER
1959: 21. o. A vörös tábor apadása:  a szociáldemokraták száma 59.628. Szombathelyen 680 fizető tagjuk van,
Győrben 1485 fő = Szombathelyi Kis Ujság, 1913. november 8. 151. sz. 1. o.
257 Szombathelyi Ujság, 1913. augusztus 19. 1. o. Szombathelyi Ujság, 1913. szeptember 12. 1. o. Szombathelyi Ujság,
1913. szeptember 16. 3.  o. Szombathelyi  Ujság, 1913. szeptember 13. 3.  o. Országos Alkotmány Párt = Vasmegyei
Hírlap, 1913. szeptember 18. 1. o.
258  Székely Ferenc azt a trendet követte, amit annak idején Horváth Boldizsár is megjelenített, vagyis a városi
alapvetően liberális középosztályt kívánta megszervezni és az urbánus populáció akaratát szerette volna a választójog
révén is megjeleníteni a magyar törvényhozásban, e küzdelmében értelemszerűen szemben állt vele a liberális
dzsentrik helyi csapata is. Székely Ferenc és az országos városi párt = Vasvármegye, 1914. június 8. 1.-2. o. Nyugati
Ujság, 1921. március 21. 1. o.
259 VaML Vas vármegye főisp. eln. ir. 12/1913. sz.
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zsidó iskolaszék „örökös” elnöke Engel Sámuel. A pártok nem politikai értékrend mentén

szerveződtek, hanem a városfejlesztési koncepciók alapján.260

A harmadik látványos változást, és a jövő szempontjából a legfontosabb folyamatot két

párt kezdeti szubkulturállis alapú szegmentálódása, azaz „oszlopodás”261 jelentette. A már említett

ideokratikusan szervezkedő osztálypárt a szociáldemokraták, igazi ellenfelekre akadtak a

keresztények személyében. Mindkét csoportosulás jellemzője volt, hogy karizmatikus helyi

személyekkel nem rendelkezett, a küzdelmekben főként a képviselőjelölésnél importálták a

vezetőket, akik persze nagy kedvvel érkezetek a biztos támogatói csoporthoz.262 A Vas megyei

származási Vass József mellett263, Huszár Károly, Simonyi Semadan Sándor lett a leggyakrabban

megforduló néppárti vezér a vármegyében.

A szekularizáció és a vallásosság ügye, erősen a keresztény interpretáció szerint felekezeti

jelleget öltött.264 A vita köztük gyakran öltött erőszakos formát is. A keresztények óriási falusi

bázissal rendelkezetek a problémájuk inkább az összes keresztény szavazó egy táborba terelése

volt. Szuggerálták, hogy a néppárt az összes keresztény irányzatot egyesíti 265 , valamint hogy

minden retorikával szemben a társadalmi bajok megváltoztatása törekednek ők is. 266  Erre jó

alkalmat kínált a helyi Keresztény Munkásegyesület megalakulásának tizedik évfordulója.267

A háttérben az igazi mozgatóerőt a katolikus egyház jelentette, 1912-től az egyházmegye

új püspöke az agilis, fiatal Mikes János, aki a keresztény fundalmentalizmus elkötelezett híveként

260 Tervek, amelyek füstbe mentek. Egy 1912-es Brenner interjúban szó van arról, hogy 1912-ben felállítják a Városi
Takarékpénztárt, a közvágóhídat, a köztemetőt, új városépítő szabályrendeletet fogadnak el, vízvezetők melletti
kerülete, új városháza tervei elkészültek, főreáliskola megnyitása, polgári leányiskola előkészítése, 8 vasútvonalak jött
ide  és  naponta  90  személyvonat  szaladt  be  a  városba.  Régen  is  meghirdették  a  drágaság  elleni  küzdelmet.  Mit
csináltunk nyolc esztendő alatt? = Nyugati Ujság 1920. december 27. 1. o.
261 ENYEDI 1998: 40-44. o.
262 Major Ferenc 1855-1903. Orvos volt és feláldozta a pályáját. 1855. december 3. Székesfehérvár, 1879-ben orvosi
oklevél megszerzése. Külföldi tanulmány út. 1884 Székesfehérvár orvos, majd Görögországban serénykedik. Tagja a
trienti szabadkőműves ellenes szervezkedésnek. 1896 néppárti programmal szombathelyi képviselő. 1902. december
19. utoljára a parlamentbe ment be és a kisiparosok védelmébe lépett fel.  Major Ferenc 1855-1903. = Szombathelyi
Ujság, 1903. 2. sz. január 11. 1-2. o.
263 Szombathelyi Ujság, 1913. december 16. 3. o.
264 Politikai felekezeti alapon. = Vasvármegye, 1913. május 28. 1. o. A Szabadgondolat ellen lép fel. "Zsidókérdés bíz
ez,  mert  ebben az  árban  úszó  emberek  9/10 része  a  Mózeshitűek  modernizált  részéhez  tartozik,  de  nyilvánosságra
hozott programjuk az általuk elnevezett "világszemlélet", azt bőségesen igazolja." A klerikalizmus, a feudalizmus,
vallásoktatás kiküszöböléséért, a papi birtok elvételétért küzdenek. = Szombathelyi Ujság, 1913. július 5. 112. sz. 8. o.
265 Néppárt, vagy szociális kereszténypárt? Kell-e két keresztény párt, hisz eddig egy sem győzött. A keresztény
Gieswein Sándort támogatja, mi Zichy Nándor nyomában kell hogy haladjunk. A néppárt az összes irányzatot
magába olvassza.= Szombathelyi Kis Ujság, 1913. augusztus 3. 1-2. o. Szombathelyi Kis Ujság, 1913. december 31.
193. sz. 1. o.
266  Keresztény szocializmus = Szombathelyi Kis Ujság, 1913. augusztus 3. 1-2. o. Keresztény szocializmus =
Szombathelyi Kis Ujság, 1913. november 13. 1. o. Néppárt vagy szociális kereszténypárt = Szombathelyi Kis Ujság,
1913. december 30. 1. o.
267 A keresztény munkásság ünnepe. Gyuk Pál egyesületi főtitkár - Szabó József. Kocsán Károly, Huszár Károly
támadás a szabadkőművesek és Geist akciója ellen. Egyenlőtlen bérosztás, a tőke kizsákmányolásában látja a dolgot.
Orvosság a munkásság tömörülése, intelligenciának keretet nyújtani. Egyedüli helyes út és eszköz a keresztény
alapokon álló szervezkedés. = Szombathelyi Ujság, 1913. augusztus 19. 3. o. A keresztény szocialista = Szombathelyi
Kis Ujság, 1913. augusztus 7. 1. o. A keresztényszocialisták jubileuma = Szombathelyi Ujság, 1913. augusztus 7. 2. o.
A keresztény munkásság ünnepe. = Szombathelyi Ujság, 1913. augusztus 19. 149. sz. 3. o.
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jelent meg. (Egyházmegyei Takarékpénztár megalapítása, Szent Márton ereklyéinek

hazahozatala.)268 Az sem volt titok, hogy egyes plébánosok az antijudeaizmus örökségét éltetve -

erős retorikával illették a zsidóságot.269

A keresztények a jövő reményéről szóltak a szabadkőművesség és a liberalizmus ellenében

a nemzetmentésre törekedtek Egy új koaliciót vizionáltak, amellyel: „Meg kell védeni

Magyarország keresztény jellegét, mert ezzel a magyarság számára mentjük meg

Magyarországot. … a sötét vakolok a keresztény felekezetek féltékenységét akarták feléleszteni

azzal,  hogy  folyton  azt  kürtölték,  hogy  a  katolikusok  a  többi  felekezet  ellen  szervezkednek  irtó

háborúra."270 Ha a protestáns és katolikus szövetség létrejön, akkor van esély, hogy Magyarország

keresztény és magyar maradjon.

4.  A világháború és a vasi zsidóság

A kortársak a világháború kezdetén kevésbé érezték vízválasztó jellegét, mint azt gondolja

az utókor. A háború elhúzódásával persze módosultak a benyomások. Ma már mind a

köztörténelem, mint a honi zsidó magyar kapcsolatok története szempontjából a fordulat

időszakaként jelenik meg a „Nagy Háború”. Nem véletlen, hogy minden judaisztikai

szakirodalom külön alfejezetet szentel a témának, érzékeltetvén fontos mozzanatok történtek a

két közösség kapcsolatát illetően. Egyesek (Gyurgyák János) egyszerűen az asszimilációs stratégia

bukásáról beszélnek, a hosszú 19. századi fejlődés végéről, hozzátévén persze, hogy fimon jelei

már a korábbi időszakban is látható voltak, de most már ez széles tömegekben is tudatosodott.271

A legtöbb mű három kérdés köré rendezi a mondandóját. A háborús erőfeszítésekben való zsidó

részvétel nagysága, mértéke és az ezzel kapcsolatos bonyodalmak.272 A háborús haszonban való

268 A keresztény szocializmus. Csernoch János. "az egyház kebelében az összes szociális kérdések megoldhatók s a
munkáskérdés is megoldható a keresztény szocializmussal, amely nem osztályharcot, hanem kölcsönös megértést,
szeretetet hirdet amellett, hogy teljes energiával képviseli a munkásosztály minden jogos kívánságát." = Szombathelyi
Kis Ujság, 1913. november 13. 155. sz. 1. o.
269  A „Vasmegyei Független Hírlap" támadása Nagy Péter plébános a zsidókérdés faj kérdés, rosszabb, mint a
pánszlávizmus és a pángermánizmus. = Szombathelyi Kis Ujság, 1913. december 31. 193. sz. 2. o.
270 Az új koalíció = Szombathelyi Ujság, 1914. január 6. 3. o.
271 GYURGYÁK 2001: 88. o.
272 A központi hatalmak oldalán mintegy félmillió zsidó vonult be, ebből 300 ezret a Monarchia zsidósága tett ki, az
antant oldalán több mint egymillió a harctérre „kényszerített” zsidó katonák száma, ebből egyedül az Orosz
Birodalomban mintegy 650 ezret állított ki. A magyarországi zsidóság háborús teljesítményének rögzítésére,
gyűjtésére alakult meg Polnay Jenő és Hevesi Simon főrabbi kezdeményezésére a Magyar Zsidó Hadiarchívum.
Hasonló szándékkal született meg Szabolcsi Miksa, majd később fia, Szabolcsi Lajos (1915) által szerkesztett
Egyenlőség háborús rovata is, ahol objektíven kívánták bemutatni a zsidóság szerepét a világháborúban. Mindez
azonban nem győzte meg az antiszemitákat. Hamar megjelent a vád, hogy a zsidóság kivonja magát a háborús
áldozathozatalból. Ezekre a rágalmakra az Egyenlőség úgy reagált, hogy leközölte a hősi halottak, a kitüntetettek
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részesedés kérdése és a galíciáner probléma. Azok, akik eszmetörténeti kérdéseket is taglalnak,

azok természetesen kitérnek a Jászi Oszkár által kezdeményezett és a Huszadik Században

lezajlott vita fontosságára is.273 Feltétlenül hozzá kell tenni, mindezeknek azért kerültek előtérbe,

mert a központi hatalmak, így Magyarország elveszítette a világháborút, de ez csak a végén lett

nyilvánvaló. A több mint félszáz hónap alatti katonai küzdelmek váltakozó szerencsével zajlottak,

kiszámíthatatlannak, bizonytalannak tűnt a végső kimenetel, különösen 1918 tavaszán. Ha

másképp alakulnak az események, akkor nyilván ez a kapcsolat is másképpen folytatódott volna!

Egy dolog azonban biztos, a két közösség viszonya így is, úgy is megváltozott volna, miként ez

történt és történik minden olyan országban, ahol sok etnikai közösség élt és létezik. A

megerőltető erőfeszítések pro vagy kontra megváltoztatják az addigi integráció minőségét,

horribile dictu az asszimiláció addigi folyamatát, eredményét. Jó példa erre az Amerikai Egyesült

Államokban történtek.274

A magyar zsidóság vezetői örömmel fogadták a hadüzenetet. Deák István két okot említ,

amiért a zsidók lelkesen támogatták a háborút.275 Egyrészt a főellenséget jelentő Oroszország

elkeserítő antiszemitizmusa, másrészt sok zsidó valószínű hitt abban, hogy hősiességük végre

bizonyítéka lehet a nemzet iránti hűségüknek, s az ezzel kapcsolatos magyar fenntartások

eliminálódnak. A hadüzenet kegyelmi pillanata volt a nemzet és király – nem mindig működő

egységének.  Azt  sem szabad  elfelejteni,  hogy  a  harcba  vonulók  magyar  bakák  ünnepelte  Ferenc

József a honi zsidóság szempontjából különösen emblematikus figurának számított. Az ő nevét

viselte az Országos Rabbiképző Intézet, aláírása szerepelt az emancipációs (1867. évi 17. tc.) és a

névsorát,  a  tisztek  vélekedését,  egészen  addig,  amíg  a  háborús  cenzúra  be  nem tiltotta  a  közlését.  Ekkor  Szabolcsi
Miksa felkereste a miniszterelnököt Tisza Istvánt, akinek bemutatta az antiszemita cikkeket, s aki ennek nyomán
kijelentette, hogy mindez „tűrhetetlen”, s azonnal engedélyezte a rovat további működését. A vita nem ért véget a
háború  után  sem.  1920  decemberében  a  Magyar  Királyi  Központi  Statisztikai  Hivatal  készített  a  trianoni
Magyarországra vonatkoztatva egy teljesnek nem tekinthető felvételt, hogy a háború mely foglalkozásoktól,
felekezetektől  és korosztályoktól követelte a legsúlyosabb áldozatot.  A későbbi vitákban elhangzó érvek (pl.,  hogy a
bevonultak nagy része paraszt és városi alsó középosztálybeli volt, hogy a legnagyobb halálos áldozatokat a gyalogság
szenvedte el, hogy a galíciai területről az orosz betörések miatt kevesebb ember tudtak mozgósítani, stb.) képtelenek
voltak a háborús közvélekedést, előítéletet módosítani. Jóval lényegesebbnek vélem Deák István megállapítását
miszerint a zsidók várokozásával ellentétben a zsidó katonák hősiessége nem volt elegendő az antiszemitizmus
csökkentéséhez. DEÁK 1993: 244-245. o.
273 Ágoston Péter nagyváradi jogakadémia könyvének és az azt követő vitának idővel könyvtárnyi irodalma alakult ki.
ÁGOSTON 1917 ZSIDÓKÉRDÉS 1917 Szabolcsi Lajos: Hitvita a Huszadik Században = Egyenlőség, 1917.
augusztus 4. 1-3. o. 11 1-4. o. 18. 1-4. o. 25. 1-4. o. Gyakorlatilag a hetilapnak nem volt olyan száma szeptember sem,
amelyik ne érintette volna a kérdést.  Jelek és magyarázatok = Protestáns Szemle, 1917 7-8. sz.  472-477. o. A Zsidó
Szemle már márciusi, áprilisi számában reagált a könyvre. Katzburg művében azt hangsúlyozza, hogy ez volt az első
alkalom, amikor a cionista álláspont ilyen attraktívan megjelenhetett. KATZBURG 1999: 158-162. o. Joseph Gabel
pedig a magyar baloldali antiszemitizmus alapkönyveként értelmezte Ágoston Péter gondolatait. GABEL 1995:
UNGVÁRI 1999: 155-161. o. FEJTŐ 2000: 170-179. o. GYURGYÁK 2001: 478-524. o. LITVÁN 2003: 114-115. o.
SCHWEITZER 2001: 285-289. o.
274 Egy  pillanatig  sem  gondolhatjuk  azt,  hogy  a  magyar  és  az  erdélyi  román  vagy  a  szerb  közösséggel  a  viszony
ugyanolyan maradt volna, mint a háború előtt. A háború az identitások közül nagyon felerősítette a nemzeti elemet.
Lásd: HUNTINGTON 2005: 216-217. o. és 313. o.
275 DEÁK 1993: 244. o.
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recepciós törvényen (1895. évi 43. tc.). Arról nem is szólva, hogy többször is tanújelét adta vallási

toleranciájának és a zsidófelekezetek iránti megértésének, az antiszemitizmus elítélésének. A

kettős kötődés jól kitapintható a szombathelyi zsidóság ünnepi rituáléján is, mind március 15-ét,

mind az uralkodó születésnapjának megünneplésére mindig komoly figyelmet fordítottak.276 A

gazdasági szakemberek az első pillanattól érezték – jól ismervén a honi kapitalizmus

természetét277 a háború szélesre tárja a gazdagodás lehetőséget.

A helyi – a hatalom ellenőrzés alatt álló sajtó híradásai és hangneme egy csapásra

megváltozott, a főcél a háború támogatása lett. Egy pillanat alatt eltűntek a helyi pártcsatározások,

„elültek a hírlapi csaták is, melyektől pedig elég hangos volt a közélet a háború előtti években.”278

Mi több az antiszemita toposzokat oly gyakran „felmondó” Szombathelyi Ujság publicistái is

„megfeledkeztek” ezekről. Csak a belpolitikai fordulatot követően (1917) kerültek újra elő a

pártpolitikai írások, addig egyszínűnek mutatkoztak a helyi médiumok. Az egyesületi élet

„megfagyott”, a helyi társadalmi mozgásokat, változásokat leginkább fémjelző egyletalapítások

megszűntek, a világháború hosszú hónapjai alatt csak két új fiókszervezet alakult.279

A tudósítások a háborús erőfeszítések hősiességéről, a bevonulásokról, a

hadmozdulatokról, a bátor helytállásról, a katonai küzdelmekről és értelemszerűen egyre

gyakrabban a hősi halottakról szóltak. Az 1913-ig Szombathelyen állomásozó 11-es huszárezred

pótkerete továbbra is a vármegyében maradt, ezáltal sok zsidó szolgált az alakulatnál, a

lovasságnál.280 Az előléptetésekre, a katonai dicsőségekre egyszerre voltak büszkék a helyiek és az

izraelita felekezet tagjai.281 Miként a gyászt is közösnek éreztették, s a dualista korszak természetes

276 A  márciusi  ünnepségekről  l.  KATONA:  2002:  6.  o.  A  megyei  zsidóság  körében  is  nagy  kultusza  akadt  Ferenc
Józsefnek, születésnapjának ünneplésére látványosan zajlott. Pl. Goldstein Miksa szombathelyi izraelita hitközség
főkántora Ferenc József uralkodásának 40. évfordulójára egy Himnuszt szerzett, amiért az uralkodó kabinet irodája
révén a legmagasabb köszönetét fejezte ki érte. = Vasvármegye, 1917. április 11. 3. o. 1902-ban a vasvári rabbi
Hirschler Ignác beiktatási ünnepségét összekapcsolták a király születésnapjával. Egyenlőség 1902. augusztus 20. 10. o.
1910-ben az uralkodó 80. születésnapjára nagy ünnepségeket rendeztek Szombathelyen. = Egyenlőség, 1910.
augusztus 28. 8. o.
277 Nem szabad megfeledkezni, hogy az első világháború éveiben látott napvilágot az a legendás tanulmány, amely
újszerűen, személyes és háborús tapasztalatokra építve mutatta be a magyar kapitalizmus lelkületét. Ifj. Leopold Lajos
írása még ma sem kapott elég súlyt a honi gazdaság és társadalomtörténeti gondolkodásmódban, holott az egész
jelenség lényegére pontosan mutat rá. Még akkor is, ha kapitalizmus értelmezése vitatható ti., hogy az a szabad piaccal
lenne azonos. Álláspontom szerint a kapitalizmus lényege épp fordított, a monopolhelyzetet kedveli. LEOPOLD:
1988 323-331 és 347-353. o.
278 VAS VÁRMEGYE 1932: 32. o.
279 1916 utolsó negyedében létrejött díjnokok és közhivatali kezelők fiókegyesületéről volt szó. VaML Vas vármegye
alisp. évnegyedes jelentései. Alispáni különgyűjtemény. 1917. I. negyedév.
280 Az ezred a háború kitörésekor már Samborban és Krakowiecen állomásozott, pótkerete azonban Szombathelyen
maradt. Az ezredben több zsidó férfi is szolgált, Fischer Ottó hadnagy, Weisbach Rudolf főhadnagy-számvivőtiszt,
vagy dr. Weisz Oszkár tartalékos főorvos. FERDINÁND 1920: 55. o.
281Az helyi zsidó hősök egyike volt Vályi Manó, aki 1914. november 28-án hajtott végre egy hőstettet alakulatával,
500 szerb katonát ejtett és ezért arany vitézségi érdemmel tüntették ki. = Vasvármegye, 1915. január 26. Egyenlőség,
1920.  szeptember  18.  5.  o.  Steuer  Samu,  aki  Rohoncról  vonult  be  az  ötös  trénhez,  s  az  ellenséggel  tanúsított
vitézségéért a korábbi nagy ezüst érdemhez most megkapta a koronás vaskeresztet. = Vasvármegye, 1917. április 26.
3. o.
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öröksége révén a helyi sajtóban külön figyelmet kaptak a köztiszteletben álló harctereken

elhalálozott zsidó személyek is.282

Mindkét izraelita felekezet rabbijai a bátor részvételre buzdították a bevonulókat. 283

Benedikt M. Márk a szombathelyi ortodox főrabbi a mozgósítás óta minden reggel a

frigyszekrény előtt „a harcba álló katonákért és fegyvereink győzelméért” mondott imát.284 Az egyháziak

másképp  is  kivették  részüket  a  háborúból  a  muraszombati  rabbit  -  korábban  kremsiri  –  dr.

Schweiger Albertet 1915 nyarán koronás arany érdemkereszttel tüntették ki az ellenséggel

szemben tanúsított vitéz magatartásáért. 285  A Szombathelyben állomásozó izraelita vallású

katonáknak 1915. október 16-án a pozsonyi rabbi dr. Funk Sámuel tartott hadi szónoklatot a

kongresszusi izraelita templomban, próbálván további elszántságot önteni a hallgatóságba.286 A

háború a hitközségek vezetőit sem kímélte, harcba hívta őket is. A rohonci izraelita hitközség

elnöke Weisz Lipót lemondott posztjáról, mert 1916. február 28-án katonai szolgálatra vonult

be.287 Más hitközségnél úgy döntöttek, hogy a háború idejére felfüggesztik a tisztújításokat.288

Az első, pillanatnyi kudarcok alkalmával azonban felvillant az antiszemitizmus szikrája. Az

orosz hadsereg Galíciai betörése alkalmával kialakult kávéházi disputákon a résztvevőket így

minősítette a Vasvármegye újságírója Lingauer Albin. „A háborúval velejár, hogy ilyenkor minden

kávéház tele van civil stratégákkal, akik aggódnak a hazáért, de nem fognak fegyvert, hanem 600 kilométerre a

hadszíntértől, kényelmes kávéházi zsöllyékben terpeszkedve bírálnak, kárhoztatnak és ezzel lehangoltságot,

rémületet terjesztenek… Vannak piócák, amelyek béke idején is a hadsereg körül uszkálnak. Varjak, amelyek

a katonai konyhák hulladékaiból táplálkoznak. Mesterségüknél fogva sokat látják őket élelmező tisztek, sőt

magasabb rangú intendánsok közelében. Ezek a piócák és varjak most a legveszedelmesebb vészkiáltók.”289 A

282 Dános Manó magántisztviselő, a 83. gyalogezred kadétja 1915. szeptember 4-én Luck ostrománál hősi halált halt.
Kiterjedt rokonsága testvérei Deutsch Samu és Sándor posztókereskedők, Deutsch Miksa bőrkereskedő, dr. Dános
József orvost és dr. Dános Emil ügyvéd gyászolta. Még a Vasvármegye is megemlékezett Pajiról, Dános Manóról, a
gyalogsághoz került tüzértiszt-jelöltről. = Vasvármegye, 1915. szeptember 4. 3. o.
1916 júliusában különös tragikus esetről számolt be a lap. Graf Samunak, a Geist Sándor Utódai cég üzletvezetőjének
két fia küzdött a harctéren. Az idősebbik Graf Jenő, aki a bronz vitézségi érem tulajdonosa és egy ezred-kitüntetés
birtokosa volt 1915. júniusában került a harctérre, Bresztlitask vidékén január közepéig harcolt, megsebesült, majd
Volhiniába Graf Andor is a Volhiniai harctérre került. 1916. június 25-én Graf Jenőnek mindkét lábát keresztüllőtték,
Graf Andort pedig egy gránáttól kapott súlyos sebesüléseket. A két külön ezredben szolgált honvédet ugyanabba a
pajtába vitték, s ott sebesülten találkoztak. Az özvegy Graf Samunak ez a két fia volt, de 1917 februárjában bevonult,
az orosz harctéren, a front mögött elhelyezett pékeknél sütötte a kenyeret. Testvérek kik egy órában sebesültek
meg.= Vasvármegye, 1916. július 9. 4. p. Mayer  István  mérnök  a  háború  elejétől  fegyverrel  szolgálta  a  hazát  hősi
halált. 53

283 Nem csak a neológok mutattak áldozatkészséget, hanem az ortodoxok is, Frankl Adolf az Ortodox Központi
Iroda elnöke buzdított a harcra, a bevonultak megsegítésére. Schnitzler Ármin komáromi főrabbi, az Országos
Rabbiegyesület elnöke pedig körlevelében kérte rabbi társától istentiszteletek tartását. GYURGYÁK 2001: 90. o.
284 Vasvármegye, 1914. augusztus 2. 3. o.
285 Vasvármegye, 1915. július 20. 3. o. Vasvármegye, 1915. október 16. 3. o.
286 Vasvármegye, 1915. július 20. 3. o. Vasvármegye, 1915. október 16. 3. o.
287 Utódát Haitler Joachimot a nyugalmazott izraelita iskolai igazgatót egyhangúan választották meg. Vasvármegye,
1916. február 15. 2. o.
288 Vasvármegye, 1919. február  12. 2. o.
289 L. A. Nem kell megijedni. = Vasvármegye, 1914. szeptember 30. 1. o.



75

dekódolt szövegű, de világosan antiszemita értékrendet sugalló cikk utóéletéről tudjuk, hogy a

zsidóság képviselői Békássy István főispánhoz és Tisza István miniszterelnökhöz fordultak

panasszal, védelmet kérve az antiszemita támadás miatt, de mivel folytatása lett, fátylat boríthattak

rá.290

A világháború után 110-120 ezerre taksálták a háborúban résztvevő vas megyei férfiak

számát. 291  A 83-as gyalogezrednek 3500 halottja és 7800 sebesültje volt. A magyar hadviselt

zsidók aranyalbuma 592 főt jegyzett fel, akik a megyéből a hadszíntérre vonultak.292 A háború

halottjainak aztán nemzeti szempontok miatt is a húszas években külön emléktáblát állítottak,

Szombathelyen és Vasvárott is.293 A tényleges veszteségek számáról később is csak bizonytalan

adatok álltak rendelkezésre, ami jó alapot adott az antiszemitáknak az események

interpretálására.294

A polgári zsidó lakosság – a keresztényekkel együtt a háború első pillanatától nagy elánnal

kapcsolódott be a hátországi hadisegélyezésbe. Ez kezdetben a hadba vonulók felkészítését,

támogatását jelentette, az özvegyek és árvák istápolását, illetve a betegek gondozását, utóbb a

menekültek ellátását.

A szombathelyi kongresszusi hitközség az első pillanatban „túlreagálta” magát. Iskoláját

egészében átengedte sebesült kórház javára. Nyolc nagy helységet, adományaiból 150 ágyat szerelt

fel teljesen. A nagyünnepeken a Galíciából odahelyezett és ott kiképzést nyert 90. gyalogezrednek

700 zsidó katonáját ellátta élelemmel, részükre külön istentiszteletet rendezett. Az asszonyok és a

lányok, az átvonuló katonákat üdítő itallal és élelemmel látták el. A Nőegylet vezetésével

gondozták a sebesülteket,” – írta az Egyenlőség a vasi megyeszékhelyről. 295  A Kereskedők

Társulatát is teátrálisan bizonyította kiállását a hazáért. 296 A hitközségek és a jótékonysági

egyesületek segítő tevékenységüket azonban nem felekezeti alapon szervezték meg. A sajtó is

fontosnak tartotta érzékeltetni a közös erőfeszítés tudatát.297 „A háború második évében sem

lankad a közönség buzgalma,” – írta Herbst Géza alispán az 1915.  II.  negyedévi  jelentésében.298

Erre a jóindulatú, de meglehetősen kaotikus segélyezési technikára alapvetően a dualista örökség

290 Tisza  a  zsidókérdésről.  Lingauer  Albin  levele  B  D-hez.  Krusevác,  1918.  augusztus  14.  =  Vasvármegye,  1918.
szeptember 1. 2. o.
291 VAS VÁRMEGYE 1932: 28. o.
292 A névsorok nem pontosak és a bekerülés szempontjainál az lehetett a gyakorlat, hogy akik ott éltek a településen
azok kaptak helyet az albumban. Pl. Gerő Manó csak a húszas évek közepén költözött Szombathelyre, de szerepel a
listán, míg Hoffmann János nem, aki részt vett a háborúban, de ekkor már Nagykanizsán élt. ARANYALBUM 1941:
293 Vasvármegye, 1923. november 16. 3. o.
294 Mike Gyula statisztikai kimutatása is számtalan bizonytalan elemre épült, de tudományos alapul szolgált utóbb is a
zsidók háborús terhekből való kibúvás bizonyítására. MIKE 1927: 632-633. o.
295 Egyenlőség, 1914. november 22. 7. o.
296 Vasvármegye, 1914. július 30. 6. o.
297 GONDA 1992: 183. o.
298 Vas vármegye alispánjának jelentése 1915. II. negyedév. 1915. szeptember 5. VaML Vas vármegye alispánjának
évnegyedes jelentései. Alispáni külön gyűjtemény.
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nyomta rá a bélyegét. Viszonylag rossz hatékonysággal, de 1917 elejéig kielégítően működött.

Középponti eleme maga az ajándékozás gesztusa, mozzanata, ezáltal a presztízs megtartása,

esetleges emelése volt, nem a megajándékozott szempontjai tűntek lényegesek. Nem véletlen,

hogy a sajtó fontosnak tartotta az ajándékozók (köztük a kisemberek) névsorát is közzétenni. Az

altruista szereplők folyton változtak, hol egyénekről299, hol formális közösségekről (iskolák)300, hol

gazdasági cégekről (Müller és Weisz), hol jól működő civil szervezetekről tudósítottak, pl. a

Szombathelyi Kereskedők Társaságáról.301 Ezzel párhuzamosan a hagyományos konfesszionális

és szekuláris egyesületi élet továbbra is működött és az eddigi kiadásai mellé plusz feladatként

jelent meg a hadijótékonykodás.302 A „célközönség” változatosnak mutatkozott, hol a katonai

egységeknek jutatták el az adományokat303, hol a Vöröskeresztes szervezetnek304, hol közvetlenül a

személyeknek, (különösen a kórházakban ápolt sebesülteknek 305 ). A kisebb településeken a

hatékonyság érdekében a segélyezés koncentrálása ment végbe. Kőszegen a Kincs István vezette

Katolikus Népszövetség végezte a feladatot, s ehhez kapcsolódott a helyi zsidóság, függetlenül

attól, hogy külön női egyesületük is volt az alpokaljai városban.306

299  Illés Ármin katonai élelmező a harcok kezdetekor felajánlotta a polgármesteri hivatalban, hogy a katonai
kórházban öt gyermeket ingyen ebédet ad. = Vasvármegye, 1914. augusztus 5. 3. o.
Egy nappal később a Vasvármegye újabb felajánlásokat közölt: Spielmann és Grossmann 100, Láng Ignác 10,
Puntigámi Sörgyár szombathelyi vezérképviselete 200, Weiner Károly 250, Hoffmann Jenő biztosítási tisztviselő 10,
Steiner fivérek 20, Schwarz Samu fűszeres 20, dr. Eredics Samu 300, Deutsch Samu rövid árukereskedő 50, Weiner
József  100,  Rőszler  Károly  50,  Láng  Ármin  100,  Geist  Jenő pedig  250  koronát  ajánlott  fel  hadi  célokra.  =
Vasvármegye, 1914. augusztus 6. 3. o. Ezen felbuzdulva Szombathely város polgármestere az itthon maradottak
családjai számára kezdeményezett segélyakciót. 1914. augusztus 12-ig 13371,30 korona gyűlt össze, amelyből azonnali
segély címén 2487 koronát utaltak ki, majd hozzáfogtak a rendes segélyezés előkészítéséhez. Szombathelyen újabb
adományok érkeztek: Müller Ede és Weisz Oszkár 1000, Grünwald Ödön és neje 300, Spielmann és Grossmann 100,
Rőszler Károly 50, Deutsch Samu 50, Mayer és Schwarz együttesen 100, Szántó Izsó 20 koronával segítették a
kezdeményezését. = Vasvármegye, 1914. augusztus 12. 3. o.
Szeptember végén különös adakozást közölt a Vasvármegye: Guttmann Izidor és neje Budapestről 25 koronát
küldtek a szerkesztőségbe, hogy a szombathelyi zsidó közösség ismert tagja, Wolf Izsó elhunyta alkalmából
koszorúmegváltás címén juttassák el a szombathelyi Vöröskeresztnek. = Vasvármegye, 1914. szeptember 25. 3. p.
1914. november 1. 4. o.
300 A felső kereskedelmi iskola tantestület 14,77 koronát adományozott a hadbavonultaknak. Vasvármegye, 1915.
június 4. 3. o. 1916. januárjában a tanári kar a bevonultak családjainak 14,76 koronát juttatott. Az új évben sem
tétlenkednek = Vasvármegye, 1916. január 4. 3. o. Kardos Samu szombathelyi izraelita elemi tanára 15 koronát
küldött a lap szerkesztőségébe. = Vasvármegye, 1916. július 8. 3. o.
301 Hoffmann  Ignác  a  Kereskedők  Társaságának  elnöke  1914.  július  végén  500  koronás  segélyt  szavazott  meg  a
Vöröskereszt számára, illetve megállapodott a Vasvármegye szerkesztőségével, hogy a harctérről érkező távirati
tudósításokat a kaszinóban. = Vasvármegye, 1914. július 30. 6. o.
1914 augusztusában a Kereskedők Társaságát felajánlotta helyiségét oktatási célra a helybeli felső kereskedelmi
iskolának. = Vasvármegye, 1914. augusztus 29. 3. o.
302 Az izraelita „Szent Egylet” 1916. március 14-én tartotta ülését, ahol Weiner Károly azt javasolta, hogy az elesettek
nevét emléktáblába véssék. = Vasvármegye, 1916. március 14. 3. o.
303 A szombathelyi 11-es huszárokat is támogatták részesítették. 1915 karácsonyára pénzbeli segítséget nyújtottak:
Mayer Benőné 10 és Kosztolitz Izrael 10 koronával járultak hozzá a Vas és Zala vármegyéből elszállított katonák
körülményeinek javításához. = Vasvármegye, 1915. november 28. 5. o.
304 A jánosházai Vöröskereszt fiókegylete 1915. február 13-án tartott jótékony célú zeneestélyt. = Vasvármegye, 1915.
február 25. 2. p.
305 Eisinger Mór nagykereskedő 2500 korona értékű ajándékot adományozott a szombathelyi kórházakban ápoltak
mielőbbi felgyógyulására. = Vasvármegye, 1915. január 5. 3. o.
306 Kőszeg a világháborúban = Szombathelyi Ujság, 1917. április 8. 2-3. o.
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Az adománygyűjtési technikák sem változtak, vagy a szokásos vallási ünnepnapokhoz

igazodtak (ros hasana, jom kippur, pészah, hanuka, karácsony 307 ), vagy egy-egy konkrét

rendezvényhez. 308  Az adománygyűjtéseknek aztán újabb és újabb formái jelentek meg, 309  de

nyilván a kedv - vagy pontosabban az eredményesség csökkenését mutathatta, hogy állami

intézmények is helyet „szorítottak” maguknak az adománypiacon. A Hadsegítő Hivatal 1915

szeptemberében azzal a kéréssel fordult a hitközségekhez, hogy a közelgő zsidó ünnepek

alkalmából (ros hasáná) szólítsák fel tagjaikat, különösen azokat, akik főünnepeken a Tóra elé

járulnak, hogy adományaikkal emlékezzenek meg a háborúban elesettek özvegyeiről és árváiról.310

A kérés hatására a hitközségek elöljárói körlevelet intéztek tagjaikhoz és figyelmükbe ajánlották a

Hadsegítő Hivatal felhívását. A zsidók szeptember 9-én ünnepelték ros hasanát. A tavalyi zsidó

újév szomorú volt – írja a Vasvármegye - „az ellenség a Kárpátok bérceit döngette és sok 100 ezer

zsidónak kellett otthonából mostoha idegenbe menekülni, vagy a kozákhordák rabigáját viselni”.311 Mindennek

hatására az összes zsinagógában a bűnbocsánat könyörgése mellett imát mondtak a harcolókért,

„fegyvereink hervadhatatlan győzelmeiért”.312

A hadi segélyezésben a nem mindennapi teljesítményt felmutatókat a hátországi fronton is

elismerték, legyenek azok egyszerű kétkezi munkások 313 , vagy egészségügyi alkalmazottak,

orvosok.314 A köszönetnyilvánítás, a társadalmi elismerés, az összetartozás tudata mindig jól esett

307  Ettől kezdve állandósult a helyi sajtóorgánum hasábjain az „Áldozzunk katonáink karácsonyára!” felhívás =
Vasvármegye, 1915. december 24. 3. o.
1916-ban egy hétre estek a keresztény és a zsidó felekezetek húsvéti ünnepei. = Vasvármegye, 1916. április 26. 3. o.
Vasvármegye, 1917. január 13. 3. o.
308 1916. május 13-án a 83-asok hangversenyt rendeztek Szombathely a kultúrházában a háború özvegyeinek és
rokkantjainak megsegítésére.  Javukra számos adomány folyt be, így:  ortodox izraelita hitközség 50, Mayer Benő 50,
Hirschauser  Sándor  50,  Illés  Ármin  50,  Kostelitz  Samu  10,  Hoffmann  Ernő 10  koronát  jutatott.  =  Vasvármegye,
1916. május 13. 4. o.
309 Jótékony célú hadiünnepély keretén belül avatták fel a Vasvitéz szobrát szombathelyen. Alispáni jelentés 1915. II.
negyed év 1915. október 24-én a következő felhívást tette közzé a helyi sajtó: „A mai nap élvezetéért áldozzuk
minden fölös fillérjeinket a rokkant hősök fölsegélyezésére!”.Ezen a napon zenés ébresztővel kedveskedtek a
polgároknak, majd katonák felvonulása, tábori mise és szoboravatás volt napirenden. Ez az alkotás a „nemzeti
áldozatkészség”  szobra,  amely  Josephu  József  bécsi  művész  munkája.  Az  adományok  nem  maradtak  el.  =
Vasvármegye, 1915. október 24. 6. p.
310 Vasvármegye, 1915. szeptember 8. 4. p.
311 Vasvármegye, 1915. szeptember 10. 5. p.
312  A felhívás hatására nem is maradtak el az adakozások. Singer Samu kisvároslaki bérlő kisfiának keresztelője
alkalmából 18 korona 50 fillért küldött a harctéren megvakult katonák javára, amit a szerkesztőség juttatott az
Országos Hadsegélyező Hivatalhoz Budapestre. = Vasvármegye, 1915. szeptember 12. 7. p.
313 Ferenc Szalvator főherceg,a Vöröskereszt Egylet védnök-helyettese 1916 elején a Vöröskereszt hadiékítményes
bronz díszérmével tüntette ki Szántó Izsó szombathelyi villanyszerelő-mestert,a Tartalékkórház számvevő
altisztjét.=Vasvármegye,1916. január 28. 3. o.
314 Ferenc Szalvator főherceg három Szombathelyen szolgáló zsidó orvost tüntetett ki: dr. Pető Ernő sebészműtő-
orvost, dr. Sputz Gyula belgyógyász főorvost és dr. Weil Ármin népfelkelőt, a fertőző osztály orvosát a Vöröskereszt
hadiékítményes II. osztályú tiszti jelvényével. = Vasvármegye, 1916. február 8. 3. o.
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mindegy, hogy kitől származott, legyen az az uralkodó, vagy Ferenc Szalvatore főherceg a

Vöröskereszt védnöke, vagy maguk a gyógyult betegek.315

Az idő előre haladtával a háborús gondok megszaporodtak. Az első sebesültek még 1914.

augusztus 30-án jelentek meg, aztán 33 községben állítottak fel kórházat vagy szanatóriumot 2450

ággyal, csak a megyeszékhelyen nyolc kórház működött 722 férőhellyel. Az ápoltak száma 1917

végéig 14.931 főt tett ki.316 1914 szeptemberében megérkeztek a hadifoglyok is, akik különösen

1915-től egyre fontosabb szerepet kaptak a vármegye gazdaságában, akkor 4678 hadifogollyal

pótolták a behívottakat. 317  Kevés sikerrel, mert „a munkásviszonyok napról napra

rosszabbodtak”.318 Félévvel később a keretet már 8800-ra emelték, de még ezt is kevésnek vélte a

megyei vezetés és további félszázzal kívánta megtoldatni.319 Ezek az erőfeszítések csak arra voltak

elegendőek, hogy nagyobb a fennakadás ne legyenek az agrárgazdaságban. Mindezek párosultak a

jegyrendszer bevezetésével és a 1916 után a rekvirálások megkezdésével. 320  A vármegye ló

állománya 1917-re már 25-30%-kal leapadt.321

Aztán megérkeztek a menekültek előbb Galíciából, majd Erdélyből. Gondoskodni kellett

elhelyezésükről, élelmezésükről és munkával történő ellátásukról. Szombathelyen az első erdélyi

csoportok jöveteléről a Vasvármegye 1916. szeptember 3-án tudósított. 322  Szeptember 11-én

újabbak érkeztek, összesen huszonnégyen. A megyeszékhely polgárnői – köztük természetesen

szépszámmal izraeliták is ruhaneművel látta el őket, ideiglenesen a Kovács szállóban elhelyezettek

el őket.323 Igaz, viszonylag hamar novemberben már megkezdődött a menekültek visszatelepítése.

A segítségért az újságban mondott köszönetet valamennyiük nevében Merhám Miklós

315 A lapok néha közölték a felgyógyultak köszönetnyilvánításait is. Pl. Zachora Péter 12-es tüzér, Feigl Orbán 32-es
gyalogos, Süsz Gyula 1-es gyalogos, Jurics D. 4-es boszniai gyalogos, Jauber Simon 19-es gyalogos, Szivon Antal 19-
es gyalogos háláját dr. Deutsch Samunak (aki a helyi neológ hitközség elnöke is volt) a celldömölki katonai kórház
főorvosának. = Vasvármegye, 1915. február 19. 3. o.
 Ez az eset is megmutatja, hogy az antiszemita légkör elkerüli Vasvármegyét: nem zsidók köszönetüket fejezték ki
zsidó orvosuknak. 1916. április eleje, húsvét közeledte. Ferenc József koronás arany érdemkereszttel tűntette ki 1916.
júniusában szentgotthárdi Deutsch Gyula gyógyszerész-hadnagyot, aki a 39. számú kórházvonaton teljesített
szolgálatot. = Vasvármegye, 1916. június 11. 4. o.
A gyógyszerészügyi hadnagyot egy évvel később gyógyszerészügyi főhadnaggyá léptették elő. Uo. 1917. május 24. 3.
o.
316 VAS VÁRMEGYE 1932: 30. o.
317 VaML Vas vármegye alispánjának évnegyedes jelentései. Alispáni különgyűjtemény. Vas vármegye alispánjának
1915. II negyedévi jelentése
318 VaML Vas vármegye alispánjának évnegyedes jelentései. Alispáni különgyűjtemény. 1915. IV. évfolyam. 1916.
február 1. Herbst
319 VaML Vas vármegye alispánjának évnegyedes jelentései. Alispáni különgyűjtemény. 1916. I. negyedév
320 VaML Vas vármegye alispánjának évnegyedes jelentései. Alispáni különgyűjtemény. 1916. IV. negyedév
321 VaML Vas vármegye alispánjának évnegyedes jelentései. Alispáni külön gyűjtemény. Alispáni jelentés
322 A kicsiknek szeretetadományt osztogattak, Krausz Józsefné például üzletéből egy kötényre való sütit nyújtott át a
piciknek. Wolf Sándorné, Schreiber Sándor, Heimler Józsefné és más névtelen adományozó ruhákkal látta el őket. A
polgármester felkérte a lakosságot, hogy játszanak szerepet a menekültek elhelyezésében. = Vasvármegye, 1916.
szeptember 3. 3. o.
323 Vasvármegye, 1916. szeptember 12. 3. o. Az erdélyi menekültek javára a következő adományokat küldték: Gerlits
Nándor 20, Mayer és Schwarcz cég 50, Wolf Sándor 200, Weiner Mór 50, Hoffmann Sándor 100, Hoffmann Ernő
150, Heinrich Zsigáné 30, Hoffmann Ida 5 koronával. = Vasvármegye, 1916. szeptember 14. 3. o.
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osztálymérnök. 324  Májusban újabb gyűjtés kezdődött az Erdély károsultjai számára, ismét

megmozdult a megye társadalma.325

1916-ra már gazdaságilag az elgyengülés felé tartott vármegye. A szociális lerongyolódás

jelei mutatkoztak, Szombathely város vezetősége 1916 júliusában felvetette egy városi étkező

felállítása.326 Így nagyon nem hiányzott az új jövevények ellátási kötelezettsége még akkor se, ha

ehhez központi támogatások is párosultak. Magyarországra mintegy 25 ezer galíciai és bukovinai

menekült osztrák állampolgár – köztük rengeteg zsidó – került.327 A ciszlajtáni kormány 73, míg a

magyar 70 fillért fizetett minden menekült után a hitközségeknek az ellátásért. 328 Az amerikai

zsidóság 40 ezer koronát küldött Bécsen át Budapestre az itt tartózkodni kényszerülőknek.

Nyilván ezek az összegek a fenntartásra nem mutatkoznak elegendőnek, a menekültek elkezdtek

berendezni, és próbáltak úgy megélni, ahogy tudtak. A rendőrkapitányság közlése szerint a

belügyminisztériumba több panasz is érkezett, hogy a lakosság és a kereskedők a galíciai

menekülteknek még pénzért sem engednek vásárolni, és megjelent az ellenséges viselkedés galíciai

tömegekkel szemben. A rendőrfőkapitány az újságok segítségével próbálta jobb belátásra bírni a

lakosságot.329

A szociális gondok egyre súlyosbodtak, különösen problémássá vált a szegény sorsú

gyermekek élelmezése, ruháztatása és iskolába járattatása.330 Az említett problémák megoldására

hozták létre a zsidó népkonyhát 1917 februárjában, így biztosítván a kasrut szabályainak

betartásával  mind  az  elesett  zsidó  gyerekek,  mind  a  menekültek  részére  a  kóser  kosztot.  Az

intézmény működtetésére pedig létrehozták a Szombathelyi Zsidó Leányegyletet, hogy a

felnövekvő leány generációk számára meglegyen a jótékonykodás tere, s egyben a vallásos

identitás is megerősítették.331 Ez egyszerre jelentette az önállósodási, finom kiválási szándékot a

város (interkonfesszionális) szociális ellátórendszeréből, másrészt a világháború „teremtette”

intézményben a szemben álló ortodoxok és neológok újra vállalhatóan, büszkén

együttműködhettek.

324 Vasvármegye, 1917. február 10. 3. o.
325 Báró Roszner Ervin 100, Mayerné D. Elíz 20, Weisz Samu cége 100, Weiner Károlyné 25 koronával segítette az
újrakezdését. Vasvármegye, 1917. május 26. 2. o.
326 Vasvármegye, 1916. szeptember 24. 3. o.
327 SZABOLCSI 1993: 184-186. o.
328 SZABOLCSI 1993: 172. o.
329 Vasvármegye, 1916. szeptember 8. 3. o.
330 A gyermekvédelem hagyományosan a női szervezetek feladata volt. A férfiaktól adományt vártak, amit adtak is.
Vasvármegye,  1917.  június  26.  3.  o.  A  romlás  oly  mértékű volt,  hogy  1917  őszén  már  gyermekrendőrséget  kellett
szervezni, erkölcsi, közegészségügyi, és közrendészeti célokból. Erről lásd: KALOCSAI 2003: 184. o.
331 Ez egy tudatosan végiggondolt politika volt, amihez szívesn csatlakoztak a zsidó személyek és a Kereskedők
Társulata 300, Wolf Sándor 100, Messer Gyula 50, Weisz Gusztáv 20, dr. Hemler Ernő pedig 30 koronával.
Vasvármegye, 1917. december 28. 3. p. A következő esztendőben is folytatódott a szegény gyermekek felkarolása, a
Leányegylet részéről, amihez segítséget nyújtottak. = Vasvármegye, 1918. január 6. 6. p.
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4..2. A politikai fordulat

Ferenc  József  halálakor  mindenki  érezte  egy  korszak  örökre  véget  ért, 332  a jövő sok

tekintetben bizonytalanná vált. Az agg uralkodó búcsúztatásában - a tudósítások szerint nem

véletlenül - a megyei ortodox hitközösségek látványosan kivették részüket. A szombathelyiek

november 29-én tartották gyászistentiszteletüket,333 december 3-án a Weisz Ábrahám jánosházi

zsidó közösség főrabbija mondott magyar nyelven imát az uralkodó lelki üdvéért,334 miként tette

ezt Grünberger Ábrahám a Celldömölki zsinagógában.335

Az új uralkodó trónra lépését követően 1916. december 11-én a bécsi Burgban fogadta a

bécsi hitközség küldöttségét, ahol Károly császár a következőket mondta: „A zsidó lakosság mindig

bebizonyította a Házam és a haza iránti hűségét és ragaszkodását. És a jelenlegi nagy időben is áldozatkészen

járult vérével a sikerek kivívásához. Biztosítom hitfeleiket arról, hogy országaimban korlátlanul élvezhetni fogják

a minden polgárt megillető jogokat”.336

A budapesti koronázás napján – ahol az uralkodó meggondolatlan magatartásával

végigsértette a szimbolikus politizálásban elkötelezett magyarokat 337  1916. december 30-án a

rohonci zsinagógában Ehrlich Mór rabbi és Fischer József kántor közreműködésével tartottak

ünnepi istentisztelet.338 IV. Károly aztán 1917. április 14-én a budai várban fogadta az egyházak

tisztelgését. A zsidó egyház küldötteinek ígéretet tett, hogy a vallás szabad gyakorlatát biztosítani

fogja, s még hozzátette: „Nagyon meg vagyok elégedve a zsidókkal. A fronton is a zsidó katonák mindig jól

és híven teljesítik kötelességeiket. Köszönöm a magam és a hadsereg nevében”.339 Míg egyházpolitikájában a

Ferenc József-i vonalat követte, addig a belpolitikában a változtatások híve lett, hogy ezzel

mennyire szolgálta a birodalom érdekeit az kérdéses. Mindenesetre személyi döntéseivel, politikai

elképzeléseivel hamar konfliktusba került a magyar miniszterelnökkel. 1917 késő tavaszán aztán

olyan fordulat történt a honi belpolitikában, amely végzetesen befolyásolta nemcsak a belpolitikai

folyamatokat, hanem a kormányzó magyar elit sorsát, a háborús végkimenetelt. IV. Károly és

Tisza  feszültté  váló  viszonya  a  törvényhatóságot  arra  ösztönözte,  hogy  az  1917.  májusi

332 Vasvármegye, 1916. november 22. 1. o.
333 Vasvármegye, 1916. november 30. 3. o.
334 A tudósításban kihangsúlyozták, hogy Weisz Ábrahám magyarul tette ezt, mert a legtöbbször Jánosházán németül
tartotta beszédeit, amit többen kifogásoltak is. Templomavatás Celldömölkön = Jánosháza és Vidéke, 1909. június 13.
2. o. = Vasvármegye, 1916. december 6. 3. o.
335 Vasvármegye, 1916. december 6. 3. o.
336 SZABOLCSI 1993: 190. o.
337 VERMES 1994: 402. o.
338 Vasvármegye, 1917. január 6. 5. o.
339 SZABOLCSI 1993: 193.  o.
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megyegyűlésén egy politikai nyilatkozatot adott ki a miniszterelnök mellett. A vármegyei főjegyző,

Radó Gyula által javasolt formulát a közgyűlés egyhangúan elfogadta.340 Pár nappal később aztán

bekövetkezett a hidegzuhany, Tiszát felmentették.

A parlamentben kisebbségben lévő egyesült ellenzék – előbb Eszterházy Móric, majd

Wekerle Sándor irányításával341 került a kormányra, ez nyilván főispán váltással járt.342 (Ezzel  a

fura döntéssel a kisebbségi ellenzéket emelte pozícióba, akik csak a munkapártiakkal együtt tudtak

törvényt alkotni. Így mind a két erő lejáratódott a lakosság szemében. 1918 őszén olyanoknak

kellett jönni, akik addig „kimaradtak” a kormányzati pozícióból ez értékelte fel Károlyi

szerepét.343) A vasi néppártiak csalódással vették tudomásul a fordulatot, most sem közülük került

ki a vármegye irányítója. Ostffy Lajos személyében olyan főispánt kapott a törvényhatóság,344 aki

mögött nem is áll párt a megyei parlamentbe és ezért bizonytalan és kiszámíthatatlan lesz

tevékenysége. (Bár nem írták le, de bizonyára nem lelkesedtek egy evangélikusért.) Érezhetően

erősödött a bizalmatlanság a megyevezető és a közigazgatást gyakorlók között.345 A celldömölki

mandátummal megválasztott függetlenségi párti képviselő Ostffy Lajost 1917. július 26-án

nevezték ki főispánnak. 346  A háború miatt szerény körülmények között megtartott beiktatás

alkalmával az új megyevezető a korábbi és a későbbi gyakorlatoktól eltérően nem csak az

340 Örömmel és nagy megnyugvással vettük tudomásul, …. Királyi Fenség … a kormányt bizalmáéról biztosította.
Ezen alkalomból melegen üdvözöljük nagyméltóságodat és az ország javára irányuló munkája iránt bizalommal
viseltetve szerencsét és erőt kívánunk…” = VaML Vas vármegye tvhatósági biz jkv. 340/1917. sz. Vasmegyei
Független Hírlap, 1917. május 22. 1. o.
341  Még a megalakult kormány programját is ismertették a lapok, Szombathelyi Ujság, 1917. június. Vasmegyei
Független Hírlap, 1917. június 14. 1. o.
342 Vasmegyei Független Hírlap, 1917. július 12. 1. o.
343 VERMES 1993: 413. o.
344 Ostffy Lajos 1876-ban született Budapesten evangélikus családban, ahol akkor családja és atyja, Ostffy István,
mint a csornai kerület Függetlenségi Párti képviselő tartózkodott. A család a honfoglaló II Chur besenyő törzshöz
tartozó Ostffi nemzettségből eredeztette magát, eszerint Ostffy Lajos volt az utolsó férfitagja az osli nemzetségnek,
amelyből Khuen-Héderváry Károly gróf is származott. Az apa 48-as honvéd és hosszú időn át országgyűlési
képviselő volt. Ostffy Lajos Sopronban végezte a középiskoláit, 1898-ban a magyaróvári Gazdasági akadémián
szerzett oklevelet, majd a budapesti és kolozsvári Egyetemen hallgatott jogot. 1902-ben Kolozsvárott államtudorrá
promoveálta magát a Ferenc József Egyetemen. Gazdasági tanulmányait Németországban, Hochenheimben,
valamint a bonni és berlini Mezőgazdasági Főiskolákon egészítette ki, hosszabb közgazdasági tanulmányúton járta be
Európa országait. Tanulmányai befejezése után átvette Ostfiasszonyfán a családi birtok kezelését. 1902-ben Vas
megyénél, mint tiszteletbeli szolgabíró kezdte meg közpályáját. Hamarosan vármegyei aljegyző, majd tiszteletbeli
főjegyző lett. A szombathelyi közigazgatás tanfolyam előadója és a képesítő vizsgálóbizottság tagja. A községbíró
legfontosabb teendői és tudnivalói címen könyvet is írt. 1910-ben Celldömölkön a Függetlenségi Párt programjával
országgyűlési képviselővé választották, a kérvényi bizottság tagja volt. Mint képviselő vonult be a világháborúba, a cs.
és kir. 9. gróf Nádasdy-huszárezredhez, és az északi frontra Wolhyniába, majd Erdélybe a gyergyói havasok állásaiba
vonultak. 1917-ben Vas vármegye főispánjává nevezték ki, mint képviselő a IV. Károly király megkornáztatására
hivatott  haza,  valamint  1917  májusában a  kormányválság  miatt  Gyímesből:  ekkor  nevezte  ki  a  király  Vas  vármegye
főispánjává, a következő évben megbízást kapott Sopron város főispáni teendőinek ellátására is. 1918 májusában
pedig ugyancsak királyi kinevezéssel nyert ideiglenes megbízást Sopron sz. kir. város főispáni teendőinek ellátása. =
Vasmegyei Független Hírlap, 1917. július 19. 1. o. Vasmegyei Független Hírlap, 1917. július 28. 1. o. STERN 1910:
377. o. VASMEGYE 1930: 308. o. KERESZTÉNY 1940: II: 780-781. o.
345 Tisza István leváltását követően Békássy István 1917. június 16-án kérte a felmentését a főispáni megbízatása alól,
amit teljesítettek is.
346 A  25633.  sz.  alatt  történt  a  kinevezés.  Ostffy  Lajos  az  Apponyi-féle  Függetlenségi  pártnak  volt  a  tagja.  VaML
Vasvármegye tvbiz. közgyűlési jkv. 1917. augusztus 17.
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általános elveket vázolta fel, hanem a kívánatos cselekvésének főbb irányait is közölte, ezáltal

valóban markánsabb kormány pártprogramot mondott, mint hivatali elődei.347 Abból indult ki,

hogy a kor „a teljesen demokratikus áramlatot hozza felszínre”348, de kizárta közülük azokat, akik

a népjogokat nem így értelmezték korábban, és nem ilyen jellegű törvényeket alkottak, ez világos

kritikája volt a munkapárti kabinetek választójogi törvényének és más korrekciós reformjának.349

A mostani kormány valóban a népjogok demokratikus kiterjesztésén fáradozik. 350  Büszkén

hangoztatta,  hogy  a  függetlenségi  48-as  párt  képviselője  volt  a  parlamentben,  és  itt  is  az  marad.

Pártállása és egyéni nézete teljesen megegyeznek. Büszkén hirdette tősgyökerességét és fennem

hangoztatta, hogy ő családja nyolcadik tagja ki erre posztra került, a tradíció és a tisztviselői kar

személyes ismeretsége adja számára azt az optimizmust a sikeres munkához kell. 351  1848, a

„magyar nemzeti eszme, nemzeti demokratizmus, és tisztességes szociális érzék,”

megvalósításának jelszava alatt a magyar nemzeti állam kiépítését, az integralitás megvédését, a

gazdasági önrendelkezés megvalósítását, a nemzeti hadsereg megteremtését, nemzeti irányú

birtokpolitikát, a népjólét megteremtését, a közegészségügy romlásának a megakadályozását, a

rokkant kérdés kezelését és a nemzeti kulturális nevelés megvalósítását fogalmazta meg. A

nemzeti jelszó gyakori használata jól érzékeltette, hogy markánsabb nacionalista kurzus kezdődött,

ami a háború közepette csak fokozta a megyében élő nemzetiségek (németek, szlovének)

ellenállását. Optimistaként a háború utáni évekre ígérte a vármegyei reformot, ahol a municipiális

elv megőrzésével teremtik meg a hatékonyabb közigazgatást. 352  Összegezése így hangzott.

„Kormányom intenciói szerint arra fogok törekedni, hogy vezetésemre bízott vármegyében a

valódi népakarat mindent meg nem engedhető befolyásolás, minden túlzó agitáció és minden

korrupt eszköz teljes kizárásával szabadon és függetlenül érvényesülhessen.” 353  Programja

végrehajtásában leginkább a vele egy pártálláson lévőkre támaszkodik, de bízik abban is, hogy

mások is követik. Végül arról szólt, hogy nem szeretné pártpolitikai csatatérré átalakítani a

Vármegye nagytermét, ami nem azt jelenti, hogy a kritikát el kívánja nyomni.

Radó Gyula a vármegye főjegyzője válaszolt elsőként. „Azon kapcsolat, mely a főispán és

a vármegyei tisztviselők között fennáll kifejezésre jut azon hagyományos szokásunkban is, hogy

tisztviselők jelentkezhetnek elsőként az új főispán üdvözlésére. … Nem volnánk őszinték, nem

volna bennünk jó érzés hálatlanok is lennénk, ha be nem vallanánk, hogy bizony nehéz szivvel

347 Békéssy Sigray , Cziráky is ezt mondta beiktatásakor
348 Vasmegyei Független Hírlap, 1917. augusztus 14. 1. o. 1917. augusztus 15. 1. o.
349 Pl. A sajtótörvényt vagy a perrendtartási törvény korrekcióját,
350 Volt abban valami bájos irónia, hogy amikor Ostffy Lajos beszédét elmondta.
351 VaML Vasvármegye tvbiz. közgyűlési jkv. 1917. augusztus 17. Folio 457.
352  Világosan megfogalmazta, hogy nem értett egyet a kormány által még az első világháború előtt elkészített
tervezettel.
353 Ostffy Lajos beszéde VaML Vasvármegye törvényhatósági biz. közgyűlési jkv. 1917. augusztus 17.
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váltunk el előbbi főispánunktól … az országos politika változása folytán felmerült főispán kérdés

reánk nézve kedvezőbb megoldást nem nyerhetett, mert hogy Ő Felsége kegye és a kormány

hatalma méltóságodat ültette a főispáni székbe.”354 Egyben utalt arra, hogy valaha Ostffy Lajos is

a vármegyei tisztikar tagja volt, mint szolgabíró, de a politikai kapcsolatról ennyit mondott: „De a

volt kartársi viszonyból és érzelmeinkből nem akarnak tőkét kovácsolni a magunk részére, nem akarunk e révén

kedvezményekhez jutni személyéhez közel férkőzni. Nem! … Legnagyobb részünk munkapárti. Mint minden

önérzetes állampolgár meggyőződésünket nyiltan valljuk, politikai jogunkat és kötelességünket meggyőződésünk

szerint gyakoroljuk. Méltóságodtól … bizton várhatjuk, hogy senki közülünk politikai állásfoglalása révén

hátrányt nem szenved senki pártpolitikai szolgálatra igénybe nem vétetik.”355 Hangsúlyozta, nem feladtuk

pártpolitikai célokat szolgálni, hanem a közigazgatási munkát pontosan elvégezni. Ha összevetjük

a főjegyző 1910-es hozzászólalásával, akkor szembeötlő az ellentét a tisztikart reprezentáló

személy és a főispán politikai irányvonala között.356 S ez nem sok jóval kecsegtetett.

A függetlenségi párt nevében Weörös István köszöntötte a főispánt, szavaiból részben az

aggódás érződött, részben a historizálás. Az utóbbi alatt azt értvén, hogy hosszasan fejtegette a II.

Andrástól induló honi demokratikus fejlődést. A háború alatt kialakult helyzetre vonatkozott a

vészjósló megállapítása: „Magyarország politikai és gazdasági viszonyai ma meglehetősen tisztázatlanok.”357

Nárai Szabó László ügyvéd a nemzeti munkapárt megyei vezetője részéről már keményebb bírálat

hangzott el. Szerinte a főispán országos programot adott, amire itt egyrészt nincs szükség,

másrészt nem szokás. Értetlenségének adott hangot, amikor azt mondta, hogy két hónapja még

lelkesen támogatta a közgyűlés Tiszát, és most pedig elfordulnak tőle. Egyben kihangsúlyozta az

ismert politikai fordulat ellenére a munkapárt együtt marad, és működni fog, eltérően az 1905-ös

helyzettől,  ahol  a liberális  párt  szétesett.  (Igaz ott  a  szavazók mondtak felettük ítéletet  és nem a

bécsi uralkodó körök.) A választójog kérdésénél megvédte a párt korábbi irányvonalát, gyakorlatát,

hol ideologikus érvvel (a spenceri evolucionista elméletre hivatkozva), hol nemzetközi

tapasztalatra hivatkozva, (ti., hogy Ausztriában az általános választójog parlamenti

működésképtelenséget teremtett), hol nacionalista argumentummal, (a magyarság többséget

biztosítani kell). Természetesen tudomásul vették Ostffyt mint az államhatalom képviselőjét, és

így is viszonyulnak hozzá, az „agresszivitás terére nem térünk” 358- zárta gondolatait az ügyvéd.

Beck Lajos képviselő, a főispán mellett elkötelezett beszédében félelmetes víziókat vázolt,

szerinte a „nép szeme kinyilik hosszú opiumos álmából”, a háború a választójog és a földkérdés

354 VaML Vasvármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1917. augusztus 17. 465-466. o.
355 VaML Vasvármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1917. augusztus 17. 466-467 folio
356 „Készségesen rendelkezésre állunk minden parancsainak, melyek szolgálati szabályaink, a törvények értelmében
intéztetnek hozzánk.” VaML Vasvármegye tvhat.  biz.  kgyi jkv. 1917. augusztus 17. Radó Gyula vármegyei főjegyző
12. o.
357 VaML Vasvármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1917. augusztus 17. 468 folio
358 VaML Vasvármegye tvhat. biz. kgyijkv. 1917. augusztus 17. 473 folio
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megoldását sürgette, mert már hallja a frontról visszaérkezők dübörgő lépéseit, akik elsöpörnek

majd mindent!! 359  A meglehetősen disszonánsra sikeredett főispáni beiktatást Kapi Béla

evangélikus püspök feszültséget tompító beszéde zárta. Maga a főispán is evangélikus volt, ezért

úgy szólt mellette, hogy közben hangsúlyozta az általános választójognak előfeltétele kell, hogy

legyen a műveltség, különben káosz lesz. 360  A méltóságteljességtől messze álló beiktatási

ünnepségen, világos lett, ha így folytatódik feszült pártcsaták várhatók, de aztán lecsillapodtak a

kedélyek.  Az  őszi  közgyűlésen  –  szeptember  17-én  –  Ostffy  Lajos  bejelentette  az  újabb

kormányváltást, bár hozzátette, ez nem jelent semmi újat. A leköszönt Békássy érdemeit méltatva

annyit mondott, hogy az elmúlt munkapárti érában sok erős ellentét merült fel az országos

politikában, de Békássy főispánsága inkább tompította a konfliktusokat, s az új főispán is

megértette, hogy ez minden fél számára jobb megoldás.361

1917 őszétől a vármegyében véget ért a politikai csend, aktivizálódtak a pártok, újjáalakult

a háborúban szétzilálódott néppárt. Üzenetértékű volt, hogy a szervezkedést egyházi személyek

irányították. Ezzel párhuzamosan a romló közélelmezési helyzet a szociáldemokratákat is a

politikai cselekvés terére hozta. Az új főispántól elvárták a közellátás megjavítását, 1917.

augusztus 25-én tartották az első nagy demonstrációt, a hatóságokat erényesebb fellépést kérték.

Ostffy megürült celli mandátumáról pótválasztáson döntöttek, ami az Apponyi párti

Porkoláb Mihály győzelemét hozta, a pártpolitikai színezet nem változott.362 A Szombathelyen

1917 decemberében megtartott helyi választásokon először kerültek be a városi parlamentbe a

szociáldemokraták (Hencz Kálmán, Kovács József, Bauer István), igaz ez nem annyira a

támogatottságuk növekedésének, hanem a szavazáson résztvevők alacsony számával

magyarázható, ami arra utal, hogy a hatóságok sem láttak ebben az eseményben blaszfémiát.

Vélhetően abban bíztak, ha ezeket a személyeket bevonják a hivatalos döntési folyamatokba

felelősségteljesebbek lesznek, és személyük és tekintélyük alkalmas arra, hogy a jogosan

elégedetlen munkások követeléseit, megmozdulásait kordában tartsák. Ez a számítás be is vált,

mert az 1918 januárjától megjelenő sztrájkok, utcai demonstrációk mind rendben zajlottak le. Úgy

tűnik, hogy a feszült és nehéz helyzet ellenére a két fél konstruktív magatartása megmaradt és ez

garantálta a novemberi politikai fordulat utáni bizalmat.

359 VaML Vasvármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1917. augusztus 17. 474-477. folió
360 VaML Vasvármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1917. augusztus 17. 477-479 folió
361 VaML Vasvármegye tvhat. biz. kgyi jkv.  1917. szeptember 17.
362 VAS VÁRMEGYE 32. o. 1915 ősze Széll Kálmán helyére nem nem néppárti, hanem Rosner Ervin lett. 1917 celli
kerület Apponyi párti Porkoláb Mihály győzött. Szombathelyen 1915 és 1917 választások illetve tisztújítás is volt.



85

4. 3. A neuralgikus pontok

A világháború finanszírozása meglehetősen komoly kihívás elé állította a magyar pénzügyi

és  kormányzati  köröket.  Nyilván  nem  tudhatták  meddig  is  tart  a  háború,  ezért  sok  volt  az

improvizáció. Ugyanakkor ügyelni kellett arra, hogy a terhek ne zúduljanak azonnal a lakosság

nyakába, mert ennek diszfunkcionális hatása lesz. Részben a hagyományos pénzügyi,

finanszírozási technika, részben a jól felfogott politikai érdek a hadikölcsön jegyzésének irányába

terelte a megoldást. (Ezek hosszú távú hatásai majd a világháború után jelentek meg minden

országban!363) A hadikölcsönök jegyzése 1914 novemberében kezdődött és 1918 tavaszáig nyolc

hullámban ment végbe, azaz gyakorlatilag félévente ismétlődött. (A hadikölcsönöket jó pénzügyi

befektetésnek is minősítették – később persze már szaporodtak a kételyek.) A hadikölcsön

jegyzéseikor demonstrálni lehetett (nemcsak az anyagi helyzetet, hanem) a háborús, nemzeti

érdekekkel történő azonosulást is. A jegyzések során nem mutatkozott fennakadás. A dolgok

természetesen jellegéből adódik 364 , hogy pontos adatokkal nem rendelkezünk a jegyzett

hadikötvény nagyságát illetően. A harmincas években megjelent kiadvány szerint a nyolc jegyzés

alatt a vármegyében 120-130 millió koronát tett ki. 365  Ennél kedvezőbb adatokat közölt az

Osztrák-Magyar Bank szombathelyi fiókjának a vezetője Wollhofer Ferenc: még 1917 kora

nyarán. Szerinte addig 100 milliót jegyzetek le, ebből csak Szombathelyen 72 millió koronát. 366

Egyben fontos adatokat is közölt a megye pénzügyi helyzetéről, 1914 júniusában – szerinte a

megyei pénzintézetekben 116 millió korona volt a betétek nagysága 1917-re ez a szám 169-re

emelkedett (Szombathely ebből 67 millióval rendelkezett), azaz 53 millióval gyarapodott. Ha

ehhez hozzáadja a lakosságnál készpénzként meglévő 50 millió koronára taksált összegét, akkor

szép  kis  nyereséget  könyvelhetett  el  a  lakosság  egy  része.  Miként  az  látható  a  két  összeg  a

növekmény és a hadijegyzések kb. azonosak voltak! Az más kérdés, hogy a haszon szétterülése

aránytalan volt a társadalomban. Egy-két hadimilliós meggazdagodása eltakarta a sok főleg falusi

agrártermelő vagyonosodását!

A hadikölcsön-jegyzésnél a zsidó személyek és közösségek nevét is gyakran kiemelte a

sajtó. 367  A hadimilliomosok elleni fellépést aztán felvállalta a Wekerle-kabinet. A kormányzat

363 AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ 11-13. o. TOMKA 1996: 63-64. o.
364 Nem mindenki vasi pénzintézetnél jegyezte le a hadikölcsönt, elvileg létezett banktitok is. stb.
365 VAS VÁRMEGYE 1932: 31. o.
366 Szombathelyi Ujság, 1917. május 23. 1. o.
367 A Jánosházi Izraelita Szent Egylet 4000 koronát, az Izraelita Nőegylet 2500 koronát jegyzett. Vasvármegye, 1914.
november 20. 3. o. Magánszemélyeknek nagyobb volt a vállalása: Arnstein és Handley 5000, Klein Sarolta 4800,
Heiszler József 12 000, Wolf testvérek 1000, Klein Róza 7700, Kreuterer Antalné 10 000, Freiszberger Nándor 10
000 korona. Vasvármegye, 1914. november 22. 3. o. A harmadik hadiadóból jelentős szerepet vállaltak, a
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szándéka az volt, a hatósági erők közreműködésével a hadinyereségeket visszaforgassák a háború

finanszírozására. Az erről készült jelentés szerint a megyében 56 természetes, vagy jogi személyt

érintett ez az „eljárás”, hogy ezek közül pontosan mennyi tekinthető zsidó cégnek az kérdéses.

Részben, mert részvénytársaságokról van szó, pl. az Export Malom Rt, amelynek a manegmantja

izraelita volt (Láng Ármin), vagy olyan cégek, ahol az egyik fél zsidó a másik asszimiláns (szudéta

vidéki) német Müller és Weiss cég. 368  Ha ezekhez hozzáteszem – egyes személyek és cégek

esetében  meglévő bizonytalanságot,  akkor  az  56  személyből  35  számítható  zsidónak.  A  jegyzet

összegek – hat személynél nem tudták ezt pontosan – együttesen 4128,800 korona. Területi

eloszlásról annyi mondható, hogy az 56 egyénből 24 kapcsolódott a megyeszékhelyhez tehát 42

%-a, azt aztán kőszeg (8 fő) és Körmend következett (6 fő). Ők számítottak a megyében

hadiszállítóknak. 369

A lakosság szemében a legnagyobb problémát az áruhiány, infláció és a nyomában

megjelenő feketepiac és árdrágítás jelentette. 370  A megélhetési költségek 5-10-szeresével

emelkedtek, míg a jövedelmek csak kétszeresével.371  A képviselőházban ez a kérdés főként a

néppárti politikusok fellépése következtében előszeretettel változott zsidóellenes filippikává,

hiába szólt arról Sándor Pál az OMKE elnöke, hogy a drágítás nem egy felekezet vétke, hanem az

egész társadalomé, nem számított. Nemcsak a felső- és alsóház visszhangzott a zsidóellenességtől,

hanem néha még az utca is.372 A kormány rendezési kísérletei csak a bürokráciát és a visszaélések

számát növelte, meg az állandó razziákét. 373  Az újabb testületek, hivatalok, közellátási

kormánybiztosságok sem tudtak e téren fordulatot hozni. 374  Vas megyében a lakosság a

csempészetben találta meg a helyzetből kivezető utat, s ebben is érvényesült a magyar-zsidó-

német együttműködés.

A Vasvármegye 1917 tavaszától gyakran közölt árdrágítókat, akik között szám számmal

akadtak keresztény felekezetűek. 375  Holott az országos médiumok ehhez a problémához

Mezőgazdasági Takarék és Hitelbanknál jegyzett: özv. Fischer Mórné 6000, Müller Ede és Weisz Oscar együttesen 70
000,  Láng  Ármin  15  000,  Glück  Gyula  15  000,  ifj.  Deutsch  Samu  30  000,  Wolf  József  10  000,  dr.  Windholz
Zsigmond 4600, dr. Feldmann Bódogné 30 000, Reichenfeld Berta 4000, dr. Schwarz Bertalan 10 000 koronát. Az
ötödik hadikölcsön fizetői között található a sárvári járásból báró Hatvany-Deutsch Béla, Einbeck Géza, Felsőőrről
Schlenger  Samu.  Vasvármegye,  1916.  szeptember  12.  4.  o.  A  celldömölki  járás  fizetői:  Rosenberg  Miksa,  Deutsch
Gyula, Deutsch Mór, Klein Vilmos, Klein Jakab és Klein Izidor. Vasvármegye, 1916. szeptember 15. 3. o. A
Szombathelyi Kereskedők Társasága a sem vonta ki magát a jegyzésből. =Vasvármegye, 1916. október 26. 3. o.
368 VAML Főisp. Eln. Ir. 1919. sz.
369 VAML Főisp. Eln. Ir. 1919. sz.
370 HORVÁTH 1967: Vasvármegye, 1917. szeptember 20. 3. o.
371 HORVÁTH 1967: 491-492. o.
372 Újpesten pl. zavargások robbantak ki.
373 HORVÁTH 1967: 493-494. o.
374 1917. május 31-én Békássy a megyei közgyűlésen ezt úgy fogalmazta meg „nem a fölösleget kéri,  az tudja,  hogy
nincs, hanem a nélkülözhetőt.” VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv.
375 Vasvármegye, 1917. április 14. 3. p. Vasvármegye, 1918. február 23. 3. o.  Vas vármegye 1930: 33. o. keletről jött a
dolog és megrontotta a katonák voltak ebben a főszereplők és nem a mi fajtánk. Razzia razziát követett
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előszeretettel kapcsolt galíciánereket. 1918. február 20-án már arról számolt be a Vasvármegye,

hogy  a  rendőrség  az  állatvásáron  letartóztatta  Grünberg  Samut,  ennek  16  éves  fiát  és  Ivanovel

Sámuel galíciai menekülteket, mert igazolvány nélkül 10 darab marhát akartak áruba bocsátani. A

vallatásuknál kiderült, hogy ezt többször megtették. Határszéli községekben olcsón

összevásárolták az állatokat, felhajtották Szombathelyre Sugár Manó marhakereskedőnek. Azzal

védekeztek, hogy nem tudták, hogy kereskedni csak iparigazolvánnyal lehet.376 Szintén ezen az

állatvásáron egy 16 éves galíciai menekült visszaélését leplezték le.377

Szombathelyen csak egy-két antiszemita jellegű utcai incidensekről tudunk. 378  Azaz  a

politikai váltás ellenére képesek voltak a lakosság ilyen jellegű indulatait ellenőrzés alatt tartani, s

ennek egyik biztosítéka volt maga a sajtó is, ami hallgatott a problémákról.

A galíciánerek kereskedelmi tevékenységükről 1917-től írnak a helyi lapok. A Galíciából

menekült zsidók házalása, akik tojással megrakott kosarakkal járták a várost, annak környékét, s

cserébe lisztet, petróleumot, cukrot követeltek, s igen sok esetben kaptak is. 379  A rendőrség

azonban nem tétlenkedett, sikerült néhány házalót elfogni. 380 A kérdés azonban a világháború

ideje alatt ennél jóval többet és mást jelentett, mint a feketepiac haszonélvezőit, működtetőit és a

menekülteket. Lényegében a megyei évnegyedes beszámolókban az alispán így, vagy menekült

osztrák állampolgároknak (Galíciából és Bukovinából származtak) nevezte. 1917 végétől

megengedték számukra már a visszatelepedést, „bár a kötelező visszatérés még általánosságban

nincs elrendelve.” 381  A világháború utolsó esztendejének tavaszán állítólag 808-an voltak a

megyében, akik visszaszállítását a megyei vezetés továbbra is a kormányzattól várta.382

A galiciáner a magyar nyelvben nem egyszerűen ruténföldi zsidót jelentette, hanem a

Bartha Miklós Kazárországában megfogalmazott zsidóellenes stigmákat, azokról, akik nem tudtak,

mert nem akartak beilleszkedni a magyar társadalomba, mi több céljuk a magyar (keresztény)

társadalom lezüllesztése, felbomlasztása kifosztása.383 Másképp nézett ki a galíciáner ügy zsidó

376 Vasvármegye, 1918. február 20. 3. o.
377 Vasvármegye, 1918. február 21. 3. o.
378 1916. július 11-én este a Szabária kávéház előtt egy szabadságolt katona ittas állapotában „belecsimpaszkodott egy
jámbor orthodox zsidó szakállába, mire Schöntag Lipót nyakon vágta, amiből verekedés kerekedett, aminek dr.
Fodor Antal rendőrkapitány vetett véget. 1916. decemberében hasonló esetről számolt be a Szombathelyi Újság. Két
fiatal verekedett Szombathelyen a Horváth Boldizsár téren, Klein Jakab 76. gyalogezredbeli katonával, aki mint beteg
tartózkodott a városban, 6 napon túl gyógyuló sérüléseket szerzett.
379 Galíciai zsidók házalása Szombathelyen= Vasmegyei Napló 1917. július 20. 2. o.
380  Tetten érték Mayer Schlager galíciai menekültet és feleségét, akik Rábakeresztúrról jöttek be Szombathelyre.
„Engedély nélküli házalás kihágása miatt” 50 korona pénzbírságra ítélték őket. Korábban a rendőrség elfogta
Blumenfeld Avizer 20 éves galíciánert, aki szintén tojással házalt, s akit 20 koronára büntettek.
381 Alispáni jelentés 1918 I. negyedév
382 Alispáni jelentés 1918. II negyedév Vas vármegye 32. o. 1917 augusztusában nagy dolog volt itt. A galiciaiak is itt
voltak, de a kormány az orosz hadifoglyokkal hazaküldte őket. „Szerencsére nem sokáig boldogítottak bennünket,
mert az orosz front felszabadulásával a kormány visszaküldte őket Galíciába. Amíg azonban „vendégeink” voltak, ép
eléggé meghálálták a vendégszeretetet.”
383 BARTHA 1901 94-95. o.
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olvasatban. „Az első világháború sok galíciai és lengyel menekültet sodort Szombathelyre, - írta

Ragendorfer - akik között akadt néhány héberül jól tudó fiatalember és leány. Ezek a fiatalok az

ivrit nyelvvel együtt a cionizmust is terjesztették a zsidó családokban.”384 Identitás problémát is

gerjesztettek a menekültek. Míg a világháborús küzdelem erősítette a zsidóság csoportjain belül a

magyaroksághoz való kapcsolat, addig a galíciánerek és a nemzetközi folyamatok hatására

felerősödtek a dirverzifikáló törekvések. A nemzetközi eseményt a cionista mozgalom nagy sikere

a  Balfour  Nyilatkozat  jelentette,  ez  lendületet  adott  az  összes  cionista  szervezetnek,  ráadásul  az

akkor meghirdetett célok csak 1920 áprilisában jutott nyugvópontra a san remo-i értekezleten.385

„A háború utolsó évben. Különösen a Balfour és deklaráció és az orosz forradalom után

megkezdődött Szombathelyen a gyakorlati cionista munka. Szibéria fogságból visszakerült zsidó

fiuk,  akik  ott  ismerkedek  meg  a  cionista  gondolattal,  szívesen  vettek  részt  a  cionista  munkában.

Megjelentek a zsidó házakban a KKl perselyek, a Sékelek és a „Zsidó Szemle” kezdett tekintélyes

példányban elkelni.”386

A breszti béke aztán komoly változást hozott. Az orosz frontról hazatért katonákat nem a

cionista eszme, hanem a maximalista értsd: bolsevik gondolat miatt voltak veszélyesek. 387  A

hatóságok – a szolgabírák és rendőrkapitányok jóvoltából szoros ellenőrzés alatt tartották a

hazatérőket, a legkisebb mozzanatot is túl reagálták.388 A jegyzők elleni incidensek mögött akkor

is politikai motívumot kerestek, amikor erről szó nem volt.389 A kéthetente készített jelentések a

nyugalomról szóltak, de hangsúlyozták, hogy békét akarnak az egykori katonák, az újbóli

bevonulásról hallani sem akarnak. 390  Továbbra is szoros felügyelet tartották a sajtót és a

belügyminiszter arra kérte a főispánt, hogy a „kényes ügyekről” csak úgy és annyit írjanak, ami a

hivatalos kommünikékben megjelenik.391

384 RAGENDORFEER: Emlékek 1. o.
385 A vajúdás történetéről l. MACMILLAN 2005: 496-511. o. Identitás zavar, magyar politikai elit, A zsidóság zavara
a galíciáner kérdés identitás kérdése is, volt, lehetett hozzá tapasztani a dolgokat – plusz a balfor deklaráció olyan erőt
adott a galícínáer nem volt ellenség és, ha olyan területekről is érkeztek, mint Bukovina. GILBERT: 1998  35-46. o.
386 RAGENDORFER: Emlékek 1. o.
387 Az Oroszországból hazatért emberek maximalista eszméket terjesztenek e- 2090/1918. Bm júliusától 266/1918.
sz. Hangulathoz elmentek az orosz hadifoglyok 1300 munkáskatona század 300 orosz visszament a többi szökdösik
és az uradalmak munkáskéz nélkül maradnak. 500-600 ember kell rendszerbe különben baj lesz a betakarítással.
Ostffy levele a HMbe. = VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 227/1918. sz.
388 A  foglyok  és  oroszok  szorosabb  megfigyelése  is  a  program,  de  a  főszolgabírói  jelentések  nem  számoltak  be
rendhagyó esetekről. A kőszeg rendőrkapitány amiről beszámol nincs vagyoni differencia, jó a bor ára, sok a munka
kiskereskedő kisiparos,  kevés  a  munkás,  magas  a  napszám,  jó  a  társadalmi  jótékonyság,  a  munkaképteleneket  a
szegényház  befogadja.  A társadalmi  rendet  megváltoztató  eszem nem hatékony  a  határzászlóalj  a  tót,  magyar  zlaj  a
ami gond Kétheten kell ezt jelenteni nincs ellenségesség, de a katonai szolgálat alól való kibúvás az aztán igen.
Cellben elmentek az orosz hadifoglyok és kellene a munkaerő. 1918 szeptemberében általános a dolog, hogy nincs
ilyen hatása a rendszerbek.= VaML Vas vármegye Főisp. Eln.  ir. 8., 18., 48. 239/1918.
389 Hamar politikai ügyet gyanítottak a hatóságok a jegyzők elleni fellépést illetően – 1918 júliusában, hogy a jegyzők
elleni kétszer is merénylet. = VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 228/1918. sz.
390  Az orosz hadifoglyok békélt akartnak és nem akarnak bevonulni. BM levele augusztus 2-án. = VaML Vas
vármegye Főisp. Eln. ir. 238/1918
391 A Cattaroi per és a Galilei perről van szó.  = VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 278/1918. sz.
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Megjelent a hadinyereségadó rendeletet, de a kormányzat úgy ítélte meg, hogy megindult a

vagyonok kimenekítése az országból, intézkedések megtételére szólította fel a főispánokat.392

A zsidókérdés a vasi lapokban nem kapott hangsúlyt a világháború során, még a

Szombathelyi Ujság is hallgatott e problémáról egy-két kormányintézkedés volt, ahol dekódoltan

érzékeltette zsidóellenességét. Pl. a középiskolai tandíj szabályozása kapcsán ezt írta: „S aha már

békeidőben is minden falusi szatócs tanítatta drága csemetéit, hogy a többieket ne is említsen,

hogy ne tanítaná ezentúl az a szatócs aki hadseregszállítóvá, konjunktúra hőssé vagy éppen

milliomossá avanzsált ezekben a szerencsétlen napokban?393

A helyi lapok hallgatását a zsidókérdésről a balkáni fronton küzdő Lingauer Albin törte

meg 1918 szeptemberében. A bajtársak panaszai, a frontélmények, a heves parlamenti viták és a

hozzájuk eljutó lapok hatására úgy döntött, hogy gondolatairól levélben számol be. Kifogásolta a

zsidók hadi szolgálat alól való kibúvását, amit a volt miniszterelnök Tisza István is rosszallóan

jegyzet meg egy fővárosi lapinterjúban: „most hogy lassanként a nemzet túlnyomó többsége lassan katona

lesz és a lövészárok levegőjét szívja, elkerülhetetlen a zsidóellenes hangulat nagy és általános térfoglalása. Ezzel

számolni kell jó előre magának a zsidóságnak kell – minden faji és vallási összetartozandóság leküzdése árán is

– odahatni, hogy bujkálóit kiírtsa és bűnöseit az igazság kezére adja, mert ha ez így megy tovább, akkor nincs az

a hatalom, amely az antiszemitizmus terjedését és elhatalmaskodását meggátolja.” 394 De ekkor  még  ő is  azt

az álláspontot képviselte. Miszerint „ne egy felekezet, ne egy faj ellen irányuljanak” az atrocitások, de éppen

ezért a zsidóknak kell fellépniük, „hogy annak a lehetősége is kizárassék, hogy ezeket a visszaéléseket bárki a

zsidó jellemnek, a zsidó felfogásnak, a zsidó gondolkodásnak tulajdonítsa.”395

A lap főszerkesztője Békefi Dezső nemcsak közzé tette a levelet, de kommentálta is.

Tudta kényes kérdés, de a hátországból úgy ítélte meg, hogy „alig van olyan nem zsidó polgára e

hazának, bármely társadalmi osztályoz tartozzék is az, akinek ne lenne összeköttetése zsidóval s hogy

általánosságban mennyire nincs alapja az antiszemitizmusnak, mi sem bizonyítja jobban, minthogy nagyon

helyesen, mindenki elfeledkezik különböző felekezetekhez való tartozásról, mert annak befolyása a barátság

szövődésére nincs.”396 Egyben elismerte növekedik az antiszemita hangulat, de ezt a régi rossz nevelés

számlájára írta. A mai zsidóellenességnek szerinte részben gazdasági, részben politikai oka vannak.

Az  előbbinél  úgy  vélte:  „Ha  agrárérdekről  van  szó,  muszáj  szidni  a  zsidót,  hogy  a  figyelmet

392 VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 279/1918. sz. Vasvármegye, 1918. augusztus 2. 2-3. o.
393 Véros: A keresztény magyarság hátraszorítása. Szombathelyi Ujság, 1917. május 8. 1. o.
394 Tisza a zsidókérdésről. Lingauer Albin levele B D –hez. Krusevác, 1918. augusztus 14. A Pesti Hírlap augusztus 8-
i számáról volt szó, ahol Tisza fejtette ki gondolatait.  Vasvármegye, 1918. szeptember 1. 2. o.
395  Tisza a zsidókérdésről. Lingauer Albin levele B D–hez. Krusevác, 1918. augusztus 14. Vasvármegye, 1918.
szeptember 1. 2. o.
396 Békefi Dezső: A zsidóság kérdése Válasz L. A. főszerkesztő kruseváci levelére. = Vasvármegye, 1918. szeptember
3. 2. o.
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eltereljék,397 de megemlítette az árdrágítók ügyét, hozzátéve: „A pénzimádás, sóvárgás, kapzsiság

nem követel sem faj, sem vallási kvalifikációt”. 398 Abban Békefi sem kételkedett, hogy bujkálók,

árdrágítók, becstelenek a zsidók között is vannak, de ezen vétkekért nem lehet egy egész

felekezetet bűnösnek kiáltani. A cikk végén megjegyezte: „A társadalom ítélőszéke elé ne vallás

szerint  vigyék  az  egyeseket,  hanem  a  gaztettei  révén.  A  zsidóknak  ezért  esik  rosszul,  hogy

általánosítanak.”399 Hogy a politikai antiszemitizmus terjedését mi váltotta ki arról sokatmondóan

hallgatott  az  újságíró.  A  párbeszéd  jól  érzékelteti,  hogy  az  élmények  különbözősége  (font  és

hátországi) mennyire ellentétes következtetésekhez vezethetett nagyjából hasonló társadalmi

helyzetű embereknél is. Tegyük hozzá a vélemények széttartása minden valószínűség szerint

nemcsak a zsidókérdésnél mutatható ki! Picit azonban jelezte, a disszimiláns és asszimilás

elképzelések lehetséges forrását.

A parlamenti disputákból persze más következtetéseket is le lehetett ezt jól mutatta

Milotay István írása. Aki úgy reagált az 1918-as Tisza- Wekerle vitára, hogy ők azt hiszik, hogy a

galíciaik kitoloncolásával, a menetszázadok összeállításával és a fölmentések ellenőrzésével,

valamint a háborús visszaélések szigorúbb büntetésével a zsidókérdést meg lehet oldani.

Tévednek! Nem erről van szó, itt szellemírtásra készülnek, a zsidó liberalizmus szellemének a

kiírtására: „Az ő liberalizmusok tanította és buzdította a magyarságot arra, hogy a szabadelvűség

jelszava alatt adhatja ki kezéből a saját magán való uralom eszközeit. Mert mi úgy értelmeztük a

szabadelvűséget,  hogy  koldussá  lettünk  bele  s  addig  büszkélkedtünk  vele,  hogy  ma  már  olyan

kómikusan áll rajtunk, mint a szegény éhes kolduson a cifra, bársony díszmagyar. Liberalizmus

mondtuk és hagytunk, hogy a zsidóság kezére kerüljön az egész kereskedelmünk. Liberalizmus –

mondtuk – s hagytunk, hogy kezükre kerüljön egész hiteléletünk és szervezetünk. Liberalizmus –

mondtuk – és hagytuk, hogy a magyar föld 25-30 százaléka az övék legyen. Liberalizmus! És

átengedtük nekik a sajtót, a színházat és irodalmat. Liberalizmus! és övék lett a nyilvánosság

uralmi és hatótényezői mellett a szabadkőművesség egész óriási szervezete és befolyása és övék

lett az uralom a minisztériumok, a parlament, a kormány és a közigazgatás és a felett. Hogy most

a háborúban élnek ezzel a roppant befolyással és hatalommal s a maguk javára élnek vele, … ki

csodálkozhatik ezen? Mi mindent a zsidóság kezére adtunk, amiben egy nemzet ereje és öntudata

él és működik. A társadalmi és gazdasági szervezkedés leghatalmasabb eszközei az övék s ezek

birtokában föléledt faji öntudattal államba lettek az államba, mi pedig nemzetiségi sorba, a

másodrangú nemzetiségi élet sorába süllyedtünk velük szembe. Mindez pedig a mi bűnünk is s a

gyógyulás belőle ott kezdődik, ha mulasztásainkra és bűnösségünkre, könnyelműségünkre és

397 Békefi Dezső: A zsidóság kérdése = Vasvármegye, 1918. szeptember 3. 2. o.
398 Békefi Dezső: A zsidóság kérdése = Vasvármegye, 1918. szeptember 3. 2. o.
399 Békefi Dezső: A zsidóság kérdése = Vasvármegye, 1918. szeptember 3. 2. o.
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naivitásunkra, rövidlátásunkra és öntudatlanságunkra ráeszmélünk.”400 Mindezen diagnózis

után nem célszerűtlen megnézni milyen terápiát javasol a bajok orvoslására a már a tízes években

is ismert antiszemita újságíró: „ … ugyan mit akarhat a magyarországi antiszemitizmus? Ki akarja

talán irtani a zsidóságot? Vagy száműzni akarja javaitól erőszakos eszközökkel megfosztani

törvényesen kívül helyezni? Gyerekes és nevetséges képzelődés. A magyarság jobbik része, amely

most öntudatra ébred, csak azt akarja társadalmi, gazdasági és kulturális szervezkedés eszközeivel

elérni, hogy övé legyen az országban minden téren a hegemónia, hogy nemzetiségi sorból ismét

vezérlő fajjá emelkedjék, hogy ugyanazokkal az eszközökkel, amelyekkel elvették tőle, megtartsa

és visszaszerezhesse magának az uralkodás erőtényezőit és pozícióit.”401

Milotay a tudományos faji alapról közeledett a kérdés megoldásához.402 Világképében még

egy csoporthalmazokból álló hierarchikus magyar birodalom képe lebegett, ahol a vezető

pozícióra hivatott csoportot, a magyarságot letaszították és a feladat, hogy visszaszerezze helyét.

Nem gondolkodott el azon, hogy mind ez a képlet miként is néz ki egy nemzetiségektől

megtisztított homogén etnikus nemzetállamban.  A multikulturális birodalomban formálódott

koncepció szellemi útmutatását és örökségét aztán vihette tovább egy felbomló, majd etnikussá

váló nemzetállamba.

A helyzet veszélyességét mutatta, hogy a miniszterelnök körlevélben hívta fel a főispánok

figyelmét, hogy kicsapongások indultak meg az izraeliták ellen. Ezeket feltétlenül meg kell

akadályozni, részben a belső nyugalom, részben a felebaráti szeretet és a humanizmus nevében. 403

Nehéz korrekt, árnyalt képet kialakítani a világháború alatti zsidó helyzetről, részben a

sajtó cenzúra, részben a hatóságok problémát „elhallgató” magatartása miatt. A hivatalos

nyilvánosságban az együttműködés továbbra zökkenőmentes, a lapok gyakran számolnak be a

zsidóság és a zsidó szervezetek anyagi és emberi erőfeszítéséről. Az árdrágítás és a

lánckereskedelem problémai is multietnikusabbnak tűnik, a csempészet igazán sokszínű

tevékenység lett, amiben a hatóságok emberei felekezetiségétől függetlenül vett részt. Mivel

viszonylag rövid ideig tartózkodtak itt nagyobb mennyiségben menekültek ez a kérdés nem

kapott olyan erős nyomatékot. Azok, akik maradtak – és számuk azért több száz fő volt – a zsidó

intézményrendszer és a családi kapcsolatok révén „felszívódtak”.

A politikai elit váltás eredménye az lett, hogy 1918 őszére személyi tartalékerő már nem

volt a hatalmi gépezetben a néppártiak

400 MILOTAY: Antiszemitizmus 1924: 133. o.
401 MILOTAY: Antiszemitizmus 1924: 135. o.
402 SZABOLCSI 1993: 193-194. o. GYURGYÁK 2001: 440-441. o.
403 VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 294/1918. sz.
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5. „A szociáldemokraták között van a legkevesebb zsidó.”404 Forradalom és a zsidókérdés

A judaisztikai irodalomban konszenzus van a tekintetben, hogy az 1918-as forradalmat

követően az országban viharos gyorsasággal tört felszínre az addig hol rejtetten, hol nyíltan

jelenlévő antiszemita indulat. Ennek ellenére e mozgalmak, események részletes feldolgozása,

elemzése mindmáig elmaradt. 405  A politikatörténeti irodalom értelemszerűen más tényezőkre,

mozzanatokra koncentrált. A zsidókérdésben a korrekt leírások és a markáns értelmezések helyét

inkább a bűnbakképzés/elhárítás, és a felelősség keresése szorította ki. Az sem véletlen, hogy

alapkutatásra épülő új átfogó igényű monografikus munka az ezredfordulón nem is jelent meg a

forradalmi időszakról.406 Így hát maradtak az új szemléletű összefoglaló művek, vagy a húszas

évek erősen kurzus jellegű irodalmára építkező újfajta könyvek.407

Éppen ezért nem célszerűtlen felhívni a figyelmet a legelterjedtebb szakirodalmi

magyarázatokra, hangsúlyozván, hogy azok nem is annyira az akkor megjelenő antiszemita

megnyilatkozásokat elemzik, hanem inkább a zsidóság részvételével foglalkoznak a radikális

eseménysorban. Kimondva kimondatlanul azokkal a vádakkal, állításokkal, amelyeket az 1919

utáni korszak fogalmazott meg róluk. Egy-két szerzőtől eltekintve nem hangsúlyozták, hogy a

folyamatban résztvevő egyéneknek tulajdonképpen milyen fokú (zsidó) identitása volt, és izraelita

vallásossága mennyire motiválta cselekedeteit. Nem tudták és talán nem is akarták hangsúlyozni,

hogy  a  zsidóság  részvétele,  állásfoglalása  épp  olyan  sokszínű volt  a  jelzett  időszak  alatt,  mint  a

többségi magyar társadalomé, vagy úgy is mondható, hogy köztük legalább akkora volt a zűrzavar,

mint általában a társadalomban. Így egyes minták kiemelése nem lehetett más, mint az

antiszemiták által kedvelt sztereotípiák erősítése, illetve ezek racionális cáfolata (amivel csak

erősíti az előbbiek emocionális érveit). A jobboldali publicisztika, történelemértelmezés általában

a  zsidóság  akkori  szerepével,  horribile  dictu  aknamunkájával  magyarázta  a  háborús  vereséget,  a

monarchia és a történelmi Magyarország széthullását, a régi rend halálát, Trianont, de ezen

alapvetően összeesküvés jellegű konstrukciók nélkülözik a tételes bizonyítékokat.408 A Károlyi-

kormány sok hibát vétő politikájában tudatosságot láttak. Holott a kabinet inkább egy

404 Szombathelyi Ujság,  1919 január 16. 1. o.
405 Természetesen példálózó jellegű utalások előfordulnak, de összegyűjtött, strukturált rendezése tudomásom szerint
nem történt meg.
406 A régi irodalmak rendszerezett, de politikailag erősen előítéletes összefoglalását és áttekintését adta SIKLÓSI
1964: . A Tanácsköztársaság irodalmáról lásd még HAJDU 1969:
407 Vörös könyv 1919: BOLSEVIZMUS 2003: SALAMON 2001: GRATZ 1935:
408 Nyilván a húszas évek közvéleményét és közgondolkodásának oszlopait diskurzusaikkal a publicisták erősebben
meghatározták, mint a szakmabeli történészek, akik különben óvakodtak a közelmúlt szakmai értékelésétől. Lásd:
HERCZEG Ferenc: Harcok és harcosok. Bp., 1923. Andronicus: Károlyi Mihály helytartói. Bp., 1922.
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csődgondnokra emlékezetett, ahol nem egyszerűen a szanálás volt a feladata, hanem egy más, új

politikai-társadalmi konstrukció megteremtése is, e téren csak az alapvonalakban volt egységes a

koalíciós kabinet, részletekben nem egyeztettek, így a bizonytalan improvizációk sorozata

kezdődött.

Azok a szerzők, aki legalább egy alfejezetnyit foglalkoztak a témával, előszeretettel

emelték ki a zsidóság túlreprezentáltságát az országos politikai szervezetekben (Nemzeti Tanács)

és a kormányzatban, hogy a vidéki szervezeteknél miként alakult arányszámuk, már nem

szóltak.409 Azt az egyszerű tételt nem is említve, hogy a hiba nem az összetételben volt, (ami

nyilván lenyomata volt az addigi magyar belpolitikai folyamatoknak), hanem a rossz,

kifogásolható teljesítményben, ami utólag erősítette fel az előbbi problémát.410 Valójában ehhez a

reménytelen vállalkozáshoz nemcsak történelmi lehetőség kellett, hanem vakmerőség,

utópisztikus hit, külpolitikai tájékozatlanság és hiányos önkép is.411 „Pedig más bűnük nem volt,

mint az, hogy lehetetlenre kellett vállalkozniok, amire más nem vállalkozott és nem

vállalkozhatott – írta önkritikusan Öt évvel később Rupert Imre – Arra, hogy a vesztett háborút

mégis győzedelmessé változtassák. Vállalkozásuk nem sikerült, nem sikerülhetett. Elbuktak. Így

volt programszerű.”412

A másik elem, ami eltérő hangsúllyal, de a jelzett írásokban felbukkan az a zsidóellenes

atrocitások elburjánzása. Borsányi György elsősorban alföldi és fővárosi példákat közölt.413 A

nagy rendszerezésre törekvő (és nem korabeli forrásokra, hanem inkább szekunder irodalomra

építő) Gyurgyák János viszont nagyon helyesen mutatott rá a külföldi megfigyelők által

pregnánsan érzékelhető pogromveszélyre és a jobboldali szervezetek túlzott aktivizálódására.414 E

közös elemek mellett inkább a különbözőségek ragadhatók meg.

Gonda László nagyon fontosnak vélte azokat a folyamatokat, amelyek a zsidó

(kongresszusi) felekezeten belül zajlottak le. Az új hatalmat, a respublika kikiáltását ugyanúgy

köszöntötte az egyház415, de itt is beindult egy jól érzékelhető folyamat, – ami emlékeztetett a

409 GONDA 1992: 189. o. GYURGYÁK 2001: ERÉNYI 1996: BORSÁNYI 1988, FEJTŐ 2000: Sajátos e téren
Juhász Nagy Sándor igazságügyi államtitkár, majd a Berinkey kormány minisztere.
410  Elég,  ha  arra  hivatkozunk,  hogy  a  korabeli  lapokban  is  csak  decemberben  kezdik  ezt  a  témát  a  sajtó
nyilvánosságban „feszegetni.” E téren a szakirodalom értelmezése éppúgy szétválik, mint a kortársaké: azok a
szerzők, akik magasabb rálátásban nemzetközi folyamatokat ismerve és elemezve fejtik ki az álláspontjukat azok a
hangsúlyt értelemszerűen a beszűkült lehetőségekre, az ország kényszerpályára kerülésére helyezték, valamint a lassú
reagálásokra. (Elég ehhez az antant diplomatáinak a megnyilatkozásait és cselekvését végigtekinteni.) ORMOS ,
ROMSICS Azok, akik belülről kívánták szemlélni az eseményeket, a kormányzati hibákat nagyították fel, ami mögött
hol ideológiai korlátozottságot, hol gonoszságot sejtettek és nem akartak szembenézni a szerény lehetőségekkel.
Mindenesetre a vita a lehetőségekről, a kívánatos cselekedetről csak elméleti maradt mindmáig.
411 Idézet 1918-23-ból A háború lezárásának a vereség tudatosításának három fázisa zavarosan Három fokozat a
hadsereg kapitulációja.
412 Rupert: Egy lustrum távlatából. ÖT ÉV 1923: 12. o.
413 BORSÁNYI 1989: 125-126. o.
414 GYURGYÁK 2001: 99-100. o.
415 GONDA 1992: 190. o.
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többi felekezetre – amely, ha akarom belső „megtisztulásnak”, ha akarom „konjunkturális

helyezkedésnek” nevezhető, ahol a korábban háttérbe szorított, (vagy magukat így definiáló)

egyének nagyobb lehetőséget kívántak kapni a vallási intézmények irányításában,

reprezentációban. Ezek a törekvések a legtöbb nagy felekezetnél kimutathatók, s néha a kormány

rá is játszott az elégedetlenkedők törekvéseire, hogy ezzel is nagyobb bázisra tegyen szert a régi

vezetéssel szemben.416

A korszakban felszínre törő virulens cionista megnyilvánulások Gonda Lászlónál és

Erényi Tibornál is pozitív kontextusban jelennek meg 417 ,  ezzel  szemben  az  e  csoportokhoz

kötődő gondolatot  a  zsidóságnak,  mint  nemzetiségként  való  definiálását  a  korabeli  zsidó  és

magyar közvélemény ingerülten, riadtan fogadta.418 A zsidó nemzeti törekvések „kiteljesedése”

csak erősítette a sértett magyar nacionalizmust.419

Borsányi György szerintem helyesen mutatott rá, hogy a jelzett időszak egyik

legfontosabb problémájává vált a zsidókérdés420, és hogy a keresztény kurzus az igazi gondot, (ha

van ilyen és egyáltalán definiálható) a zsidó szellem és értékrend kiteljesedésében, eluralkodásában

látta.421 (Mindjárt tegyük hozzá ez az egyik legmakacsabb antiszemita tétel.) Álláspontom szerint –

a vasi eset alapján ezt kívánom bizonyítani ebben az időszakban jelentősebb átalakuláson ment át

a honi antiszemita érvelés és mozgalom, mint azt korábban gondolták. (Holott elsősorban a

Tanácsköztársaság ámokfutó időszaka és a bolsevik terror hatásaként szokták ezt megjeleníteni.)

Az antiszemita frazeológia fertőző hatással volt a társadalom azon csoportjaira is, akik eddig

mentesek voltak a vírustól, vagy elvi (felebaráti, humanitárius) okokból elutasították azt. A

szövegekből egyértelmű, hogy ezzel együtt a magyar modernizáció liberális útját is elutasították.

A vas megyei események egyik sajátossága, hogy kezdetektől a napi sajtóban és vélhetően

a korabeli közhangulatban harsányan volt jelen a zsidókérdés és az antiszemitizmus problémája.

Amit nem a zsidóság „túlreprezentálása” indukált, hanem a szereplők, jelen esetben a tollforgatók

világképe, valamint a lakosság körében meglévő előítélet mozgósítása. Jellemző, hogy nem kapott

416  Lásd a katolikusoknál zajló folyamatokat. Az államszocialista marxizmust reprezentáló Gergely Jenő
interpretációját a Papi Tanácsról. GERGELY 1994: 107-115. o.
Az antiliberális keresztény, László a szekuláris materialisták és a keresztények harcának bizonytalanságáról szólt
elsősorban és  kevésbé  az  egyház  erjedési  folyamatáról.  LÁSZLÓ 2005:  97-101.  o.  Erre  utal  Mikes  János  1919/VI.
számú körlevelében is. SZPL  Püspöki körlevelek 21. o.
417 GONDA 1992: 191. o. ERÉNYI 1996: 62. o.
418 Elég, ha valaki elolvassa a Szabolcsi visszaemlékezést az 1918. november 6-i Vigadóbeli gyűlésről, ahol kis híján
ölre mentek a cionisták és a magyarbarát csoportok egymással. Jó példa erre, hogy a kormányképviselőt Buza Barnát
nem is nagyon engedték szóhoz jutni. S nem tanulság nélküli, hogy az ott lévő államtitkár Juhász Nagy Sándor nem is
akart erről az epizódról megemlékezni az 1945-ben megjelent történeti konstrukciójában.
419 MILOTAY 1924: 171-177. o.
420 Ő megemlítette a galicíáner kérdést is. BORSÁNYI 1989: 126. o. Természetesen nem úgy értette, ahogy ezt
Andrássy Gyula tett az Uj Szemlében megjelent írásában 1920-ban.
421 GYURGYÁK 2001: 99-100. o.
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szerepet a helyi szereplők származása, a történteket nem ezzel magyarázták, hanem a nehezen

értelmezhető közhangulat hullámzásával.

1918 augusztusától érzékelhető a helyi sajtóban a pacifizmus térhódítása és a

reménytelenség hangja, amikor már a vezetők sem tudtak biztatót mondani csak további

szenvedést ígérni.422 Nem tükröztek mást a főispánhoz Ostffy Lajos befutó hangulatjelentések

sem, az embereknek elegük lett a háborúból, nyugodtnak mutatkoztak főleg, ha a hatóságok nem

akarják újra bevonultatni őket.423 A kormányzat érezvén a pacifista hullámot két tényezőre hívta

fel a törvényhatóságok vezetőit, egyrészt a nyugati béke propaganda veszélyére, amelynek igazi

célja a lakosság demoralizálás. 424 A másik az ellenzék (a Károlyi párt) retorikája, amely olyan

látszatot kelt, mintha egy párt akarna békét, holott a kormány jellegéből adódóan cselekszik, míg

az ellenzék csak fecseg.425

 1918 októberéig a helyi napilapok426 nagyon visszafogottan tárgyalták a fővárosba zajló

viharos eseményeket. Igaz, ebben nemcsak a cenzúra játszhatott szerepet427, hanem a kormányzati

utasítást figyelembe vevő főispán befolyása is.428 A Károlyi pártnak semmilyen bázisa nem volt a

vasi törvényhatóságnál. Korábban a Demokrata Párthoz átigazolt szombathelyi képviselő, Székely

Ferenc politikai törekvései és a válságból kivezető utat kereső tárgyalásai azonban kellő publicitást

kaptak.429 Inkább izgatott kivárás jellemezte a közhangulatot mintsem baloldali elkötelezettség.430

1918. október 27-én vasárnap a nyári színházban tartott népgyűlésen érzékelhető volt, hogy a

helyi „ellenzéki vezetők” képesek uralkodni a tömegek indulata felett, valamint hogy a városi

vezetés az együttműködésükre számíthat. Egyben látható volt, hogy lakosságot inkább a napi

ellátás problémái és nem hatalompolitikai kérdések foglalkoztatták.431 Elfogadtak egy ötpontos

javaslatot is, de ezek a budapesti Nemzeti Tanács programjának tükrében meglehetősen

szerénynek mutatkoztak. A békés rendezvény elnökségébe két zsidó személy is bekerült a

Kereskedők Társaságának az elnöke, Hoffmann Ignác valamint a magántisztviselők helyi vezetője

422 Mi  lesz  a  vége?  Vasmegyei  Napló,  1918.  augusztus  14.  1.  o.  Amikor  elkezdődött  =  Vasmegyei  Napló,  1918
szeptember 15. 1. o. Voltak azért reménytelibb pillanatok is, mert 1918 augusztusában Sárvárott olyan Szent István
ünnepet tartottak, aminek még Bécsben is pozitív visszhangja lett, a megyében is, mert a Gotterhallét éneklő tömeg
látványa felkavarta a Vasvármegye tollnokait is. VaML 224/1918. Főisp eln ir. Vasvármegye, 1918. augusztus 25.
423 A bolsevik hangulat jelentéseknél a kőszegi rendőrkapitány keserűen fakadt ki, hogy „lehetségesnek tartottam,
hogy a lappangó bolsevizmust megfigyelni nem tudtam, mert,  mert a tíz főnyi őrszemélyzetből  két főt  hagytak.” =
VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 238/1918. sz. illetve 302/1918. sz.
424 VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 263/1918. sz.
425 Dr. Gonda Henrik levele VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 305/1918. sz.
426 A hat lap a fontos.
427 A fővárosi lapok is csak október 25-étől szakítottak a cenzurális szabályokkal. A cenzura megszűnt. = Népszava,
1918. október 25. 2. o. Nincs cenzura!! = Népszava, 1918. október 26. 2. o.
428 VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.
429 Székely Ferenc Szombathelyen = Vasvármegye, 1918. október 1. 2. o. Székely Ferenc és a pártok együttműködése.
= Vasvármegye, 1918. október 20. 4. o.
430 Gyűlésezik a nép. Forradalmi tűz izzik a levegőben elfojtott keserűségek … akik tegnap hét mérföldre voltak
egymástól, ma egymás mellé simulnak.” = Vasvármegye, 1918. október 27. 3. o.
431 A jobb ellátásáért és a békéért = Vasmegyei Napló, 1918. október 29. 1-2. o.
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– az Export Malom Rt ügyvezetője - Láng Ármin.432 A város politikai tagoltságát, megosztottságát

mutatta, hogy a készülő vihar előtt a Szombathelyi Ujság címlapon tette közzé a Nemzetvédelmi

Szövetség felhívását. „Az nem lehet, hogy egy maroknyi fékeveszett radikális végromlásba vigyen egy nemzetet.

A lánckereskedők üzelmeitől amúgy is izzó lelkünk haragja nem engedi a nemzetet ráadásul még felforgató

uralmuk rabigájába hajtani. … Nem akarunk szovjeturalmat, bolsevikista terrort, polgárháborút!”433 Ahogy

országos viszonylatban is a szavakat tett, ellenállás nem követte, úgy Szombathelyen sincs nyoma

az ellentábor demonstrációjának, sőt pár nappal később már a napilap teljes a „belesimult” a

forradalmi sajtókánonba.434

E rövid száznegyven napos időszak a megyében három etapra bontható. A reménykedés

és a tudatos hallgatás időszakát, november végétől a frontvonalak kijegecesedése követte, hogy

1919 januárjától gyakorlatilag egy feszültség teli latens polgárháború alakuljon ki a törvényhatóság

területén.

Az első szakasz legjellemzőbb eleme a konstruktív együttműködés. Nem kellett

tömegnyomással kikényszeríteni a volt politikai és közigazgatási elit távozást, azok készségesen

együttműködtek az új szereplőkkel, a helyi szociáldemokrata párt vezetőivel az elnökkel és a

titkárral,  Hencz  Kálmánnal  és  Kovács  Józseffel.  Előbb  a  Szombathelyi  Nemzeti  Tanács  alakult

meg 1918. november 2-én a Megyeházán435, majd két nappal később követte a megyei „párja” is.

Az élére választott Széchenyi Rezső emlékezeteset nem alakított és csendesen távozott a

színről.436 Mindkét testületet létrejöttét lelkendezve fogadták, mivel úgy vélték végre meghallgatják

a munkásság véleményét és a közélelmezésben fordulat tud véghezvinni és egyben véget lehet

vetni a (faj)gyűlöletnek is. Nem sokkal később 1918. november 10-én létrejött a Megyei

432 Az  alábbi  követelésekről  volt  szó:  1.  Különbéke  kötése.  2.  Az  ország  területi  integritásának  a  megőrzése.  3.  A
magyar csapatok hazahozatala. 4. Demokratikus viszony megteremtése a nemzetiségekkel. 5. Általános titkos egyenlő
választójogot. A jobb ellátásáért és a békéért = Vasmegyei Napló, 1918. október 29. 1-2. o.
433 A nemzethez! = Szombathelyi Ujság, 1918. október 31. 1. o.
434  A Nemzetvédelmi Szövetség meghirdetett célja szóhoz juttatni az elnyomott hangokat, megakadályozni a
nemzetrontó elemek uralmát és nemzeti egységet teremteni párt, nemzetiség és felekezet különbség nélkül. A
Nemzethez! = Szombathelyi Ujság, 1918. október 31. 1. o.
Az  1918.  október  28-án  Altenburger  Gyula  meghívására  összejött  politikai  alakzat  tagjai  a  Nemzeti  Tanáccsal
szemben kívánták megteremteni a politikai ellenpólust, de az események keresztülhúzták a számításaikat, így a
preventív ellenforradalom elképzelése elbukott és a csoport szétzilálódott. SZABÓ 1989: 207-208. o. A szervező
bizottság  két  nappal  később  közölte  a  szervezet  feloszlását.  A  Nemzetvédelmi  Szövetség  megszűnt.  =  Népszava,
1918. november 2. 9. o. Meg is jegyzete a Népszava, hogy csak a régi rendet akarta fenntartani, de nem sikerült neki.
Nemzetvédelmi Szövetség = Vasmegyei Napló, 1918. november 5. 2. o.
435 A megyeháza nemcsak teret adott az alakulásnak, hanem Herbst Géza alispán örömét is kifejezte és biztosította a
hatóságok támogatását, miként a polgármester Kiskos István szállította a város bizalmát. Geszner Imre a
függetlenségi párt csatlakozását jelentette be. A városi Nemzeti Tanács Elnöke Hencz Kálmán, társelnöke Balogh
Béla törvényszéki bíró és Horváth Kálmán lettek. A tizenöt tagból Hencz mellett Láng Ármin és Zoltán Elek volt
még zsidó. Az uj Magyarország berendezése. = Szombathelyi Ujság, 1918. november 3. 1. o. A szombathelyi
Nemzeti Tanács = Vasmegyei Napló, 1918. november 3. 1. o.
436 Széchenyi Rezső korábban is inkább kezdeményeseiről tűnt ki, pl. 1918 nyarán Zadarban városi szállodát kívánt
építeni. = Vasvármegye, 1918. július 14. 2. o. Megalakult a megyei Nemzeti Tanács. = Szombathelyi Ujság, 1918.
november  5.  1.  o.  Megalakult  …  =  Vasmegyei  Napló,  1918.  november  5.  1.  o.  Vasvármegye  a  Nemzeti  Tanács
mellett = Szombathelyi Ujság, 1918. november 13. 1. o
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(valójában szombathelyi) Munkástanács; Hencz Kálmán beszédéből jól érzékelhető a rájuk váró

nehézség, a közellátás gondja.437 A szervezést átvette a testület, de hamar szembetalálta magát a

vidékiek „forradalmi” magatartásával, nemcsak a csökkent a beadások száma, de már a korábban

beadott élelmiszereket is visszavitték.438

A Vasmegyei Nemzeti Tanács 1918. november 12-én tartotta meg a járások képviselőivel

kibővített ülését.439 Megértés és támogatás fogadta a köztársaság kikiáltását legalábbis Kőszegen és

Szombathelyen is.440

A főispán – tekintettel a kormányváltásra beadta lemondását 1918. november 6-án, de

mivel a belügyminiszter ragaszkodott hozzá így továbbmaradt hivatalában, csendes szemlélője lett

a folyamatoknak. 441  Batthyány Tivadar tudatosan nem akarta leváltani a függetlenség párti

Ostffyt442, akinek figyelmét inkább a külső fenyegetés kötötte le.443 Mind a megyei, mind a városi

apparátus készségesen, mi több nyájasan együttműködött az új szereplőkkel nagyon lényegre

törően nevezték ezt a jelenséget „korszerű lojalitásnak”. Az új, amorf hatalom pozícióját

erősítette a rendészeti szervek csatlakozása (csendőrség, városi rendőrség) valamint a jegyzők

csatlakozása. 444 „Úgy van tehát rendjén, a hogy a polgári kormányzat távozzék, adja át a helyét a

szocialistáknak, hogy ezek helyre hozhassák, amit a burzsoázia elrontott. … Igazuk van nekik: a polgári

társadalom  az  ő akaratuk  ellenére,  de  az  ő bőrükre  csinált  háborút.  Ha  elvesztette  legalább  a  súlyos  békét  ne

437  Alispáni jelentés 1918. III. negyedév A beszolgáltatás mértéke 7273 vagon lenne a közélelmezési miniszter
megtiltotta a beszolgáltatási rendelkezést. A szénszállítás megszűnt szomszédok lefoglalták és csak élelmiszer ért
adnak valamit. 355/1918. Nagy Ferenc levele. A Hadi termények egy részét a nép kifosztotta és a főispánok engedtek
nekik 1918. december 4. 363/1918. sz.
438 Együtt a polgárság = Vasvármegye, 1918. október 29. 2-3. o. A Nemzeti Tanács munkája.  Megalakult a Munkás
Tanács. = Vasmegyei Független Hirlap, 1918. november 12. 1. o.
439  Vasmegyei Nemzeti Tanács 12-én kibővített ülést tart a ahol a járások képviselői is bejönnek.= Vasmegyei
Független Hirlap, 1918. november 10.
440  A köztársaságért november 16-án a Megyei Nemzeti Tanács állásfoglalást tesz közé és ülést is tart a
Vármegyeházán.  Vasmegyei Független Hirlap, 1918. november 14. 1. o. Szombathely és Kőszeg a köztársaság
mellett nem volt egyetlen hang sem ellene. Kőszegen 1500 voltak ott. = Vasmegyei Független Hirlap, 1918.
november 15. 1-2. o.
441 Ostffy levelei
442 VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 321/1918. sz. BATTHYÁNY 1927/II 43-44. o.
443  Ausztria felől kettős veszély fenyegette a megyét. Részben katonai betörés vagy az elbocsátott munkások
garázdálkodásai. = VaML Vas vármegye főisp ir. eln. ir.  334/1918.
Ostffy levele mindenki hangulata nagyon változó „Osztrák agitátorok befolyása alatt némely helyeken már kimondták
a csatlakozást Ausztriához, de általában nyugodtan viselkednek, a legfőbb kifogásuk abban összpontosul, hogy német
kulturájuk  ápolás  a  végett  külön  önkormányzati  testületet  hasítsanak  ki  számunkra.  Meg  kell  kezdeni  a
tárgyalásokat… Szombathely Ostffy 1918. december 11. = VaML Vas vármegye főisp ir. eln. ir. 354/1918. sz.
A  megyei  horvátok  tiltakozzanak  a  délszlávok  elszakítása  mellett  Sopron  33  Mosom  11,  Vasban  40  horvát  község
volt  a  vasmegyei  dolognak  Strasser  József  lett  a  vezetője,  aki  szentpéterfai  plébános  vala.  1918.  november  28.   a
horvátok még úgy viselkednek, hogy inkább Magyarországhoz ragaszkodnak és nem Ausztriához, de nagyon is
ügyelni kell erre a dologra.= VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 344/1918. sz.
A csempészet továbbra is folyik, még nagyobb méreteket öltött. = VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 331/1918. sz.
444 A  csendőrség  is  csatlakozott  a  dolg  magyar  nemzeti  tanácshoz  ezt  a  szolgabírák  külön  is  hirdessék  ki  a1918.
november 3. = VaML Vas vármegye Főisp Eln. ir. 342/1918. sz. A főszolgabírók letették az esküt 1918. december 6.
VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 324/1918. sz. A rendőrkapitány jelentette, hogy a Szombathelyi Nemzeti
Tanácsnak letették az esküt. 1918. nov. 7.- A teljes függetlenséget megvédjük. A nép kormányának és
megbizottjainak mindenben engedelmeskedünk, s minden erőnkkel.” 1918. nov. 7. nem kell nekik újabb esküt letenni,
mert ami van az megdelelt a központi elvárásnak.  = VaML Vas vármegye Főisp. eln. ir. 324/1918. sz.
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kösse meg megint az ő bőrükre. … A béke jövendő terhei ellen panaszkodni pedig mindenkinek joga lesz, csak

annak a polgári társadalomnak nem, amely annak idején a háborút éltette és a szocialista ellentüntetéseket

lehurrogta.”445 Szinte sulykolták a közvéleménybe azt, hogy a háborút nem a hadsereg, hanem a

polgári kormányzat veszítette el főként a hátországi rossz ellátás miatt.

Ami a régi és új vezetést összekötötte az a zavargások elfajulásától való félelem e téren

próbáltak mindent megtenni, korlátozott eredménnyel. A katonaforradalom elsöprő erejű volt,

ami azért robbant ki, hogy ne legyen háború. Mire győzött vége lett a gyűlölt háborúnak, így

okafogyottá vált.446 Minden más követelésük részben már megvalósult vagy készülőben volt. Így

maradt a katonáknak a rombolás, a pusztítás és a brutalitás, ez megdöbbentő volt a frontoktól

távol élő civilek számára.447 (A katonák vissza integrálása a társadalomban nagyon problematikus

és sok tekintetben sikertelen volt. 448 ) Ezekre a pillanatokra évtizedek múltán így emlékezett

Hoffmann János: „És láttam magamat a komáromi várban, az összeomlás napjaiban, megszökött az egész

legénységünk,  a  százados,  jómagam és  egy  Kuttner  nevű zsidó  tűzmester  képeztük  a  pótüteget,  hárman  etettük

megmaradt lovainkat, mielőtt ingyen átadtuk őket elismervény ellenében a környékbeli parasztoknak, majd

mégiscsak hazajöttem Szombathelyre.  A forradalom lángja magasra csapkodott, a katonatanácsok

megszüntették a rangokat, részeg katonák, céda utcaleányok röhögve vágták le a császári iniciálés sapkarózsát és

tűztek helyére őszirózsát, levágták az aranycsillagokat, az utca porába, sarába tiporták ezt a díszt, mely

nemcsak szimbólum volt, hanem megszolgált, kiérdemelt férfibecsület. Az utcán fegyverek ropogtak, a vonatok

ablakát kiverte a hazahömpölygő, szétzüllött hadsereg, és amikor megérkeztem a szombathelyi állomásra –

gondosan, életem kockáztatásával megőrzött tiszti egyenruhámban – a kertek alatt kellett haza surrannom, és a

hős hadnagy úr a szülői ház kapujában, édesanyja karjaiban elbőgte magát – mert: hát ezért a káoszért, ezért a

forradalomért, a polgári rend ezen összeomlásáért folyt annyi vér és ment el az ifjúság legszebb három és fél

esztendeje hiába?!”449

A kiszámíthatatlan erőt valóban a városokon átvonuló vagy hazaérkező katonaság

jelentette. Körmenden már október 31-én feszült pillanat alakult ki a 19 pótzászlóalj és a hozzájuk

csapódó csendőrök jóvoltából.450 Kiélezett osztálygyűlölet köszöntött az országra és a megyére,

ahol  a  falusiak  gyűlölték  a  városiakat,  a  munkás  a  polgárt,  az  iparos  a  kereskedőt,  a  termelők  a

fogyasztót, a másikban látván a bajok forrását. A háború alatt a társadalom mélyében

felhalmozódott feszültségekről felszínre törtek.451 A külföldi megfigyelők is döbbenettél nézték

445 Lingauer Albin: Kell-e Nemzeti Tanács? = Vasvármegye, 1918. november 2.
446 SZABÓ 1999: 50-54. o.
447 AUDION BECKER: 132.
448 AUDION BECKER:132. o.
449 HOFFMANN 2001: 78. o.
450 STIPKOVITS 1995: 228. o.
451 L.  A.  Forradalom  =  Vasvármegye,  1918.  november  1.  1.  o.  A  cikket  utóbb  újra  lehozta  az  önigazolás  végett  a
Vasvármegye, 1919. szeptember 19. 1. o.
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mi lesz ebből. 452  A pozíciójából eredendően optimista alispán évnegyedes beszámolójában

azonban így szólt a történtekről: „A folyó hó október 31-én végbement forradalom a

vármegyében semmi rázkódtatást nem idézett elő. A városokban és községekben megalakultak a

nemzeti tanácsok, megalakult a vármegyei nemzeti tanács is, a melynek az országos nemzeti

tanácshoz való lelkes csatlakozásukat jelentették ki. Ezen nemzeti tanácsok között az első helyen

a Szombathely város nemzeti tanács gyors és célravezető munkájának köszönhető a vagyon

biztonság, a rend fenntartása, a közélelmezés menetének és a nemzeti javak fenntartásának

biztosítása. – megalakultak a községekben e nemzetőrségek és polgárőrségek is, amelynek sikerült

a közigazgatási hatóságok közreműködésével a harctérről hazatért katonák rendzavarásának véget

vetni. Történetek ugyan a vármegye néhány községében is fosztogatások és erőszakosságok, de

emberélet  áldozatul  nem  esett  a  garázdálkodásnak.  –  A  hazatérő katonák  főleg  a  közégi  és

körjegyzők ellen léptek fel támadólag ugy, hogy több jegyzőnek menekülni és állását otthagyni

kellett. A közigazgatás menetét a jegyzőknek eltávozása tagadhatatlanul egyes helyeken

megbénította…”453 A polgárőrségek és nemzetőrségek a frontról hazajött katonák zavargásait

sikerrel számolták fel, emberáldozatra nem került sor.

Próbálták elejét venni a fosztogatásoknak, a kamara azzal az ötlettel állt elő, hogy pótadó

formájában hajtsák be a károkat. Addig a községek térítsék meg a fosztogatások során keletkezett

károkat. Hamar nyilvánvaló lett, hogy a fosztogatok olyan személyek, akiknek anyagi ereje a

„vagyongyűjtést” nem indokolta, „félreértették” a szabadság gondolatát. Főleg kereskedőket

fosztottak ki, (és a kereskedők nagy része zsidó volt) aztán másnap a bűnbánó rokonok

visszavitték az elvett javakat. 454 Az atrocitások ellenére úgy tűnt, hogy még van némi ereje a

szavaknak.  A megyeszékhelyen száz rendőr  és 60 vasúti  őr  ügyelt  a  rendre,  akiknek nemzetőrök

és szervezett munkások segítettek.455 A fővárosban úgy tudták, hogy itt – országos viszonylatban -

hamar véget vetettek a fosztogatásoknak.456

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy új helyi hatalmasságok keletkeztek, akik a

félelem teli légkörrel visszaéltek, erről az esetről írták, hogy kis híján Vasmegyének jutott az első

pogrom, mert egy sárvári kőműves megzsarolta a zsidókat, és hetekig küldette az ajándékokat

elmaradása esetén beígérte a pogromot. A kereskedők teljesítették is a kérések, mert nemcsak

452 A svéd konzul Alex Fleisch ezt jelentett az országról 1918. december 14-én. „Kiváló ürügyet szolgáltatnak az
egyes területek megszállására a folytonos lázongások, rablások és pogromok az ország valamennyi megyéjében. … A
hazatérő katonák bujtogatják a falusi lakosságot. … A legtöbb birtokot kirabolták, s amit nem tudtak elvinni
megsemmisítették. Minden falunak van nemzeti tanácsa, az állomásokon a tehervonatokat egyszerűen kifosztják. A
falvakban elsősorban a zsidók üzleteit és lakásait rabolják ki.” VADÁSZ 1993: 43. o.
453 VaML Vas vármegye Alsipáni évnegyedes jelentései 1918 III. negyedév 1918. november 10.
454 A községek térítik meg a fosztogatások kárait. = Vasvármegye, 1918. november 10. 2. o. HAJDU 1968: 93. o.
455 A város közgyűlése elismerés = Vasmegyei Független Hirlap, 1918. november 22. 1. o.
A Nemzeti Tanács munkája. = Vasmegyei Független Hirlap, 1918. november 12. 1.
456 Szombathelyen hamar rend lett = Népszava, 1918. november 6. 5-6. o.
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féltek, hanem nem bíztak a hatóságok erejében és fellépésében. 457  A helyi sajtóban az a

konszenzus alakult ki, hogy a fosztogatásokat nem regisztrálják (csak az igazán botrányos

eseteket 458 ), a zsidók ellenieket sem. Nem akarták ösztönözni e mozgalmat. 459  Ezekben a

napokban állandó támadásnak megfenyítésnek voltak kitéve a közigazgatási szakemberek

különösen a jegyzők, akik kollektívan kérték a védelmüket a megyétől.460

Aztán általános panasz maradt a tekintélyek porba hullása és a közbizonytalanság

prolongálódása, az atrocitások sem szüneteltek, ez épp úgy igaz a falusi népességre, mint a városi

fiatalságra. 461

Még a reményteli forradalmi pillanatában született egy a lehetséges scenáriót taglaló igazi

szeletvető – az orosz eseményekkel párhuzamot vonó – írás a balkáni frontról hazatért Lingauer

Albin tollából. „Károlyi ugyanis jönni fog, mert a tömeg akarja. És ki tud ma ellenállni a tömegnek. A

szervezetlen polgárság? A tanácsokkal agyontámogatott király? Dehogy. Hárman együtt is gyengék már ahhoz.

Jönni fog Károlyi vele pár demokrata polgár és 2-3 szocialista. Békét kötnek. Kezdenek rendet csinálni. A

túlzóknak az uj rend nem lesz elég. A szélső szocialista doktrinák valóra váltását ellenezni fogja a kormány

kevésbé radikális szárnya. Károlyit félretolják. Jön egy tiszta forradalmi szocialista kormány. Likvidálni próbálja

a békét, és szocialista állami berendezés kiépítését. A leghatalmasabb támogatója lesz ennek az irányzatnak előre

megmondom a magyar zsidóság. Perverzitásnak látszik, sőt az is, hogy a nagytőke támogassa saját hóhérját, a

szocializmust, de így lesz. Így volt Oroszországban is. Nem elvi okokból fog ez bekövetkezni, hanem politikai, sőt

helyesebben  taktikai  szempontokból.  A  zsidóság  ugyanis  látja  érzi  a  túlgomolygó  és  méltán  fél  annak  esetleges

elfajulásától. Ez elől egyelőre egyetlen mentségnek látszik a liberális sőt radikális demokrácia nyeregbesegítése,

amely egyedül lesz képes talán utját állani az antiszemitizmus tettleges kitöréseinek. A falu a városi proletáriátus

és a hivatalnok osztály közti viszályt ki ne robbantsa. „Ha másutt nem, akkor is fog eljönni az ellenforradalom.

Azt mondják a magyar paraszt nem forradalmi elem. Igaz. De annál jobb ellenforradalmi anyag. Amit a

háborúban szerzett azt veszélyeztetni fogja a forradalom. És a friss tőke megingása egy csapásra éretté teszi a falut

az  ellenakcióra.  Nem  kell  neki  majd  más,  mint  néhány  szocialista  és  felekezeti  jelszó:  Aztán  kész  lesz  a

legrettenetesebb ellenforradalom. Minél gyorsabb a dolog annál jobb. … A teremtő adja, hogy úgy legyen.”462 Az

újságíró szerint tehát egy végiggondolt politikai taktikai lépésről van szó, hogy az antiszemita

indulatokat eltérítsék.

457 L. A.: Jelenségek. = Vasvármegye, 1918. november 20. 1. o.
458 Rablótámadás a vonatokon. = Vasmegyei Független Hírlap, 1918. november 10. 1. o
459 L. A Jelenségek = Vasvármegye, 1918. november 24. 1.
460 A megyei jegyzők védelmet követeltek HORVÁTH 1959: 4. o.
461 Csukás Endre: A falu. Nyilt  levél a Lingauer Albin főszerkesztő úrhoz. = Vasvármegye, 1918. december 1. 2.  o.
Jegyzetek. Szombathely képe a forradalomban. = Hir, 1919. 1. sz. január 6. 2. 0.
462 L. A. Forradalom = Vasvármegye, 1918. november 1. 1. o.
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A közélelmezési helyzet változatlansága és a szűnni nem akaró bizonytalanság miatt

erősödött a kiábrándultság és a csalódottság, 463  a türelmi időszak a végéhez közeledett.

Körmenden december elején (2-án ) a nemzetőrök rendeztek zavargásokat, mert nem kapták meg

fizetségüket.  A  község  pénztára  üres  volt,  erre  úgy  döntöttek  vagy  a  helyi  pénzintézettel  fogják

kifizettetni „bérüket”, vagy maguk hajtották be az adót a lakosságtól, a kereskedőktől. Mivel

fegyverrel ők rendelkeztek kiszámíthatatlan volt a „lázadás” lehetséges végeredménye. 464  A

megváltozott közhangulatra, és a helyi politikai hatalom erőtlenségére nagyszerűen ráérzett

Lingauer Albin és lapjai révén (a Vasvármegyén kívül a Vasmegyei Naplóban az ő cikkei jelentek

meg 465 ) magához ragadta és lényegében 1919. márciusáig meg is őrizte a politikai

kezdeményezését és a közélet tematizálását. Lingauer az öntörvényű médiamágnás, gyakran

kérkedett azzal, hogy „sokkal nagyobb szüksége volt a hatalomnak reám, mint nekem a hatalomra,” 466

megkezdte szellemi átalakulását. A valamikori szabadkőműves, aki még tíz éve az összes papot el

akarta zavarni a városból467, s akit Tisza huszárnak gúnyoltak, de 1917-et követően óvatos bírálója

lett a Wekerle kabinetnek, hogy aztán az októberi-novemberi forradalomnak is csendes, de

kritikus szemlélője legyen. Aki elfogadta az átalakulás szükségességét, és aki nem kérdőjelezte meg

a hatalomra került személyek legitimitását, politikai kvalitását, mi több az új tehetségekről is (Jászi

Oszkár, Kunfi Zsigmond, Beck Lajos, Garami Ernő, Garbai Sándor) elismerően vélekedett.468 Az

új politikai intézmények (Nemzeti Tanács) hasznát is elfogadhatónak találta, a köztársaságról

pedig fennállásáig elismerően nyilatkozott. Értelmezésében a forradalom három dologról szólt a

béke megteremtéséről, a Habsburgok elűzéséről és a választó jog megteremtéséről.

Politikai arculatváltását a mérsékelt, pragmatikus liberalizmustól a keresztény táborba való

átvándorlását konfrontatív formában a nagy nyilvánosság előtt valósította meg. (Emögött a

háború alatt szerzett tapasztalatok húzódtak meg. Rendkívüli érzékenysége és azon újságírói

megérzése, amellyel képes a társadalmi, olvasói elvárásoknak úgy megfelelni, hogy közben

hitelesnek látszódjon.) Tulajdonképpen ehhez „választotta” zászlóként az antiszemita gondolatot,

bár  miként  idéztük  egyszer  már  tett  egy  ilyen  jellegű „deklarációt”,  de  a  korszakban  bevett

dolognak számított az ilyen írások rövid határideje. Itt azonban többről van szó, mint taktikai

antiszemitizmus, korábbi megjegyzéseiből is kiderül, előítélet jócskán volt benne. Most

elkezdődik ezek világmagyarázattá szerveződése, bár kezdetben még inkább kulturális, politikai

463 Félmunka = Vasvármegye 1918. november 27. 1. o.
464 A szombathelyi Ügyvédi kamara iratai a dr. Pásztory István elleni eljárás. = VaML Vas vármegye Főisp. eln. ir.
22/1919. sz.
465  Ebben  az  időben  a  vármegyében  a  Vasmegyei  Hírlap  8000  koronát,  a  Vasmegyei  Napló  2000  koronát,  a
Kemenesalja (!!) 800 koronát, az Oberwarter Sonntagszeitung 600 koronát kapott. VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.
361/1918. sz.
466 L. A.: A saját ügyemben = Vasvármegye, 1918. december 11. 2-3. o.
467 Ker. szoc. gyűlés Szombathelyen. = Testvériség, 1918. 2. sz. december 18. 3. o.
468 Félmunka = Vasvármegye 1918. november 27. 1. o.
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kódként szerepel, ezzel feltétlen maga mögé állítva a volt néppárti híveket. Itt az a funkciója, hogy

elhatárolódjon a kormány politikájától, nem úgy, hogy egyes intézkedéseket vagy azok hiányát

bírálja, hanem az egész kurzust. Hivatkozásához az alapanyagot két forrásból merített egyrészt a

fővárosi lapok híreiből, másrészt a hozzáérkező magánlevelekből. Mindkettőből a

konstrukcióalkotáshoz a legmegfelelőbb. Szemezgetett, nem a helyi politikai folyamatok,

események gerjesztik, hanem fordítva ő maga váltott ki reakciókat, amely újabb és újabb támadási

lehetőséget adnak számára. Úgy, hogy maga is e küzdelemben a „keresztény sarokba” szorul. A

nacionalista retorika másodlagos szerepet kapott.

Jól ráérzett a helyzetre, amikor azt írta, miként Goethe varázslója kiengedte a szellemet a

palackból. Mindennap újabb és újabb levelet kapott – a teljes tartalmukat sohasem közölte

ezekből kiderült, hogy nem annyira a vádak érdekesek, amit mondott, hanem, hogy nem tőle

várták  ezt.  Ő,  aki  addig  nem  tűnt  különösebben  antiszemitának,  eltérően  a  Szombathelyi  Ujság

tollnokaitól, akik 25 éve folytatták a városban és a megyében a zsidóellenes retorikát, s annak

hatékonyságáról és súlyáról mindenki meggyőződhetett. Az említett észrevételre az újságíró úgy

reagált, „Ön azelőtt népszerű zsidóbarát volt. Megálljunk egy szóra. Én liberális voltam. Szerettem a zsidót, aki

jó volt és becsületes volt. Sok zsidó barátom volt és van. Aminthogy a keresztények között is szerettem, aki jó volt

és utáltam, azt, aki rossz volt. De az ön megjegyzéséből az cseng ki, hogy aki zsidóbarát az minden zsidót

tartozik szeretni és csak a zsidót szeretheti. Ha ezt így gondolja, akkor sose voltam zsidóbarát. … Amikor az

egyházat bíráltam akkor tapsolt biztos, most ezeket. Kik vernek agyon a szocialisták, akikről polgárként polgári

lapban is azt írtam, hogy igazuk van volt. A polgárság? A katonaság?”469

Igazából nemcsak a személy jelentett újdonságot, hanem a téma és az érvkészlet is, amit és

ahogy bírált. Azt, hogy a zsidóság nemzetiségként viselkedik a forradalom első percétől fogva. A

cionisták magatartása „háborította fel”. „Önöknek szabad külön forradalmi cionista gárdát szervezni és

ezzel  a  forradalom felekezeti  széttagolódásához az első lökést  megadni,  -  de  akkor tilos  csak említést  is  tenni  a

zsidóknak a háborúban és a forradalomban észlelhető külön szerepéről és különleges elhelyezkedéséről.”470 Ha

korrekt, még kétféle módon kiegészíthette volna mondandóját. Egyrészt, hogy zavargások ideje

alatt „természetes” az önvédelmi osztagok színrelépése 471 , másrészt hogy a zsidóság

469 L. A.: Testamentum. = Vasvármegye, 1918. november 20. 1. o.
470 L. A.: Testamentum. = Vasvármegye, 1918. november 20. 1. o. A megjegyzés arra vonatkozott, hogy Friedrich
István hadügyi államtitkár felhívásra zsidó önkéntesek jelentkeztek Beregi Ármin százados vezetésével és
megszervezték az „Önkéntes Karhatalmi Századokat”, akik 1918. november 4-én már a Dohány utcai zsinagógánál
parádéztak. A több mint ezerfős alakulat 1919 márciusáig működött. ALEXANDER é. n.: 70-71. o.
471 Az Oroszországból visszaérkezők cionizmusa, a tisztikar antiszemitizmusa is erősítette azon csoportokat, akik
önvédelmi egységet teremtettek. Egyesek a világháború alatt megfordultak szentföldön. A Beregi Oszkár vezette
alakzat november 4-én Friedrich áldásával alakult meg, de pénzügyi támogatást máshonnét is kaptak, a gárda
alakulatai főleg a Felvidéken harcoltak. RÓBERT 1998: 67-68. o.
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nemzetiségként való öndefiníciója megosztotta magát a zsidóságot is472, sőt a Népszava is elítélte.

Az utóbbiról annyit, hogy az addig ismeretlen Magyarországi Zsidó Szociáldemokraták Szervező

Bizottsága egy felhívást adott ki az 1918. november 24-ére a Társadalmi Múzeumba tartandó

gyűlésre. A felhívás 8. pontja a „Héber nyelv és a zsidó szellemi oktatás erélyes keresztülvitelét

követeli.” Az újságíró megjegyezte, hogy most amikor a holt nyelvek meghaladására törekednek

értelmetlen és antidemokratikus egy holt nyelv széleskörű oktatása. „Nem hisszük, - szólt a

Népszava - hogy a zsidó vallású szociáldemokrata (vagy ha nem is szociáldemokrata, de legalább

némileg felvilágosodott) munkások szükségességét érezzék a zsidó nemzeti alapon való

szociáldemokrata szervezkedésnek. Vannak olyan országok, ahol ez lehetséges a jiddis nyelv miatt

a kulturális gazdasági és politikai együttműködés csak a nyelv alapján lehetséges. … Budapesten és

Magyarországban azonban nincsen számottevő munkáság, amelynek a jiddisch volna a nyelve,

hiszen még az ismeretlen szervező bizottság is magyar nyelven adta meg programját. … Zsidó

nemzet itt nem lévén, nincs semmi alapja annak, hogy a zsidó munkások, mint nemzet

szervezkedjenek. Zsidó vallási, felekezeti alapon szervezkedhetik, akinek tetszik, de ez azután

nem lehet szociáldemokrata szervezkedés. Az a munkás, aki szociáldemokrata és annak meg is

akar maradni, az nem fog belemenni sem zsidó, sem más vallási szervezkedésbe.”473 A baloldali

antiklerikális nemzetfelfogás kissé leegyszerűsítő.

Természetesen a korabeli folyton hangoztatott toposz a háború alatti egyenlőtlen

teherviselés eszméje is helyet kapott az antiszemita érvek között. És most már másként

fogalmazott a közösség és a bűnös egyének viszonyáról, mint tette ezt 1918 szeptemberében,

bűnhődjön a közösség is, ha nem tudja visszatartani tagjait.474

Állításaival komoly vihart kavarhatott, mert tíz nappal később visszatért a témára és

folytatta a gondolatmenetét. Szerinte a háború terméke a zsidó mint nemzetiség, vitatható állítása

mögött kétségtelen az állt, hogy mind a császár, mint a magyar fővárosban aktivizálódtak ezek a

marginális csoportok. 475 „A  zsidóság  igenis  nemzetiség!  –  írta  Lingauer  -  Erősödött  a  cionizmus  és  a

galiciaiakkal való erős szolidaritás. A forradalomban csak egy nemzet, ők csináltak forradalmi gárdát 24 óra

472 1918. november 6-án a Vigadóban valóban viharos gyűlése volt a zsidóságnak, ahol a cionisták korábban nem
látható támadásba lendültek. Az ülést vezető Búza Barna és Juhász Nagy Sándor sem tudott felnőni a feladathoz (Az
utóbbi nem is szól erről az epizódról a korszakot taglaló művében). Nyílt szakításra kerül sor a cionista és a vallásos
alapon álló zsidók között. Súlyos hibát követtek el a cionisták, amikor kiadták a jelszót a felekezeti anarchiára. Ami a
községeinket a teljes szétzülléssel fogja hozni. Nem engedhetjük meg a demokratizálás jelszava alatt a községi
intézményrendszert tönkretenni. A zsidó tömegek szóhoz juttatása valamennyiünknek programja kik a zsidóság
jövőjéért munkálkodnak, de nem nemzetiségi alapon. És nem gyűlölködő emberek vezetése alatt. Kik meg akarnak
semmisíteni mindent. A szeretet hangján védeni kell a nemzetiségi elv és a felekezeti jövőjét a felforgatókkal szemben.
–írta az esetről az Egyenlőség. A hét eseményei = Egyenlőség, 1918. november 9. 1-2. o.
473 Zsidó szociáldemokraták. = Népszava, 1918. november 22. 2. o.
474 L. A.: Testamentum. = Vasvármegye, 1918. november 20. 1. o.
475 Bécsben 1918. október 17-én Hussarek miniszterelnök bejelentette a zsidók nemzetiségi elfogadottságát. A zsidók
is önálló nemzetséggé alakulnak. = Vasvármegye, 1918. október 18. 1. o.
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alatt. … Ők egy nemzetiségi kisebbség politikai jogainak törvényes biztosítását kívánják.” 476  A zsidók

fegyverkezése és a galíciaiakkal való szolidaritás idézte elő a pogrom hangulatot! „Előbb ők

megcsinálják a zsidó nemzetiségi mozgalmat és majd azután jön a pogrom.” 477 Az ilyen típusú érvelés a vasi

események tükrében teljesen téves, sőt hazug, hisz ő maga is írt Sárvárott ilyen hangulatról, ahol

sem önvédelmi csoportok létéről sem nagy létszámú galíciaiakról nem volt szó!!

Álláspontja szerint a cionizmust a sokszor megvert orosz zsidóság csinálta478, ez érthető,

de a cionizmus manapság egy nemzetközi szervezet, amely az antant védelme alatt áll, s tévednek

azok, akik meg akarják bontani a „magyarság egy jelentékeny kultúrrétegét, a magyarsággal asszimilálódott

magyar zsidóságot, tehát ujabb komplikációt, ujabb vérveszteséget és zavart akar okozni. … Meg kell

határozottan mondanunk: nekünk a magyar kultúrában, magyar nyelven magyar levegőn, magyar földön magyar

törekvések, magyar gondok között felnőtt embereknek, - e mozgalomhoz semmi közünk és mi minden erőnkkel

küzdeni fogunk ellene. … Éljenek önálló életet, innen kivándorolván.”479

Nyilván nem titok, hogy a honi zsidóság egy része is ingerülten figyelte a cionizmus szárba

szökkenését, de a Mózes hitű magyarok védelme érdekében Lingauer, ha akart volna, találhatott

volna nem antiszemita érvet is, vagy idézhette volna az Egyenlőség állásfoglalásait. Az sem

kétséges, hogy nem ő volt az egyetlen, aki 1918 novemberében a sikertelen nemzetiségi

tárgyalások láttán nem kívánt újabb nemzetiséget a zsugorodó magyar politikai palettán.

Mindezen indulat mögött egy súlyos politikai, értékrendi válság húzódott meg, ami „osztályrésze”

volt mindazoknak, akik hosszú hónapokat töltöttek a frontok lövészárkaiban és képtelenek voltak

megérteni a hátország lakóinak magatartását. ”Hazatérve a háborúból, nyiltan, mindenkinek

megmondottam, hogy megundorodtam a mai társadalomtól és a saját városomtól, amely semmivel se tudott jobb

emberibb lenni a többinél. Elmondtam, hogy eladom mindenem, elmegyek, itt hagyom ezt a romlott társadalmú

várost.” 480  Provokatív módon hirdette, hogy azok, akik 1914-ben Tisza Istvánhoz mentek

panaszkodni, most Jászit keresik fel, ugyanazzal a kéréssel, mutatta a pártfogó keresésének

technikája nem sokat változott.

És hogy itt nem egyszerűen az asszimiláns zsidóság megóvásáról, hanem politikai

ideológia váltásról van szó, azt bizonyítják a cikkek megjelenését követő események.

A feszültségkeltő írások miatt 1918. december 5-én munkások jelentek meg nála kérvén a

pénteki kefelevonatokat481, de ezeket nem adta át és megjelenhettek az írásai, mert a nyomdászok

eleget téve kérésének kinyomtatták a lapot. A történeteket úgy kommentálta, hogy Zoltán Elek (a

476 L. A.: Zsidó nemzetiségi mozgalom. = Vasvármegye, 1918. december 1. 1. o.
477 L. A.: Zsidó nemzetiségi mozgalom. = Vasvármegye, 1918. december 1. 1. o.
478 Az első cionista kongresszus
479 L. A.: Zsidó nemzetiségi mozgalom. = Vasvármegye, 1918. december 1. 1. o.
480 Gyöpre magyar! = Vasmegyei Független Hirlap, 1918. december 4. 1. o.
481 A Vasmegyei Naplóról van szó, aminek az átvételét december 1-jén jelentette be.
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Kereskedők Társaságának elnök helyettese és dr. Dániel Ernő ügyvéd, mint szabadkőműves

megígérte, hogy rá szabadítja a Kovács és Hencz vezette a munkásokat a szerkesztőségre és ez

meg is történt. A nyomdai munkások sem tetszett az akció és beleegyeztek abba is, hogy a

Lingauer megírja a történteket az újságban, hogy mi is történt. „Azonban mivel én régimódi ember

vagyok, bizony nem megyek én sem a zsidó hitközséghez, sem az Ébredés önmagukba belezápult Dantonjaihoz,

sem az ismeretlen nevű elvtárs uraihoz újságirói és politikai utba igazításért, hanem megírom a cikkeimet ezentul

is a magam feje, a magam meggyőződése után!”482 Nem hajlandó visszavonni állításait főleg azt, hogy „a

párt azon izraelita urak kommandója alatt állana, akik engem előre azzal fenyegettek, hogy a munkásságot

indítják ellenem, ha el nem hallgatok, annál is inkább, mivel a látogatok kijelentették, hogy ők nem a „párt”.483

Itt  már  a  maga  teljességével  jelenik  meg  a  századforduló  ismert  antiszemita  tétele  a

szabadkőművesek és a vörösök összefonódásáról, kár, hogy konkrét eseteket nem sorolt fel saját

„malteros korszakából”. Mindez keményebb hangnemben úgy folytatódott, hogy most már a

köztársaság sorsa fonódott össze a zsidóság ügyével. „Ordít ez a passzus a zsidóság általános gőgjétől: a

goj  ostoba  mit  ért  a  politikához?  Magyarul:  a  nemzsidó  elem  ön  szerint  szellemileg  annyira  elmaradott  és

politikailag annyira éretlen, hogy előtte kényes témákról még csak beszélni sem szabad! … Lássa uram: ebben a

felfogásban van a gyökere annak a nézetnek is, hogy tulajdonképpen csak az önök nyugalma fontos, a többié nem.

Hogy önök az igazán és elsősorban értékes elemei az államnak, a többi pedig csak másodrendű anyag. Ezen az

alapon nem is kérik, hanem predesztinálják a vezető szerepet most már nemcsak a gazdasági téren és a sajtóban,

hanem a politikai hatalom kezelésében is. Ez a fölfogás a bizonyosságfa annak, hogy itt immár nem önök az

elnyomottak,  hanem nekünk  kell  szervezkednünk,  már  nem  is  azért,  hogy  a  kezeinkből  észrevétlen  kicsúszott

gazdasági és politikai hegemóniát visszaállítsuk, hanem hogy legalább egyenértékűséghez és egyenjogusághoz való

igényünket elismertessük.” 484  Nem felekezeti harc, hanem nemzetiségi harc bontakozott ki a

magyarság harca a vezető posztokért. A „zsidó nemzetiség egy része válni akar tőlünk, csak úgy mint a

románok , szerbek, tótok egy része.” 485 Szerinte a Galíciából idemenekült zsidóság csak jobban kiélezte

a helyzetet, és hiába válnak ki csoportok a nemzetiségi kérdés még itt marad. Eszmefuttatásának

végére helyezte a tanulságot és a napi feladatot a keresztény tömörülés szükségességét, ami

elvezet „egy okos, céltudatos, jogos és komoly szervezkedéshez, amely Magyarországból magyar országot, az

élhetetlen, urhatnám magyarból öntudatos, maga lábánjáró, dolgos magyart, önökből pedig vagy nyilt cionistákat,

vagy nemcsak nyelvében, hanem szokásaiban, tulajdonságaiban és moráljában is az őslakossághoz asszimilálódott,

végleges magyarokat fog csinálni.” 486  Lingauer gondolatmenetéből jól érzékelhető, hogy nem a

zsidókérdés motiválta az antiszemitizmusát, hanem fordítva. Crédóját támadások össztüzében így

482 L. A.: Nincs terror, se cenzura! = Vasvármegye, 1918. december 7. 1. o.
483 L. A.: Nincs terror, se cenzura! = Vasvármegye, 1918. december 7. 1. o.
484 L. A.: Vita a zsidó nemzetiségi kérdés körül. = Vasvármegye, 1918. december 8. 1. o.
485 L. A.: Vita a zsidó nemzetiségi kérdés körül. = Vasvármegye, 1918. december 8. 2. o.
486 L. A.: Vita a zsidó nemzetiségi kérdés körül. = Vasvármegye, 1918. december 8. 2. o.
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fogalmazta meg: „A  zsidó  nemzetiséget  –  vallási  érdekeinek  érintése  nélkül  –  vissza  kívánom  szorítani  a

magyar közélet dominanciájától.”487

Utóbb Neumark Márkusz levélre reagálva, (de azt nem közölvén) aztán bírálta a zsidók

szolidaritási magatartását. „Akkor azonosították magukat velük, - t. i. a galíciánerekkel - ma pedig,

amikor már megvan a baj, kényelmesen azt mondják: mi közünk nekünk hozzájuk?”488 Az egyik legerősebb

toposz, amivel azt újságíró is gyakran élt a zsidók faji szolidaritás mítosza, amely egyszer hol

létezik, hol nem. Álláspontjának elfogadtatásánál gyakran keresett és talált zsidó támogatót is.

Rosenthal Ignác Németújvárról 1918. december 14-én azt írta a nemzetiségi megnyilvánulásokról,

hogy „nem fogom eltagadni (és nem is akarom), hogy bár zsidónak születtem, magyar vagyok és az is fogok

maradni, még esetleges szenvedések árán is.”489

Ugyanakkor a kérdés megoldást illetően még a dualizmuskori „tökéletes asszimiláció”

elvét vallotta és nem a későbbi kitaszítását, az eltávolítását, mint azt tették sokan a 19. századi

magyar antiszemiták közül. „A zsidóság elsősorban zsidó és csak aztán magyar. A különbözőség a faji és

szokásbeli különbségekből fakadó türelmetlenség. Amíg ez a különbség meg van, akkor addig marad ez a képlet.

Ha  akarja  a  zsidó,  akkor  azonosul  a  környezettel.  Ez  váltja  ki  az  antiszemita  szervezkedést.  …  igen  is  a

szokások, a véralkat, a hajlamok, az erkölcsök és a felfogás élesen összeütköző különbségeiben. Már pedig, hogy

a különbségekről a kisebbségnek kell lemondania, azt remélem még ön is természetesnek fogja elismerni.”490

Újságíró  kollégájának  az  akkor  még  a  Hír  hetilap  szerkesztőjének  –  a  zsidó  Szász  Ernő

válaszát ugyanakkor nem volt hajlandó közölni, de a szociáldemokraták által Kovács József

szerkesztésében 1918. december 15-én elindított Testvériségben aztán napvilágot láthatott válasza.

A folyamatosan gyűlöletet gerjesztő, (munkás kontra tőkés, keresztény kontra zsidó) politikai

szélkakasnak két dolgot javalt, egyrészt, hogy a kérdés megoldása nem az ő feladta lesz, hanem az

antanté. Másrészt: „Azok a zsidók, akik nem akarnak velünk asszimilálódni, vagy már eddig is

nem asszimilálódtak, azok majd bizonyára fölkeresik az új Zsidóországot és ez ellen semmi

kifogásunk sem lesz. … ismerek zsidó vallásu embereket is, akik emellett jó magyarok, feltétlenül

becsületesek és társadalmunkban mindenképpen oly tisztességesen állják meg a helyüket, mint

más hasonlóan tisztességes keresztény ember. Ezt talán ön is aláírja és elismeri, hogy ezeket

igazán kár volna kiszalasztani Palesztinába.”491

Három tényezővel magyarázható, hogy ez az egyoldalú sajtópolémia, heves gyűlöletbeszéd

(a sajtószabadság védőköpenye alatt) végbe mehetett. 492  A régi hatalmi apparátus csendes,

487 L. A.: A saját ügyemben = Vasvármegye, 1918. december 11. 2-3. o.
488 Vita a zsidó nemzetiségi kérdésről. = Vasvármegye, 1918. december 15. 2. o.
489 L. A. Hangok a túlsó oldalról. = Vasvármegye, 1918. december 20. péntek 1. o.
490 Vita a zsidó nemzetiségi kérdésről. = Vasvármegye, 1918. december 15. 2. o.
491  Szász Ernő: A hírlapírás szarvasbikája = Testvériség, 1918. december 15. 1. sz. 3-4. o. Testvériség 1918. I.
évfolyam Felelős szerkesztő és kiadó: Kovács József. A Vasmegyei Szociáldemokrata párt hivatalos lapja
492 Vasmegyei Független Hirlap, 1918. december 7. 1. o. Nincs terror, se cenzúra.!
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közönyös megalkuvó magatartásával, (azt hogy egyetértettek volna az itt kifejtett gondolattal az se

pro se kontra nem bizonyítható), másrészt az új hatalom a munkástanács és a szociáldemokrata

párt gyengeségével és a jobboldali média túlsúlyával. A megyeszékhelyen megjelenő lapok közül

gyakorlatilag hármat vont „ellenőrzése” alá Lingauer (Vasvármegyét és a Vasmegyei Független

Hírlapot mint tulajdonos és vezető újságíró493) és a Szombathelyi Ujságot, mint elvi szövetségest.

A másik oldal csak december közepére teremtett magának médiumot a Testvériséget494), a polgári

radikálisokkal szimpatizáló Hír csak hetilap volt.

Ilyen körülmények között a Vasvármegye egyes, látszólag tárgyilagos tudósításai is kódolt

antiszemita üzenetet hordozott. Jánosházán, ahol Sándor Jenő lett a Nemzeti Tanács vezetője, a

Stern cég irányítója, aki „nagyra növelte a háborús vagyonát”, Dukáról nem engedte a disznókat

Szombathelyre beszállítatni, hanem Jánosházaiak ellátására fordítatta.495 Vagy Szombathelyen a

városi alkalmazottak szabad szakszervezetének gyűlésén a pénzügyi bizottság tagja Geist Jenő

kemény vitában ellenezte a tisztviselők fizetésének további emelését, s ezért terrorral vádolták

meg. Holott ez egy városi ügyekben aktív gazdag nagypolgár kiadást ellenző magatartásaként

értelmezhető.496

A politikai polarizáció folyamata villámgyorsan zajlott le, látványos viharok közepette

megkezdődött a keresztény szociális oldal szervezése. Ami nemcsak a katolikus néppárt és a helyi

keresztényszociális erők újraalakítását jelentette, hanem a lehetséges társadalmi bázis további

kiszélesítését is.

A keresztények mindaddig lojálisan belenyugodtak, belesimultak a forradalomba, ami a

hivatkozások szerint kiváltotta ellenszenvüket az a (budapesti) szociáldemokraták elsősorban a

Népszava támadása az egyház ellen. Igaz közben feloszlatták a sokak szemében ellenszenves

klerikális néppártot, hogy helyette egy korszerű, a forradalom vívmányait is magáénak érző

néppártot teremtsenek.497 Elfogadták a lelkiismereti szabadság elvét, elejtették az egyházpolitikai

törvények reformját, hangsúlyozták a népszavazás fontosságát, a plebiszciter demokráciát és a

munkásság szociális helyzetének a reformját. A pártot a vallás védelme mellett, a nemzet jövőéért

való aggódás jellemezte. „Mert  félő,  a  jövőben esetleg  az a helyzet  áll  elő,  hogy  egy  vallásilag  és  fajilag  nagy

minoritásban lévő kisebbség a maga erkölcsi és a maga fasonja szerint kormányozza az ország egészen más morál

Vasmegyei Független Hirlap, 1919. január 1. 1. o. Ilyen a sajtószabadság? DEME –KELETI 1920
493 A szerkesztést Lingauer Albin átvette = Vasmegyei Független Hirlap, 1918. december 3. 1. o.
494 Testvériség, 1919. január 2.
495 L. A Jelenségek = Vasvármegye, 1918. november 24. 1. o.
496 Növekvő felháborodás Geist Jenő ellen. = Vasvármegye, 1918. december 5. 1. o. Egyébiránt nagy örömmel
fogadta, hogy a polgármester és a Geist család között lazultak a személyes kapcsolatok. L. A Jelenségek =
Vasvármegye, 1918. november 24. 1. o.
497 A Keresztény szocialista pártról. GERGELY 1969: 43-44. o. 76-81. o. Az országos keresztényszocialista Néppárt
41 pontos programja. MÉREI 1971: 203-208. o.
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és világnézet alapján álló többségét.”- írta Lingauer.498 Sok újdonság nem szerepelt a korábbi néppárti

antimodernista, szekularizáció ellenes, antiszemita szövegekhez képest. A Szombathelyi Ujság

közzé tette a Keresztény Szocialista Néppárt felhívását: „Aki magyar, akiben egy csepp keresztény érzés

van, az csatlakozik a keresztény pártszövetséghez, az aláírja a csatlakozási nyilatkozatot.” 499- hangzott az

újság felszólítása.

A támogató tömegdemonstrációra 1918. december 15-én került sor, a vezérszónokok

Szily Ferenc, Tóth József kanonok és Lingauer Albin voltak. Mindez a választásra, az

alkotmányos megméretésre történő felkészülés jegyében telt, addig meg kell szervezni a

keresztény társadalmat, hogy biztos legyen a győzelmük. „ne az idegen, a velünk ellentétes zsidó

szellemben alapoztassák meg a független szabad Magyar Népköztársaság, hanem a keresztény erkölcs tiszta elvei

szerint.  …  nem  izgatunk  mi  senki  ellen,  nem  akarunk  mi  se  faji,  se  felekezeti  harcot  felidézni.  Még  csak

elnyomni se akarjuk a zsidó nemzetiséget. De nem akarunk magunk fölé ereszteni, nem akarjuk, hogy bennünket

keresztény magyarokat elnyomjon ez a törpe kisebbségben lévő nemzetiség. Ez a szervezkedésünk célja.”500  S

végül a siker még a szervezőket is meglepte, örömmel konstatálták, hogy a városi polgárság azon

csoportjai is szimpatizálnak velük, akik korábban nem tartoztak a néppárt hinterlandjában. Ez

büszkévé, magabiztossá tette őket szilárdan meg voltak győződve, hogy a választásokon ölükbe

hull a győzelem, éppen ezért nem voltak rákényszerítve, hogy törvénytelen eszközökhöz

(demonstrációkhoz, illegális szervezkedéshez folyamodjanak), elégnek érezték nagyszerű radikális

programjuk birtokában, hogy az antiszemitizmus jelszavával el lehet határolódni a vergődő

kormányzati erőktől. „Az erősen zsidó szinezetű radikális párt nem óhajt velük együttműködni. Elismerik,

hogy politikai programunk kitünő. Elismerik, hogy gazdasági programunk pompás, sőt némely ponton

radikálisabb, mint az övék. Őket csak az választja el tőlünk, hogy mi sokalljuk Magyarországon a zsidóság mai

térfoglalását. Ők pedig nem sokallják, sőt úgy látszik keveslik. Mi hirdetjük, hogy eszünk ágában sincs a zsidó

vallás szabad gyakorlását és a zsidó hitéletek korlátok közé szorítani. Csupán a zsidó faj és a zsidó

nemzetiségnek – az egyenlőség rovására menő – hatalmi túltengését kívánjuk korlátok közé szorítani – és pedig

nem erőszakos intézkedéssel, hanem békés higgadt szervezkedéssel. Ők ebben vallási harcot látnak és – persze

taktikai okokból – nem akarják elismerni, hogy ez jogos faji védelme a magyarságnak.501

498 L. A.: Kitörőben a harc. = Vasvármegye, 1918. december 4. 1. o.
499 41 pontban olvasható a szervezkedés a 31. olvasható a kereskedők
Szervezkedjünk! = Szombathelyi Ujság 1918. december 1. 1. o. Uj idők küszöbén. = Szombathelyi Ujság 1918.
december 8. 1. o.
500 Zászlóbontás! = Szombathelyi Ujság, 1918. december 17. 1. o. Felhívás a polgári pártokhoz! = Szombathelyi
Ujság, 1918. december 25. 1. o. Testvériség, 1918. 2. sz. december 18. 3. o. Ker. szoc. gyűlés Szombathelyen.
Vasárnap  Tóth  kanonok  is  beszélt  meg  Lingauer,  aki  Tisza  huszár  a  volt  a  régi  rend  hordozója,  akinek
uszályhordozója  volt.  Lingauer  10  éve  még  az  összes  papot  el  akarta  zavarni  a  Szombathelyről.  Ker.  szoc.  gyűlés
Szombathelyen. = Testvériség, 1918. 2. sz. december 18. 3. o.
501 Felhívás a polgári pártokhoz! = Szombathelyi Ujság 1918, december. 25. o.
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Az átalakulás következtében, a hatékonyság növelése és a politikai piár érdekében a

Szombathelyi Ujság tulajdonost váltott, otthagyta az Egyházmegyét és a Martineum Kiadót

választotta.502 Az ellenfél, a szociáldemokraták ezt csak álcának tartották és szerintük továbbra is

Mikes János püspök finanszírozza a lapot. A bekövetkező személyi változásokat is a háttérben

zajló politikai mechanizmus működésének látták.503

Rapid formában megkezdődött a vidéki pártszervezetek kiépítése, januárra, februárra már

minden valamirevaló településen (Szentgotthárd, Rohonc, Vép, Ikervár, Rum, Sárvár) gyűlést

tartottak és megszervezték a keresztényszocialista pártot.504  Hogy a program ismertetése és a

tagtoborzás mellett antiszemita izgatások is folyamatosak voltak azt jól szemlélteti a rohonci eset

is, ahol maga Thyssen báró intette le a gyűlést, mert a szónok kiadta az üsd a zsidó jelszót.505 A

pártszervezések és az azt akadályozó hatóságok a sajtóban szűnni nem akaró személyeskedések és

uszítások, vádaskodások ingerültebbé tették a lakosságot. 506  A fővárosi baloldali sajtó e

jelenségeket csak minősíteni volt hajlandó megérteni nem.507

A Kemenesalján a keresztények szervezése már korábban még november második felében

kezdődött meg és mindez a Celldömölkön „komoly társadalmi tényezőnek” számító Dr. Kühár

502 Mindenkinek = Szombathelyi Ujság, 1918. december 28. 1. o.
503 Testvériség, 1919. 12. sz. február 9. 2. o. Változtassunk taktikát lényege Mikes kirúgatta Csizmadiát mert rossz
irányvonalat követelt a szombathelyi újságnál. Változtassunk taktikát = Testvériség, 1919. 12. sz. február 9. 2. o.
Testvériség, 1919. 17. sz. február 27. 3. o. Változtassunk taktikát című cikk Csizmadia László február 10-i levele
lényege önként hagyta el a lapot és nem Mikes nyomta ki onnét, meg egy konzorcium birtokolja az egészet és nem
tud Mikes beleszólni. Martineum főrészvényese Mikes püspök. Lingauer a kiadó és nem szerepel a neve a
Vasvármegyén.  Nem  igaz  az,  hogy  a  püspök  a  vagyont  arra  fordította  volna,  amit   a  világ  és  a  Népszava  gondolt.
Hajsza Mikes püspök ellen = Szombathelyi Ujság, 1919. február 16. 1. o.
504 1919. január 6-án Szentgotthárdon a gyűlésen szocialista elnököt választottak, ez nem tetszett Tóth József helyi
plébánosnak és Hegedüs rábakéthelyi jegyzőnek, így verekedést akartak rendezni. Keresztényszociálisok
Szentgotthárdon. = Testvériség, 1919. január 12. 4. o. Ikervár = Vasmegyei Napló, 1919. január 26. 2. o. Február 2-
án Rohoncon, Február 1-én Vépen. Ker. szocialista szervezkedés. = Vasmegyei Napló, 1919. február 5. 1. o.
Vasmegyei Független Hirlap, 1918. december 22. 1. o. Keresztényszociális eredményes szervezkedik ez a párt
Vasmegyei Független Hirlap, 1919. január 14. 2. o. Rumban is létrejött 12-én. Kinek van igaza? = Szombathelyi Ujság
1919. január 1. 1-2. o,. Ker szoc szervezkedés Sárvárott = Szombathelyi Ujság, 1919. január 12. 3. o. „A közös a
veszély megérlelte a lelkeket. Evangélikus. A két felekezet közeledése. Nincs Különbség = Szombathelyi Ujság, 1919.
január 23. 1. o.
505 A rohonci népgyűlés = Testvériség, 1919. 12. sz. február 9. 5. o.
506 Mindenki át csak = Testvériség, 1919. 1. sz. január 5. 2-3. o. Testvériség, 1919. 14. sz. február 16. 1. o. Mikes
püspök politikai agitációra pocsékolja az egyházmegye vagyonát. Szombathely, 1919. február 15. Lényege Lingauer
„addig fogja gyomrozni a zsidóságot, amig borsos áron rá nem sózza a szombathelyi zsidóságra lapja tulajdonjogát,”
Erre Lingauer lapja a Vasmegyei Független Ujság az alábbiakat írta: az akinek a mai hatalommal más az álláspontja,
annak kitekeri a nyakát. Mikes püspök = Testvériség, 1919. 14. sz. február 16. 1. o. Vasvármegye, 1918. december 24.
1.  o.  L.  A.:  Nekem  fölmondtak.  Tegnap  a  szocdem  párt  nekem  felmondott,  a  keresztényszocialisták  meg  hogy
tegyem a  dolgom.  1.  Ő nem bántotta  a  munkásokat.  2.  Háttérben Dániel  Ernő,  Zoltán  Elek,  Weisz  Oszkár,  Wolf
Sándor fatelep tulajdonos, ifj. Deutsch Samu Hoffmann Ignác, Deustch posztós. A nyomdászok azonban
teljesítették  az  elvárásokat,  és  nem  engedtek  a  munkásoknak.  Révész  elvtárs  kérte  a  dolgokat.  L.  A.:  Nekem
fölmondtak. = Vasvármegye, 1918. december 24. 1. o.
507 Népszava, 1918. december 27. 2. o.
Keresztény-szociális népbolondítás Népújság és Huszár a választásokon dől el, hogy mit is akar ez a nép, keresztény
országot vagy ledobja a fegyverét. A „sárvári demagóg” „A virágzó szép magyar faj ne legyen kénytelen kivándorolni
és béreskedni.” Huszár az oltár ledöntését akarják nem gaz ez lehetett istent imádni. A választáson meg akarja tartani-
e a forradalom vívmányait vagy nyakába veszi a régi ellenségét.
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Flóris plébánoshoz köthető.508 A Katolikus Népszövetség decemberi gyűlését használta fel arra,

hogy lendületesen támadja a Károlyi-kormány agrárpolitikáját, egyben a nagytőke pártolással

vádolja, és a demokratikus jogok elnyomójaként és egyházellenesnek tüntesse fel a kurzust. A

kívánatos célokat is megfogalmazta (keresztény kereskedelem, a népszövetség kibővítése). Az

újság sokat sejtetően ennyit írt: „nem folyt fajellenes szöveg, csak a kereskedelem ellen szóló

szövegek mentek.”509 A hangulat különösen a környékbeli falvakban olyan erős volt, hogy csődöt

mondott a szociáldemokraták szervezkedése.510

A pártszervezés első szakaszának a lezárása január 15-én történt meg, ahol erősen

hangsúlyozták, hogy interkonfesszionális alakulatról lesz szó és nem papi uralomról, azaz nem a

néppárti szellem fog visszatérni.511  Az alakulat főtitkára Pintér Lajos ügyvéd (a Szombathelyi

Ujság szerkesztője), a titkárok Tóth László ügyvéd, Kopfensteiner Gyula vállalkozó és Lingauer

Albin lettek. 512  A siker reményében ünnepelhették a Szombathelyi Ujság negyedszázados

évfordulóját az alkalomból megjelent cikk így összegezte a megtett utat. „A keresztény magyarság egy

táborba tömörült, ugyanazt a programot vallja s ugyanazt a célokat igyekszik elérni. Ma keresztény és magyar

azonos fogalmak!” 513 Az októberi forradalom a haza függetlenségét elhozta, új berendezés és új

szellem a keresztényszocializmus kell. A kormányzat nemcsak a lakosság támogatását veszítette el,

hanem az antantét is.514

A sajtóban zajló pártpolitikai csaták újabb tápot adtak az elülni nem akaró zavargásokhoz.

Körmenden gépfegyveresek tüntetés zajlott.515 A gyöngyösmelléki gazdák a földosztás kérdéseiről

tárgyaltak516,  miközben egy rémhír kapott  lábra,  hogy pogrom lesz a vidéken és csak a zsidóktól

508 Dr. Kühár Flóris plébános távozása. = Kemenesalja, 1918. november 10. 2. o. Marad a plébános Cellben. =
Kemenesalja, 1918. 48. sz. november 17. 2. o.
509 A népszövetség gyűlése. = Kemenesalja, 1918. 50. sz. december 15. 3. o. Népszövetségi gyűlés = Kemenesalja,
1919. 51. sz. december 22. 3. o.
510 OBÁL iratok 271.folió
511 Vasmegyei Független Hirlap, 1919. január 12. 1. o. Elhalasztják a nagygyűlést. Január 12. Huszárt várták ide.
Sárvárott  9-én  tartják.  =  Vasmegyei  Független  Hirlap,  1919.  január.  8.  1.  o.  Megalakult.  L.  A.  Nem  igaz  a  papok
uralma = Vasmegyei Független Hirlap, 1918. január 16. 2. o. Tegnap a vármegyei szervezkedés volt meg a párt neve
Kincs kőszeg Balikó Lajos kőszegi ev. A neve rossz, mert félnek hogy felekezeti lesz a párt. Huszár Károly így beszélt
keresztény szoc párt lesz.
512 A szociáldemokraták vádja szerint a keresztény szocialisták elnöke Mikes János püspök lett csak nem merték
felvállalni. A keresztényszociálisok = Testvériség, 1919. 5. sz. január 16. 3. o.
513 Szombathelyi Ujság 1919. január 1. 1. o. 25 év.
514 Szombathelyi Ujság 1919. január 1. 1. o. 25 év.
515 Gépfegyveres tüntetés Körmenden. = Vasmegyei Független Hirlap, 1918. december 4. 2. o.
516 Azé a föld aki, nincs a kormányban olyan, mint ők, plébánosok, a kőszegi Freyberger Jenő lefoglalt egy röpiratot.
Gyöngyösmelléki gazdák szervezkedése. = Vasmegyei Független Hirlap, 1918. december 5. 1. o.
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fogják elvenni a földeket.517 De a megyeszékhelyen is fel kellett emelni a rendőrök számát, mert a

helyi zsidó pontentátok úgy érezték leszámolás készül ellenük.518

Mindezeket  a  félelmeket  csak  erősítette,  hogy  a  központi  sajtó  hasábjain  is  egyre

gyakrabban szóltak a honi pogromveszélyekről és a döbbenetes lembergi esetről.519 A Népszava

erről azt írta, hogy a pogromok hazájában, Oroszországban a szociáldemokraták hatalomra jutása

után elült ez a jelenség, de sajnos most ez a veszély Alsó-Ausztriát és a császárvárost fenyegeti, a

honi helyzetről így vélekedett. „Magyarországosan csak szórványosan voltak pogromok. Egyes vidéken

különösen a klerikalizmustól megdolgozott és a szociáldemokráciától még mentes vidékeken – a nép nekiesett a

zsidóknak. Kifosztotta, bántalmazta őket, néhol még gyilkosságok is történtek. Nagyobb arányú zsidóüldözés

eddig még nem történt és remélhető, hogy ezután sem fog történni, főkép azért mert nálunk a nacionalista és

klerikális maszlag – szerencsére – nem bírt behatolni a széles néprétegekbe, mint oda ád, mert a

szociáldemokrácia az utóbbi évek alatt nagy munkát végzett a tömegek között. Az üsd a zsidót! Jelszó – amely

után hamarosan megszületik az üsd a jegyzőt, a papot, a földesurat jelszava és gyakorlat – nálunk csak azokon

a vidékeken kapott erőre, amelyekből a reakciós rendszernek sikerült a szociáldemokrata agitációt szolgabírói

hatalommal és csendőri erőszakkal távol tartani. … Ha lecsapoljuk a mocsarat, elpusztulnak a piócák, ha

megbuktatjuk a kizsákmányolás, elnyomás és korrupció rendszerét, akkor elpusztul az uzsora, lehetetlenné válik

a korrupció. A pogrom tehát gonosz és oktalan dolog.” 520 A magabiztosság később sem tűnt el a veszély

erősödése azonban igen. A főváros utcáin erősödik a leszámolási hangulat először a zsidók, aztán

a tisztek, majd a gazdagok, a galíciak. „Egyre több jel mutatja, - írta a lap - hogy a pogromhírek terjesztése

egyik legtudatosabb és leggondosabb fegyvere az ellenforradalmi elemeknek. … Budapesten nem lesz és nem lehet

pogrom, mert van – szocializmus.”521 Maguk a cikkek szerzői sem voltak meggyőződve, hogy a veszély

milyen mértékű,  de azzal,  hogy gyakran visszatértek rá mutatja  nem egyszerűen rémhírekről  van

csak szó, hanem valós fenyegetettségről is.522 A magabiztosságot a garanciákban látták a fegyveres

erő létében – és annyiban megnyugtató volt a helyzet- hogy arra nem mutattak nyomok, hogy a

hadseregen belül erős lenne az antiszemita hangulat a másik „biztonsági oszlopot” a munkásság

(értsd szociáldemokrácia magatartása biztosította. Ugyanezeket lehetett elmondani a vasi

megyeszékhelyről is.

517 A gyöngyösmenti községek földművelő tanácsának az elnöke, kívánja az össze zsidó földbirtok parcellázását. A
néphangulatot  lecsillapítására  a  minden  lehetőt  tegyen  meg.  VaML  Vas  vármegye  Főisp.  Eln.  ir.  349/1918.  sz.  A
földművelési  miniszter  levele;  Ostffy  válasza:  ilyen  tanácsról  nincs  tudomása  a  néphangulat  nyugodt  és  nem
zsidóellenes. 1918. december 3.
518 A rendőröket Engel Sámuel házához rendelték, mert napok óta félelmetes idegenek ólálkodnak a városi párt
alelnökének lakóépülete körül, Így ennél fogva tizeneggyel kellett felemelni a rendőrök számát. = Vasmegyei
Független Hirlap, 1918. december 14. 1. o.
519 A lembergi pogrom = Népszava, 1918. november 29. 7. o. A lembergi rémségek. Elmondja egy szemtanu. =
Egyenlőség, 1919. január 11. 5-6. o.
520 Pogrom = Népszava, 1918. november 28. 2. o.
521 Pogrom = Népszava, 1918. december 15. 2. o.
522 SALGÓTARJÁN 2003: 46-47. o.
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A baloldal szervezettsége lassabban, vontatottabban haladt, ami nyilván két dologra

vezethető vissza a szerényebb helyi társadalmi támogatottságra és a vonzó személyek hiányára.

Decemberre mind a Nemzeti Tanács523,  mind  a  munkástanács  veszített  vonzerejéből  az  utóbbi

szinte csak a közellátásra koncentrált és pozíciójának megőrzése érdekében alkukat kötött a

keresztényszocialisták képviselőivel. 524  Körmenden 1918 decemberben alakult meg a

szociáldemokrata pártszervezet 525 , Celldömölkön decemberben 526 , Kőszegen pedig 1919

februárjában a Hadviseltek Szövetségének az átalakulásával. Ugyanakkor sikertelennek tűnt a

közalkalmazottak megnyerési kísérlete is, 527  a falusi terjeszkedésük eredményesebbnek

mutatkozott. 528

A vármegyében kialakult zűrzavaros politikai helyzet kezelését kívánta megoldani az új

főispán Obál Béla kinevezése, akiről vajmi keveset tudtak a helyiek és nagyon megnyugtatónak

nem nevezhették bemutatkozó programja sem.529

Január második felétől aztán fokozatos tért nyertek a szocialisták, s ellenőrzésük alá

vonták mind a rendőrséget530 , mind pedig a katonaságot. Itt kezükre játszott a katonatanács

választás, aminek menetébe a hadügyminiszter Böhm saját pártja érdekében beleavatkozott. 531

Ebben a robbanásig feszült helyzetben tett kísérletet a jobboldal által csak destruktív

hetilapként532 emlegetett Hír, hogy a kialakult helyzetről kikéri olvasóinak a véleményét. Sajtó

ankéntja Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? címet viselte. A pártok felettiséget hirdettek

lap munkatársai abból indultak ki, hogy sehol az országban nem éleződött ki ennyire ez a kérdés,

mint éppen itt a vármegyében.533 A lap a higgadt polgárságra, az elfogulatlan olvasók véleményére

523 A Nemzeti Tanácsban. (F. I.) „egy holt intézmény lett „egymásnak ugrasztotta a munkásokat és az iparosokat ma
nem lehet egy intézmény ilyen vak határozatokat gyárt, de nem tartja be.” = Vasmegyei Független Hirlap, 1918.
november 26. 1. o.
524 Leszállítják 65 % munkástanácsé lesz 35 % kapják olcsóbban.  Vasmegyei Független Hirlap, 1919. Január 5. 1. o.
525 STIPKOVITS 1995: 279. o.
526 Migray József Cellben és ott a pártszervezetet is megalakították földmunkásság csoportját.= Népszava, 1918.
december 7. 9. o. Népgyűlések vidéken.
527 A közalkalmazottak nem pártoskodnak. Szabadszervezetben tömörülnek, párthoz nem csatlakoznak. = Vasmegyei
Független Hirlap, 1918. november 29. 1. o.
F.I. Érdekhajhászás. Kettészakadtak, hogy milyen uton menjenek a szocdemek kisebbségben maradtak. = Vasmegyei
Független Hirlap, 1918. november 29. 1. o.
528 1918. december 26-i megyei földműves kongresszus és munkáskongresszus. HORVÁTH 1959: 5. o.
529 Új  főispán  =  Testvériség,  1919.  január  16.  2.  o.  Nagyon  szellemes  képet  rajzol  Obál  Béláról  a  városban  élő
evangélikus püspök, Kapi Béla. KAPI 2004: 225-228. o.
530 Mikes  püspök = Testvériség,  1919.  14.  sz.  február  16.  1.  o.  Szombathely  polgársága  az  októberi  forradalom óta
tapasztalt és egyre súlyosabban reá nehezedő terror hatása alatt teljes letargiába esve, apatikusan és külsőleg
közönyösen – bár bensőleg mélyen megrendülve – fogadta a bekövetkező eseményének hírét. Mit is cselekedhetett
volna az események meggátlására bárki is, amidőn a  katonaság, rendőrség és csendőrség , szóval az egész fegyveres
hatalom a hónapok óta tartó aknamunka következtében, mely ellen hasztalan emelték fel egyesek tiltakozó szavukat,
már teljesen a vörös forradalmárok kezén volt?” = Testvériség, 1919. 14. sz. február 16. 39. o.
531  Március 5-i táviratában Böhm lenyomta őket Turnowsky alezredest, Deme László százados, dr. Matheovits
Ferencet. = Testvériség 1919. február 23. 1. o. Katonagyűlés Szombathelyen Tárnok főhadnagy legyen a
katonatanács elnöke. DEME KELETI 1920: 36. o.
532 DEME KELET 1920: 25. o.
533 Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? A Hír ankétja. = Hir, 1919. 1. sz. január 6. 1. 0.
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számítottak, tárgyilagosságra és sokszínűségre törekedtek. A kéthónapos vita legtöbb

hozzászólója anonim volt, 534  ha új szempontokkal nem is gazdagította e kérdésről szóló

diskurzust, de megjegyzéseikkel, hasznos információkat szolgáltattak a város akkori

közhangulatáról és a szereplők felfogásáról. Az is üzenet értékű, a hivatalosságok (legyenek azok

zsidó vagy nem zsidók) nem szólaltak meg ez ügyben, bár kétségtelen ezt a lap nem is

szorgalmazta. A kérdés az akkora kialakult hatalmi-, pártviszonyról szólt, de hozzászólások révén

jellemzően zsidókérdéssé vált, a legtöbb hozzászóló – függetlenül attól, hogy a

szociáldemokratákkal szimpatizált – erre terelte mondandóját.

A bipoláris helyzetet konstatálták, nem hivatkoztak országos példákra, folyamatokra, nem

éreztették, hogy másutt más irányú fejlődés van, ami érzékelteti, hogy kicsit beszűkülten látták a

világot és bennünk a fővárosi lapok által vizionált kép élt. (Álláspontom szerint másutt a

fragmentált jobboldali erők ilyen pregnáns megszervezésére, tömörítésére nem került sor.)

A legtöbben a főproblémának a polgárság térvesztését, önszerveződésének hiányát

látták.535 Mi több idegesítőnek tartották és már halotti búcsúztatásra készültek. A „polgárság megérett

a szétzüllésre, megérett arra, hogy a vezetést véglegesen kivegyék a kezéből azok, kik egyrészt felekezeti

programban utaznak, másrészt csak az szent előttük, amit a kézi munkás tesz, még ha munkátlanság és

munkakerülés is.” 536 Természetesen akadtak olyanok (Simon Kálmán sütőmunkás, Sárvár537), akik a

két fél együttműködésében bíztak, a többség azonban a polarizáció további erősödését jósolta.

Abban is vélemény azonosság mutatkozott, hogy a szociáldemokrácia terrorral tartja fenn az

uralmát. (ami nem jelentette azt a helyi szinte, hogy az írott médiumok a befolyásuk alatt lenne,

hanem a rendészeti szerveket, katonatanácsot ellenőrzi.) De ezt az erejét a rend fenntartására

fordította és megakadályozza a gyűlöletkeltés következtében elharapódzó verekedéseket,

zavargásokat, s egyben a keresztényszocialisták győzelmét.538

Az is érezhető, hogy október-novemberhez képest jelentősen csökkent a

szociáldemokraták támogatottsága, ez egyesekben azt generálta, hogy még vár rájuk feladat, „új

világnak, új struktúráknak kell jönni”, hogy milyen azt nem tudta, de a régi latifundiumos rendszer

széttörése még hátra van a választások után, majd kialakul a képlet nemcsak kormányzati, de

parlamentáris erővé is válnak. „Progresszív jellegű szociális irányú kormányzás kell, de még nem szabad a

szocdemeknek átvenni a hatalmat.”539  Másoknak, (Tóth József) ebből az Új Magyarországból volt

534  A  legismertebb  hozzászóló  Supka  Géza  volt,  aki  inkább  a  háború  borzalmairól  írt,  mint  magáról  a  feltett
kérdésről. = Hír, 1919. február 3. 2. o.
535 I. Figyelő. Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? = Hir, 1919. 2. sz. január 13. 2. o.
536 V. Polgár. Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? = Hir, 1919. 3. sz. január 20. 1-2. o.
537 III. (Simon Kálmán sütőmunkás, Sárvár) Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? = Hir, 1919. 2. sz. január 13.
2. o.
538 Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? = Hir, 1919. 3. sz. január 20. 1-2. o.
539 VI. É. Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? = Hir, 1919. 4. sz. január 27. 1-2. o.
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elege, szerinte Jászinak és a szocdemek igazi célja, hogy a magyarok kimaradjanak a hatalomból.

„Az  Anjuoktól  kezdve  ez  a  program  és  most,  amikor  erre  lehetőség  van,  most  sem  jobb  a  helyzet.  …  Csak

sohase magyar legyen az úr Magyarországon, gondoskodnak erről mindig az uralmon lévő pártok!”540 Ezt  a

lezsidózó álláspontot a későbbi hozzászólók elutasították és nem értettek egyet azzal a

keresztényszocialista tétellel sem, hogy „a zsidót nem szabad beengedni a miniszteri székbe, mert annak ott

is csak a „gesheften” jár az esze.”541

Erős volt a félelem a keresztényszocialistákról, hogy lényegében a régi Tisza rendszer

rosszabb változatú visszahozásában mesterkednek. A polgárok egy része ezért éljenezi a

szociáldemokratákat. 542  A konzervatív hajlandóságúnak és ultramontánnak tartották őket, ami

nem vonzotta a polgárságot. A programja nem sokban különbözött a néppártitól és a felekezeti

iskolához való görcsös ragaszkodásuk sem tette vonzóvá őket.543 „Nem maradhat figyelmen kívül a

zsidókérdés sem, mert ez a keresztény szocialistáknak egyik leghatásosabb fegyvere, tekintve azt, hogy a kisebb

műveltségi fokon álló falusi lakosságot ezzel legjobban félre vezettetik. Bekötik a szemét az antiszemitizmussal,

hogy ne lássa meg saját érekeit.” 544  Új világnak kell következnie, ahol az elkezdődik az alsóbb

csoportok felemelése, polgárosodása. 545

Figyelő néven író szerint lehet, hogy a szocdemeknél mindenki zsidó, de ez nem baj, mert

nekik jó a kulturális tőkéjük és a keresztényeknél is ezen kellene elsősorban segíteni. Gondnak

látta a zsidók túlreprezentáltságát az élet számtalan területén (kivéve a közigazgatást, amely csak

most nyílt meg számukra) „ez a körülmény szükségképpen kiváltott bizonyos antiszemita hangulatot, amit

éleszteni és fokozni nagyon könnyű dolog. … Hogyan lehet az intelligenciának ezt a fölényét eltüntetni, hogyan

tud a keresztényég versenyt tartani?” 546  Nem úgy, hogy verik a zsidót, hanem a kötelező állami

ingyenes népoktatásban, ez csak a szocdemeknél van meg a másik félnél hiányzik.547

„Nemrégiben a városban az a hír kapott szárnyra, - írta az egyik hozzászóló - hogy pogrom lesz és

ennek során a nép leszámol minden hadimilliomossal és árdrágítóval. Azonban a pogrom, mint nagyon helyes el is

maradt.” 548  A város nagyobb része józan, és a szélsőségeseket féken tartja a munkásság

szervezkedése és rend tudata. A hadimilliomosok az ügyéből zsidókérdést csináltak, és a

keresztényszocialista munkások pedig zsidóveréssel akarták népszerűségüket fokozni. A

hadimilliomosok tekintetében ötvenen gazdagodtak meg itt a háborúból és ezek közül 35 volt

540 Tóth József. Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? = Hir, 1919. 3. sz. január 20. 1-2. o.
541 VII. –ó: Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? = Hir, 1919. 4. sz. január 27. 1-2. o.
542 X. Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? = Hir, 1919. 3. sz. január 20. 1-2. o.
543 IX. (E): Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? = Hir, 1919. 5. sz. február 3. 1-2. o.
544 Szociáldemokrata vagy keresztény szociális? = Hír, 1919. 6. szám február 10. 2. o.
545 Szociáldemokrata vagy keresztény szociális? = Hír, 1919. 6. szám február 10. 2. o.
546 Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? = Hir, 1919. 2. sz. január 13. 2. o.
547 Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? = Hir, 1919. 2. sz. január 13. 2. o.
548 Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? = Hir, 1919. 2. sz. január 13. 2. o.
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zsidó,  egyesek  bűneiért  nem  lehet  az  egész  közösséget  hibáztatni.549 Különben is a kormányzat

meg akarta csapolni ezeket a vagyonokat. (Értsd Szende Pál adóreformját.)

Bár a hozzászólók nem közölték felekezeti hovatartozásukat, de érzékeltették, miként azt

is, hogy a kisebbik rosszként támogatják a legtöbben a szociáldemokratákat, ugyanakkor semmi

jelét és szándékát sem mutatták annak, hogy erősödő bipolaritás megtörésére törekednének, ez a

defetizmus (ami még azok körében, akik merték a nagy nyilvánosság előtt vállalni véleményüket,

ilyen értelemben tehát aktívnak tekinthetőek) nagyban hozzájárult az 1919. márciusi békés, de

tragikus fordulathoz. Talán a személyeskedés elkerülése miatt is személyeket pro és kontra nem

emlegettek, nyilván erre a helyi szociáldemokrácia sok alapot nem adott.

Izgalmas kérdéseket vetettek fel a cionizmust érintő izraelita hozzászólók. Rechberger

Márton, aki valóban elismerte, hogy a nemzetiségi politika tekintetében nagyon nagy a zavar és

bizonytalanság. Az Országos Rabbiképző felhívását 90%-ban elfogadják, de a fővárosban egy

szűk cionista csoportnak nemzetiségi törekvéseik vannak, amit a többség elutasít. A cionizmus

annyit jelent, hogy „akik Palesztinába, a zsidóság őshazájába, meg tudják, meg akarják találni (hazájukat),

minden lehető a legmerészebb módon támogatni (kell). Lehetővé tenni ott egy zsidó bázison alapuló

államalakulatot.” A Máramaroson és Temesvárott történtekkel pedig elegendő információ hiánya

miatt nem érdemes foglalkozni.550 A megszállt területeket nem tudni mi is zajlik, a megszálló

hatóságok manipulálnak, ha kell, akár a progromot is támogatnak. A nemzetiség-elvű cionisták

elképzelése szerinte nem jó, mert hiányzik a geográfiai összekötő pont (kisebbségben vannak

városban falvakban egyaránt), hiányoznak a kézművesek és a földművelők, illetve ami még ennél

is fontosabb hiányzik a nyelvi kapocs, a héber az a talmud tudósoknak a nyelve. (Mint láttuk ezt

kifogásolta a Népszava is még novemberben.) Nyugat-Magyarországon készülő német

autonómiához meg vannak a feltételek, de hiányzik a lelkesedés a magyarok körében. „A

zsidóságnak ez ellen az éretlen érvényesülés ellen a legkeményebb harcot kell felvennie és az összes

zsidóközösségnek, akár orthodox, akár kongresszusi stb. testületileg kell tiltakozni, nehogy ilyen politikai

görögtűzcsinálás elharapódzon, bennünket nevetség tárgyává tegyen, kellemetlenséget okozzon kompromitáljon.”551

Egy hozzászóló cionista orvostanhallgató elutasította ezt a tévképzetekre épülő okfejtés.

Azzal érvelt, hogy az egy dolog, hogy a zsidó népnek otthont kell szerezni Palesztinába és a

legelnyomottabb szociálisan leromlott keleti zsidókat támogatni a kitelepülésben, ezért hívták meg

őket Genfbe a szociáldemokrata internacionáléra és ezért van zsidó képviselet Párizsban a

békekonferenciára.552 De Palesztinában a 14 milliós zsidóságnak legfeljebb az egyharmadát lehet

letelepíteni,  a  többinek  maradni  kell,  ez  is  oka  a  nemzetiséggé  nyilvánításnak.  A  zsidóság  nem

549 Szociáldemokrata vagy keresztény-szociális? = Hir, 1919. 2. sz. január 13. 2. o.
550 Temesvár a bevonuló hatóságok népszámlálást tartottak és a zsidókat nem engedték magyarként regisztráltatni.
551 Rechberger Márton: Szociáldemokrata vagy keresztény szociális? = Hír, 1919. február 10. 2. o.
552 Párizs
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kíván összeolvadni a nemzetiségekkel. A régi rezsimben a nemzetiségi címért fellépni hiba és baj

lett volna, de ma már nincs ez így. Szerinte nem igazságos, hogy az ortodoxok Máramarosban

olyan intézményeket finanszíroztak, ahová nem járattaták gyerekeiket. A zsidóságak kulturális

autonómiát és a közigazgatásban való képviseletet kell biztosítani. A héber nyelvet pedig meg

tanítani kell és szervesen be kell építeni a rendszerbe. „Színmagyar vidéken természetesen mi sem tartjuk

szükségesnek a magyarsággal való kapcsolatunk meglazítását és társadalmi elhelyezkedésünk megbolygatását,

annak dacára, hogy az egységes zsidónemzet tagjainak érezzük magunkat.”553 A rabbiképző nyilatkozatát

szerinte (és ebben igaza volt) olyanok írták, akik a cionista ellenes irányzat vezérférfiaitól függtek,

ez önmagában minősíti a dokumentumot. 554  Ezekre az érvekre maga a Hír szerkesztőség is

válaszolt – hivatkozván sok reagálásra – ők a zsidóságot továbbra is felekezetnek tartják.

Szerintük a cionizmusnak van egy egyszerű altruista programja, amely a zsidóságot emberi sorsba

akarja juttatni. A kulturális munkához nem kell cionizmus, ehhez kezet nyújt a keresztény

értelmiségi is. Nem kell tehát nemzetiségként tömörülni a zsidóságnak. Nem szabad az ezer ebből

vérző Magyarországot ilyen helyzetbe hozni, akik akarnak, menjenek Palesztinába. „Siessenek és

pedig addig, amíg a magyarság végleg meg nem unja az ő közelségüket és nem lesz segítségére a kiköltöztetésnél!

Éretlen és ostoba légváraikkal a becsületes magyarérzésű zsidókat ne kompromitálják!”555 Viszont válaszában

Rechberger Márton azzal érvelt a nemzetté nyilvánítás kérdésében vita van, nem annyira

jogossága és időszerűsége, hanem a technikai kivitelezhetősége miatt. Az ország katasztrofális

helyzetére való tekintettel el kellene állni a követeléstől. Ténynek fogadván már az ország

feldarabolását, belátta, hogy ahol nemzetiségek laknak ott könnyebb lenne megvalósítani az

önállóságot, de jól érzi, hogy ahol most szorgalmazzák a zsidó tanácsok alakulását a zsupánok ott

csak taktikai szerepe van, és célja a zsidóság szembefordítása a magyarokkal.556

A vita nem a felvetett kérdés (szociáldemokrata vagy keresztényszocialista)

megválaszolására, esetleges megoldására törekedett, hanem a valóban a sokszínű vélemények

megjelenítésére. Nem készített a szerkesztőség összegzést, tanulság gyűjteményt, vár a cionizmus

kérdésében kifejtette magyarbarát álláspontját. Szerepe álláspontom szerint abban van, hogy

érzékeltette a vasi megyeszékhelyen a zsidókérdést kísérő dilemmákat, hogy ezek a problémák

nemcsak egy szűk fővárosi politikai és intellektuális kisebbséget foglalkoztattak, hanem a

szélesebb honi izraelita lakosokat is. Ugyanakkor jól mutatja a cionista gondolat mélyebben teret

nyert  már  ekkor  is  a  lakosság  egyes  csoportjaiban.  A  sajtópolémia  függetlenül  attól  –  hogy

résztvevői nehezen beazonosíthatóak, ezért nem kizárt a fiktív olvasói levél sem – mégis jóval

demokratikusabbnak hat, mint Lingauer Albin szemezgető olvasói levelei. Érdemes felhívni a

553 R. A. orvostanhallgató: Szociáldemokrata vagy keresztény szociális? = Hír, 1919. február 10. 2. o.
554 R. A.: Szociáldemokrata vagy keresztény szociális? = Hír, 1919. február 10. 2. o.
555 (-sz) Nemzetiség-e a zsidóság. = Hír, 1919. 8. sz. február 24. 2. o.
556 Nemzetiség-e a zsidóság. = Hír, 1919. 8. sz. február 24. 2. o.
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figyelmet arra, hogy a még a kommunista hatalomra jutása előtt a hatalompolitikai kérdések

milyen hamis paradigmába szorította be (filo- kontra antiszemitizmus) a felhevült közvélemény,

amiben szerintem mind a két félnek, ha nem is azonosan de meg volt a maga szerepe. Ti. a

fővárosi szociáldemokrata sajtó az ellene fellépőket nemcsak reakcionáriusnak, de a múlt

tapasztalataiból kiindulva gyakran antiszemitának is tartotta. Míg a másik oldal magatartásában

erősödött a zsidó szellem gondolata, hogy ami számukra nem tetszik és nem volt kívánatos, azt

eleve valami rossznak, zsidó szellemnek tartsa.

Nyilván ebben szerepet játszott Károlyi tehetetlensége, a választások folytonos

halasztgatása és a felismerés hiánya, hogy a nemzeti jelszó ügyes felvállalásával (nem szabad

elfeledni a forradalom markánsan Habsburg ellenes volt557) az antanttal való szembefordulással

nemcsak a belpolitikai polarizációt lehetett volna lassítani, de a konszenzus meglelésével a

köztársaságot is prolongálni lehetett volna. E helyett a kabinet a szélsőségek elleni „támadásba”

fogott, és új támadási felületeket keresett az egyetemeket, az egyházakat és a vármegyéket.558

Itt a megyében ez a törekvés a súlyosabb, a fontosabb szerepet játszó jobboldal elleni

fellépésben öltött testet. Az egyik ilyen lépés a kormánnyal szembeforduló Mikes püspök elleni

hadjáratban jelent meg, amit Persián Ádám vezetett és végén internálta a püspököt.559 A másik a

MOVE feloszlatása és a katonatanács újraválasztása kapcsán Böhm Vilmos beavatkozása révén a

nemkívánatos személyek elbocsátása lett.

Itt a megyében a választások előkészülete címszó alatt lényegében már verbális

polgárháború folyt.560 Azok a hangok, amelyek a kétpártisággal szemben jelentek meg nem kaptak

visszhangot. Székely Ferenc márciusi fellépése, küzdelme a jobboldal és a szekularizált

szélsőségesek ellen legfeljebb csak azt a polgári szándékot mutatta, hogy lehetne másfelé is terelni

a politikai vitát.561 Az utcára „kiszorult” politika csak a két párt létét méghozzá egyre szorosabban

szervezet két párt létét tette lehetővé.562  Ez a leegyszerűsítő helyzetben csak felerősödött az

antiszemitisztikus  agitáció.  A  celli  járásban  úgy  tűnt  már  csak  ebben  a  dimenzióban  lehet  a

jelenről beszélni. A hangulat megfertőzte a szociáldemokratákat is a pártvezetőség kiadott egy

557 JUHÁSZ NAGY 1945: 432-434. o.
558 Egy osztály van a hatalmon, a szocdemek kormánya minden ellenvéleményt elnyom. Polgári szervezkedés =
Szombathelyi Ujság, 1919. február 13. 1. o.
559 A vita egyik alapját a főkegyuri jog gyakorlása jelentette, mert Mikes ragaszkodott ahhoz, hogy a kormány e joggal
nem bír, hiszen az csak az apostoli királyt illeti meg. (Mikes felfogása a Vatikán álláspontjához és a kánonjogi
értelmezéshez volt közel.) HUSZÁR 1929: 53-54. o. dr. Mikes János = Kemenesalja, 1919. március 2. 1. o.
1919. február 17-én vette Persián Vass János vallásügyi miniszter 11/b 1919.  sz. utasítására zár alá a püspöki vagyont.
Az aktuson jelen volt Rhorer Ödön püspöki ügyész, Rogács ferenc dr. jegyzőkönyvezető és az érintettek. A
jegyzőkönyv, és Mikes püspök válaszát 1919. február 17-én kelt 1253/1919. sz válasza a 154.919. sz. átiratra l.
Püspöki  körlevelek  között.  SZPL:  Az  egyházmegye  kormányzatát  Tóth  József  vette  át  1919.  március  26-án.  IV.
körlevél, SZPL 17-18. o.
560 Széljegyzet. = Kemenesalja, 1919. 9. sz. március 2. 1. o.
561 Székely Ferenc = Nyugati Újság, IV. évf. 11.sz. 1921. március 21. 1. o.
562 Haller István: A modern pártszervezés. Szombathelyi Ujság, 1918. január 28. 2-3. o.
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nyilatkozatot amelyben kijelentette, „hogy a párt semmiféle felekezeti, avagy vallási gyűlölködést

nem tűr meg a maga körében… „563, ami arra utalt, hogy van. „Nem vagyok antiszemita – írta Kuhár

Flóris plébános a Kemenesaljában - és mindenki maradjon meg a foglalkozásánál, ne akarjanak politikusok, az

állam fenntartó erők lenni, azt hagyják azoknak a leszármazóknak, akiknek az ősei Árpád vezetése alatt

megszervezték Magyarországot és ezer éven át tatár, török, német dúlások dacára megtartották. … Magyarország

mindenkor a zsidó népfaj eldoraldója volt, itt szabadon élhettek, üzérkedhettek, mehettek minden pályára,

szerezhettek rengeted vagyonokat, részt vehettek az állam kormányzásában, elismerte a magyar nép a kereskedői

talentumukat, ezirányu szorgalmukat, tehetségüket és nélkülük a magyar nép sem tudott volna élni és rájuk

mindig szüksége is lesz.

Nincs azonban szükségünk azokra a világot megváltani akaró hitehagyó semita urakra, akik az

országunkat a fosztogatás, rablás, gyilkolás színhelyévé akarják felforgató tanaikkal tenni.

Kijelentem, hogy nagyon sok jó magyar hazafivá lett zsidó van, akik vérző szívvel látják volt

hitsorsaiknak  féktelen  tobzódását  olyan  helyeken,  ahová  nem  valók,  mert  tudom,  hogy  hithű zsidók  nem

azonosítják magukat azokkal, azok iránt mindenkor a legnagyobb tiszteletemet nyilvánítom.” 564  Jó

katolikusként nem a zsidó felekezet képviselői ellen tiltakozott, hanem a „hitehagyott vallástalan

emberek ellen tiltakozom.”565 De nyilván ilyet csak zsidó oldalon nevezett meg, mintha szekularizált,

radikális baloldaliság zsidó privilégium lenne. Jászi Oszkár és Szende Pál egy gyékényre került a

származása miatt, hibáktól és tévedésektől sem mentes politikai törekvésük nem voltak érdekesek.
566  Ez már a zsidó szellem tobzódása volt. Ezek a szövegek fertőző erővel bírtak, hogy a

szociáldemokrata párt „semmiféle felekezeti, avagy vallási gyűlölködést nem tűr meg a maga

körében… „567 arra utal, hogy a gondolat jobban gyökeret eresztett a baloldali csoportok közt is.

Rendezhettek látványos nagygyűlést a szombathelyi szociáldemokraták a Fő téren a

szélsőségesek ellen, 568  itt fellépni már nem kellett ellenük, mert gyakorlatilag ekkor teljesen a

hatalom birtokában volt az a kis csapat, akik levezényelték a diktatúrát, a tanácsrendszert is.569 A

szociáldemokraták központi lapja pedig érzékeltette választás ide, választás oda, akik hatalmon

vannak azok ott is karnak maradni. „… ha a forradalmi pártok együttvéve sem tudják

megszerezni a szavazatok nagy többségét és ezzel a politikai hatalmat, ha a tömegek tudatlansága

és renyhesége miatt reakciós, vagy maradi pártok többsége jut be a törvényhozás házába: akkor a

563 A celldömölki Szociáldemokrata párt = Kemenesalja, 1919. 3. sz. február 19. 2-3. o.
564Államalkotó és államfenntartó erő. = Kemenesalja, 1919. 3. sz. február 19. 2-3. o.
1919. 5. sz. február 2. 1. o.
565Államalkotó és államfenntartó erő. = Kemenesalja, 1919. 3. sz. február 19. 2-3. o.
1919. 5. sz. február 2. 1. o.
566Széljegyzetek. = Kemenesalja, 1919. 3. sz. február 19. 1-2. o.
567 A celldömölki Szociáldemokrata párt  = Kemenesalja, 1919. 3. sz. február 19. 2-3. o.
568 Szocdem gyűlés a főtéren tüntetés a bolsevizmus és az ellenforradalom ellen.  Vasmegyei Független Hirlap, 1919.
február 23. 1. o. A szociáldemokrata Párt értekezlete = Hír, 1919. 8. sz. február 24. 1. o.
569 A szociáldemokrata Párt értekezlete Hencz Kálmán elnökletével a helyi pártitkár Kovács József, Tárnok Gyula
főhadnagy a szombathelyi katonatanács parancsnoka.= Hír, 1919. 8. sz. február 24. 1. o.
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belső bonyodalmak és  - ne szépítsük a dolgot – eddig nem ismert hevességű belső forrongások

ideje  következik  ….  A  forradalom  megindult,  elméletben  már  győzött  is,  de  győznie  kell  a

gyakorlatban is. Ellenforradalmi többség azt jelentené, hogy a forradalom csak papíron marad. ….

Csak egy esetben: ha a szociáldemokrácia törvényes úton kapja kezébe a hatalmat és ezen az uton

érheti el a történelem által előírt útját.”570

A választások bejelentése az eddigi politikai küzdelmet még élesebbé tette, a keresztények

retorikájában két elem kapott hangsúlyos szerepet a köztársaság és a forradalom vállalása melletti

ideológia harcban, az interkonfesszionalistás és nem titkoltan az antiszemitizmus. „Manapság

néhány megtévedt ifjoncot kivéve mindenki híve a köztársasági államformának és a népuralmi

demokratikus berendezkedésének. A szociális haladásnak a szociáldemokrata párt épugy

szószólója, mint a keresztényszociális párt. … Nem felekezeti a keresztényszocialista párt

meggyőződése, hanem felekezetközi, nem is ellenforradalmi, hanem a forradalom vívmányaiért, a

jobb egészséges erkölcsös uj társadalmi alakulásokért teljes, meggyőződésével küzdő. … Ne állítsa

be senki a keresztény szocialistákat, mint ellenforradalmárokat.”571

Amikor 1919. március 21-én este megérkezett a budapesti események híre, a sebtében

alakult direktórium egyik első intézkedése volt Pintér Jenő, Deme László és Lingauer Albin

letartóztatása volt, az utóbbi azonban megszökött.572

A vasi események tükrében úgy tűnik az antiszemitizmus színrelépése 1918 novemberétől

jóval erősebb, mint az az országos irodalomból érzékelhető lenne. Nem egyszerűen csak arról van

szó, hogy a novemberi zavargásoknál hangsúlyosabban jelenik meg a zsidóellenesség, hanem,

hogy a világháború alatt évekig tartó, részben önkorlátozás, részben a kormány hazafias

szempontokat szem előtt tartó sajtópolitikája, cenzúrája miatt egyszerűen a lakosság, az olvasó

nyakába zúdult az antiszemita retorika. A megyét hagyományos irányító csoportok egyik percről a

másikra tűntek el, politikai érdekérvényesítésük megsemmisült, közigazgatási pozíciójukat

megtartották, de a korszerű loyalitás jegyében az új kurzussal azonosították magukat.

Vészhelyzetbe csak a bosszúállás célpontjai a falusi jegyzők kerültek. Ebben a helyzetben

felértékelődtek a már világháború előtt is egymásra szocializáltan működő erők a

szociáldemokraták és a keresztények. A lépés és az erkölcsi előny (ti. a világháborús felelősség

hiánya) az előző csoportnál volt, de minden más téren hátrányban voltak. (Gyenge, képzetlen

személyi vezetés, káder- és médiahiány, a falusi és kisvárosi lakosság szervezetlenség, stb.), amihez

utóbb a sikertelen helyi kormányzás (a közellátás megoldatlansága) is kapcsolódott. A másik oldal

570 Készítenünk kell! = Népszava, 1919. március 5. 1. o.
571 Dr. Kühár Flóris Az örvény felé. = Kemenesalja, 1919. 10. sz. március 9. 10. sz. 1.o.
572 A munkástanács üléséről = Testvériség, 1919. 28. sz. március 23. 1. o.
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hamar lendületbe jött, az új hatalom hibái és eredménytelensége egy csapásra „nyerő” helyzetbe

hozta, amit nemcsak erősített az oldalán megjelenő média túlsúly, hanem hogy igazi sajtócézárra

lelt a politikai nézetet váltó Lingauer Albinban.

A rezsim ellenes kritikáját három irányba lehetett volna elvinni, az elsőben a respublikánus

kísérletet bírálni, (de a titkos rendőri jelentésekből tudjuk, ezzel egyetértett, szó sem volt

legitimizmusról). A másik vonalat a nacionalista alapú bírálat jelenthette volna, hivatkozni a

kormányzat tehetetlenségére a nemzetiségi kérdésnél, ez az ügy azonban megosztotta a helyieket a

nemzetiségek önállósulása nagy támogatást itt nem kapott sokat – függetlenül a politikai

pártállástól  ellenezték  még  a  területi  alapon  álló  autonómiát  is  –  de  ennek  a  feszegetése  még

nagyobb ellenszenvet váltott volna ki a megyében elszakadásra készülő vendek és németek

körében, így inkább jegelni volt érdemes a kérdést. 573  Maradt az antiszemitizmus, mint a

kormánykritika a kormánybírálat nyelve, erre nemcsak tömegigény volt, hanem politikai jövőt is

lehetett építeni, egyben démoni ellenségképet lehetett vizionálni, másrészt sok kérdésre – a

háborús vereségre, a régi rend összeomlására - lehetett magyarázatot, igazolást találni. Hogy ezt a

fordulatot az első világháború váltotta ki nála – miként sok kortársából azt nagyon világosan

elmondta, megírta 1920 decemberében a kőszegi választokhoz írott „levelében”, ami a

Vasvármegye mellékleteként jelent meg. A világháború nemcsak gazdasági, társadalomtörténeti

cezúra lett, hanem mentális és világnézeti választóvonal is, még egyes emberek éltében is. „…

fiatal fejjel és is egész tűzzel a liberálisok táborához csatlakoztam. Mint annyi ezer társam,

bennem is az a helytelen felfogás alakult ki, hogy az ami minálunk liberalizmusnak neveztünk

csakugyan alkalmas az általános emberiesség és a haza érdekeit szolgálni. ..,. Magam tapasztaltam,

hogy milyen veszedelmes az, ha fiatalkorban, mikor az emberben a politikai meggyőződés kezd

kialakulni, nap-nap után zsidó–liberális újságokat olvas az ember. Észre sem veszi, hogy a

szórakoztató olvasás közben hogyan rakodik rá a gyanutlan lélekre a mérgező liberális máz. ….

Hasztalan beszéltek nekem a zsidó nem magyar. Nemcsak hittem, hanem magam is állítottam,

hogy  a  zsidó  is  éppen  olyan  magyar,  mint  magam  vagyok,  csak  éppen  a  felekezet,  a  vallása

más. … A háborúnak tulajdonítható, hogy kinyiltak szemeim. Ugyan már a háború előtt egy-két

évvel is kezdett derengeni szemeim előtt, hogy liberalizmus nem egészen tiszta dolog. Kezdtem

észrevenni, hogy mintha a liberalizmus csak köpönyeg volna, amely mögött a zsidóság kuszik

előre a hatalom felé. De tisztán mégiscsak a háború idején ismertem fel a helyzetet. Mikor a

háború  kitört  … önként  jelentkeztem katonának.  A 18-ik  népfelkelő ezredbe  osztottak  be  mint

hadnagyot. Mikor azonban augusztus 10-én megjött a parancs, hogy indulunk Tarnowba, az

orosz határ felé, a sok zsidó századparancsnok tüstént sorra hasfájást kapott. Mire

573 A német problémára és dilemmára jó példa volt a kőszegi ügyvéd, Szovják helyzete, aki maga is jól érzékelte ezt a
megoldatlan kérdést. VaML Ügyvédi kamara iratai dr. Szovják Hugó fegyelmi ügye 26/1919. sz.
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bewaggoniroztak  Sopronban,  már  csak  két  zsidónk  volt.  …  a  sok  zsidó  tiszt  és  altiszt  a

legravaszabb ürügyek alatt igyekszik kibujni, vagy valami veszélytelen beosztást kapni. …. Ekkor

kezdtem először a tényekből világosan látni. Hogy a zsidó, ha magyarul beszél is, nem olyan mint

a  többi  magyar.  Neki  ez  a  haza  nem  olyan  kedves,  mint  nekünk.  ….  Így  és  ezért  rugtam  én  el

magamtól a liberalizmust. Itt ismertem fel, hogy nekünk ovakodni kell a zsidóktól és a zsidó

szellem további térnyerésétől. Megfogadtam, hogy ha elevenen hazajutok minden tehetségemmel,

amit az Isten adott arra fogom felhasználni, hogy hazámat felrázzam és tudatára ébresszem a

zsidó erkölcs romboló hatásának.”574

Ha elfogadom önvallomását, akkor esetében a keserves tapasztalatokra építve formálódott

benne az antiszemitizmus, az empíria keresett általános magyarázó elvet. Különösebb elvi

megalapozottság nélküli - ami azért publicisztikai tevékenységében ekkor még tetten érthető –

kevés toposzra épülő populista zsidóellenessége nagyon nagy hatásfokkal működött. S benne jó

alapot adott arra, hogy későbbiekben a világ dolgainak elrendezésénél ez legyen az egyik legfőbb

szűrő. Az eddig jellegtelen, de nagy táborral rendelkező keresztények fontos hangadóra találtak

benne.

A kialakult forradalmi intézményi struktúra miatt (Nemzeti Tanács, munkástanács) a

politikai  viták  tere  a  sajtó  lett.  Tömeggyűléseik  az  önszerveződés  motiválta,  nem  a  hatalom

megdöntésére használták őket, csak márciusi választási gyűléseknek lett ilyen nyomásgyakorló

szerepe. Ha pozíciókat veszítettek nem rendeztek demonstrációkat (Mikes internálása, MOVE

feloszlatása,) részben, mert még nem érezték erősnek magukat, másrészt nem kívánták provokálni

a még erős fővárosi hatalmat.575  Programjuk a hatalmon lévők túllicitálására épült, ideológiai

ellenzékként értelmezték magukat, a vallás védelmezői léptek fel (e téren a központi hatalom

tálcán kínálta politikai hibáit), szekularizáció ellenes törekvésük komoly bázisra számíthatott.

Antiszemitizmus új elemekkel bővült, nem egyszerűen a néppárt hagyományos tételeit adták elő.

A zsidó, mint nemzetiség ellen lázadtak, az volt az a trójai faló, amit aztán követett a zsidó

szellem gondolata, amit megint rá kívánnak erőszakolni a társadalomra. Nem lényegtelen, hogy

mennyire haloványan jelenik meg a nacionalista retorika a keresztényerők programjában, és hogy

miként hulltak a kútba a világháború előtti néppárti tételek egy része (szabadkőművesség

zsidóság). A helyi sajtóban nem kapott szerepet a vezetők származásának kihangsúlyozása – ami

nem csoda, hisz nem nagyon illet be az antiszemita világképbe. Obál vendvidéki evangélikus volt,

aki politikai karrierista volt. Hencz Kálmán zsidó felekezetű volt, Kovács József a somogy megyei

parasztgyerek első generációs munkás, akiből Betegpénztári tisztviselő lett, nem rafinált nagy

574 A kőszegi választókerületnek a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja részéről felléptette jelöltje, Lingauer Albin
választói számára a következőkben foglalja össze a programját. = Vasvármegye, 1919. december.
575 Ott úgy ítélték meg, hogy itt a legerősebb a MOVE. L NAGY 1961: 13. o.
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politikai tehetséggel megáldott személyek, korántsem olyanak, akik beleillenének a félelmetes

antiszemita galériába.

A szombathelyi, vasi zsidóság magatartásáról nem derült ki semmi, egyes pontentátok

még lelkesen csatlakoztak a Nemzeti Tanácshoz, a felálló új néptanácsok bizottságaiban mind ott

voltak, aztán hosszú szünet. Nincs kollektív állásfoglalása a felekezetnek sem az új hatalomról,

sem a köztársaságról, még az új főispán köszöntésén sem jelentek meg, (igaz más felekezet

képviselői sem köszöntötték kollektívan). Vélhetően keresték a szilárd pontokat, hol a

kormányzatnál, hol a fővárosi zsidó közösség állásfoglalásában. Még a világháború miatt elmaradt

hitközségi választásokat is elhalasztották, ugyanakkor szembesülni kellett azzal, hogy álláspontjuk

kifejtésére a sajtószabadság révén olyanok is lehetőséget, akik legfeljebb korábban csak egy szűk

körrel oszthatták meg véleményüket. A cionizmus eszméje mélyebb gyökeret eresztett, mint azt a

hivatalos vonal remélte. 1918 a magyarországi zsidóság első nagy válsága lett a 20. században, a

magyar politikai elit az igazodási pontjuk letűnt, igaz ezt kezdetben „pótolta” a Nemzeti Tanács

és a Károlyi kormányzat, de miután a kormány népszerűsége elillant nem volt célszerű mellette

kardoskodni. Ugyanakkor a lehetőség azzal párosult, hogy számtalan a pesti hitközség és az

Egyenlőség  által  megvetett  csoport  nagy  publicitást  kapott.  (a  gyors  elnökválasztás  inkább  a

jövőnek szólt.) Ezek elfojtására, visszaszorítására képtelenek voltak. Kiderült, hogy az a struktúra,

amit megteremtettek nem működőképes. Hihették és mondhatták, hogy ők képviselik a

zsidóságot, de e téren még talán magukat sem tudták meggyőzni, ezért vélem, hogy téves

Szabolcsi Lajos azon mondatai:

6 „Ami a volt zsidó uralom alatti állapotokat illeti”576

Atekintetben nincs vita a tudományos szakirodalomban, hogy 1919 tavaszán a

Tanácsköztársaság, vagy értékszempontú kifejezést használva a bolsevik-kommunista diktatúra

idején növekedett az antiszemitizmus magyar lakosság soraiban. Az állítás tételes bizonyítása

azonban meglehetősen problematikus.577 Az első és talán a legfontosabb érv, hogy a Károlyi

576 8. sz. Dr. Markovits plébános FEISZT 1994 577. o.
577 Katzburg példáit Gál Jenőtől jegyzeteiből vette és a külföldi megfigyelők jelentéseiből. Gál jegyzetei azonban 1919
augusztusából származtak. Gyurgyák János könyvében hosszabban taglalta a kommün szerepét a honi zsidókérdés
alakulásában. Az antiszemitizmus széleskörű válásáról nem hoz új anyagot. Lényegében Katzburg forrását citálja,
valamint a Tanácsok Országos Gyűlésén kirobban polémiát idézi, amivel kapcsolatosan nem árt egy-két dolgot
megjegyezni. Ez már az a korszaka volt a rezsimnek, amikor érezhetően lecsökent a belső támogatása, és külpolitikai
ügyekben feloldhatatlan dilemma elé került, így nehéz volt jó döntést hozni. A jól ismert túlreprezentáltság
ismertetése után nagyon helyesen mutat rá a rezsim kommunista jellegére és az ebből  fakadó magatartására.  Három
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rezsim alatt magasra korbácsolt indulatok nem csitulhattak le pár hét alatt. Ugyanakkor a

sajtószabadság hiánya – és a lakosság zaklatása - miatt kevés ilyen jellegű írással, feljegyzéssel

találkozhatunk. A hatalomra és pozícióba került szocialisták írott változatban nem használták az

antiszemita nyelvet, vagy ha igen akkor annak politikai funkciója volt, vagy a zsidóságtól való

elhatárolódást jelezte, vagy a hatalmi apparátusban is előforduló antiszemita megnyilvánulások

elleni küzdelem miatt tették. Olyan örökségként tekintve rá, ami nemcsak reakciós, hanem

meghaladandó is.578

Maga az a tény, hogy sok zsidó került pozícióba a tanácsrendszer alatt ez inkább azok

számára  volt  fontos  és  lényeges,  akik  enélkül  is  antiszemiták  voltak.  Ezeket  az  adatok  főként  a

későbbi propaganda és történeti irodalom révén váltak országosan ismertté.579 Ugyanakkor nagy

bajban van a történeti irodalom a vármegyékben zajló eseményeknél. Egyrészt kevésbé ismert,

hogy a lakosság mennyire tartotta számon az „új” elit származását, másrészt, hogy ennek milyen

szerepe volt az események alakulásában. Ez azért fontos, mert a vármegyében az ellenforradalom

hónapjaiban  sem  volt  nagyon  téma  a  helyi  médiumokban  a  szereplők  származása.  Mi  több  a

harmincas évek antiszemita légkörében is kevesen hoztak e korszakból példákat. Az antiszemiták

megelégedtek az országos szereplők – egyébiránt roppant szégyenteljes ügyeinek 580  -

felemlegetésével.

Az e téren rendelkezésre álló források meglehetősen szerények és sporadisztikusak. A

szombathelyi hitközségi egykori elnöke, Hirscher Rezső a nyolcvanas években így emlékezett erre

a korszakra: „A kommunizmus ideje alatt termelő munka nem folyt, akinek dolgozni kellett volna, az

politizált. Az országostól eltérően a helyi vezetésben nem játszottak meghatározó szerepet a zsidók. Kovács József

és Hencz Kálmán korábban a Munkásbiztosító tisztviselőjeként dolgozott. Lehet persze, hogy mások azok

voltak, de akkor ezt mi nem tudtuk.” 581  (Kiemelés K. A.) Nyilván két megjegyzést kell tennünk,

egyrészt, hogy évtizedekkel későbbi született visszaemlékezésről van szó, másrészt olyan

személytől származik, aki maga is a szakszervezetnek, így a pártnak is tagja volt és a malomipari

dolgot hangsúlyoz: a terror intézményesülését, az állami közigazgatás átalakítását és a sajtó helyzetét. Kissé
érthetetlen,  hogy  a  rezsim  egyházpolitikájáról  nem  szól,  holott  ez  több  szempontból  is  lényeges:  itt  a  szó
legvalóságosabb értelmében károsultak az egyházak, megalázták őket, ez szerintük legitimálta ellencsapásukat.
Másrészt célszerű egyszer végigtekinteni, hogy ez milyen különbségtételek mellett zajlott le. Harmadsorban, vidéken
ezen intézkedések hatására nőtt meg az ellenállás. GYURGYÁK 2001: 102-109. o.
Fejtő Ferenc könyvében e címszó alatt inkább a rezsim általános politikai kérdéseivel foglalkozott és csak az utolsó
oldalakon tér rá a zsidókérdésre, amit Gratz művével polemizálva értelmez, de csak Gratz állításait kívánja revízió alá
venni, új anyagokkal és értelmezéssel azonban nem állt elő. FEJTŐ 2000: 189-191. o. KÁDÁR- VÁGI könyvükben
Gyurgyákra hivatkozva tárgyalják a folyamatot. 2005: 38-39. o.
578 Kun Béla beszédét idézi GYURGYÁK 2001: 103. o.
579 Váry Albert könyvében nemcsak a felekezeti hovatartozást közli, hanem a vallásváltást is. VÁRY 1993: 162-171. o.
580 Olyan szereplőkre gondolunk mint Csernyi Józsefre, a Szamuely testvérek, Korvin Ottóra.
581 Hirschler Rezső: Az utolsó ortodoxok én temettem el. In: BALJÓS 200:1 181. o.
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munkásként Körmendre vezényelték katonai szolgálatra. 582  Egy 1919 augusztusában még a

celldömölki pogrom előtt készült feljegyzés teljesen más képet nyújt e kérdésről. „A néphangulat, a

drágaság, olvasható a névtelen beszámolóban a zaklatások és az antiszemita hangulat miatt mindinkább a

szovjet ellen fordult … A választásokon is zsidó ellenes magatartás mutatható ki.”583  Itt az antiszemita

hangulat adja a szembeállásra az alapot.

Éhen Gyula a város országosan is ismert nyugalmazott polgármestere 1919

novemberében egy emlékiratban tett kísérletet arra, hogy megmagyarázza a történeteket és a

lezajlott eseményeket. A Felfordult ország írásában külön fejezetet szentelt a proletárdiktatúrának,

ahol fontos helyi összefüggésekre mutatott rá, de az antiszemitizmus markáns virulenciájáról nem

szólt.584 Az 1919-es események után egy évvel napvilágot látott vasi ellenforradalom történetéről

szóló Deme-Keleti könyvben is feltűnően hiányoznak az ilyen jellegű megjegyzések,

észrevételek! 585  Holott a korszak elvárása éppen ebbe az irányba terelte a visszaemlékező-

elemzőket.586

Érdekes személyes történetekkel és köztörténeti adalékokkal szolgált a kommün

szombathelyi történetéhez Kapi Béla evangélikus püspök és lelkész visszaemlékezésében, amiben

szintén nem tartotta szembeötlőnek a zsidóellenesség térnyerését 1919 tavaszán.587

1921 februárjában egy tanfelügyelői körlevélben szólították fel a falusi iskolaszékek

elnökeit, tanítóit, hogy röviden számoljanak be a kommün alatti napok legfontosabb eseményeiről.

A rövid válaszokban sem kapott kiemelt szerepet a zsidókérdés, de jól érzékelhető belőlük a

jelentést tevők világképe. A kemeneshőgyészi plébános dr. Markovits feleletéből kiderül,

csalódott hívei kétszínűségében és talán ez is szerepet játszott abban, hogy a keresztény kurzus jól

megtanult tételét mondta fel: ti. zsidóuralom volt.588

Más jelentésekből talán csak érzékelhető a falusi lakosság zsidóellenes hangulata. Pl.

Táplánfán, ahol a részeg vörös katonák elkezdték kifosztani a kastélyból mire a helyiek

megakadályozták azt, ami nem azt jelentette, hogy ők másképp cselekedtek. 589  „A lopások

582 „Láng Ármin az Export malom tulajdonosa pedig Körmendre küldte a gyermekeit, hadd harcoljanak ott.” –írta a
rezsim bukása után a Vasvármegye. Tisztogatás Devecserben. = Vasvármegye, 1919. augusztus 19. sz. 187. sz. 2. o.
583 A bolsevizmus Czelldömölkön és a járásban OBÁL 271 folio
584 ÉHEN 2006: 51-56. o.
585 DEME – KELETI 1920: 52. o.
586 Deme  László  ekkor  újságíróként  a  MOVE  lapját  a  Nyugati  Ujságot  szerkesztette  és  írta.  A  lap  azonban  nem
bonyolódik zsidókérdésekbe, bár néha közöltek ilyen cikket, de antiszemitának és főleg uszítónak nem nevezhető az
újság irányvonala.  Kétségtelen, hogy a politikai trendet illetően komoly vita bontakozott ki  az országos vezetés és a
helyi szereplők között. Sajnos Deme családi kapcsolatait nem sikerült fellelni, igaz, ezen tényezők nem nagyon
számítottak.
587 KAPI 2004: 225-238. o.
588 8. sz. Dr. Markovits plébános. FEISZT 1994: 577. o.
589 A  történethez  az  is  hozzákapcsolódik,  hogy  a  járási  megbízott  Módly  János  gyakran  látogatta  meg  a  táplánfai
uradalom pincéjét, ahol barátaival a szesztilalom ellenére tivornyákat rendezett, egy alkalommal a csendőrök/vörös
őrök rajtakapták és feljelentették a járási direktóriumnál. Erre rendelte el Módly a kastélyban maradt értékek
elhordását, s a helyiek ezt kívánták megakadályozni. ÉHEN 2006: 72-73. o.
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napirenden voltak. Különösen sokat elloptak Dr. (özv.) Rosenberg Gyulánétól” 590 – írta Heiner

József községi tanító. Az 1913-ban elhalálozott Rosenberg Gyula szabadelvű képviselő a VIII.

izraelita községkerület elnöke volt, s aki egy alapítvánnyal kívánt gondoskodni a vármegyei

szegényekről. 591  Talán a megjegyzés arra utalhat, hogy zsidóktól Rosenberg özvegye

Olaszországból származó zsidó hölgy - „szabadabban” lehetett rabolni.592

A kevés forrásanyagból arra lehet következtetni, hogy a zsidókérdés – az előző

hónapokhoz képest nem kapott kiemelt szerepet. Feltehetően azért, mert a helyi vezetés

heterogénebbnek tűnt, másrészt fontosabb és „ingerlőbb” témák kerültek előtérbe, mint az

egyházakkal és a vallással-oktatással kapcsolatos ügyek, valamint a terrorisztikus hatalomgyakorlás.

A tanácsköztársaság kikiáltásnak ténye még aznap megérkezett a megyeszékhelyre, a

szociáldemokrata párt egykori pénztárosa dr. Geiringer Zsigmond ügyvéd jóvoltából került a

politikai fordulat híre a fővárosból a vasi megyeszékhelyre. A tüstént megalakuló három tagú

Obál Béla, Hencz Kálmán és Kovács József – ideiglenes direktórium „átvette” a hatalmat,

pontosabban folytatta az ügyek intézését, de most már új szellemben, új célokért, új – a rombolás

és építés frazeológiával.593 A személyi összetétel ugyanis nem változott lényegében ők voltak azok,

akik már 1919. január-februárjától is gyakorolták a hatalmat a vármegyében. Március 23-án a

Vármegyeháza  udvarán  egy  népgyűlésen  jelentették  be  a  Munkás-  és  Katonatanács  küldötteiből

megalakult direktóriumot tényét, az utóbbit Tárnok Gyula februárban vitatott körülmények

között megválasztott főhadnagy képviselte. 594  Majd deklarálták a megyei Paraszttanács

megalakítását is, tagjai Geiringer Zsigmond ügyvéd, László András, Urbán Aladár és Varga József,

az elmúlt hónapok során a Földmunkások és Kisgazdák Országos Szövetségének vármegyei

organizálásában vettek részt, magyarán a szociáldemokrata párttal szövetséges földműves

mozgalom szervezésében.595 Majd megtörtént a járások politikai megbízottak kinevezése is, akik

március 25-től léphettek munkába. Nevükben még használták az ideiglenes jelzőt, de a személyi

összetétel az áprilisi választások után is megmaradt, érzékeltetve a választások tényleges politika

súlyát. A tíz megbízott fele kötődött valaha a zsidósághoz. 596  (Celldömölk Pollák Dezső 597 ,

590 13. sz. Heiner József tanító 1921. 02. 22. FEISZT 1994: 579. o.
591 Pályázat a Rosenberg alapítvány kamataira a háborús rokkantaknak. Vasmegyei Független Hirlap, 1918. december
11. 2. o. 1920-ban mindegy 8000 koronát osztottak ki, de tisztviselők pályázhattak csak. Az alapítvány 1944-ig
működött. Sajnos, az alapítvány nagy részét hadikölcsönbe fektették 400.000, így ez a világháború után hamar
elértéktelenedett.
592  Rosenberg  felesége  Olaszországból  származott  izraelita  hölgy  volt,  aki  még  30  kat.  hold  földet  hagyott  a
vármegyére,  hogy  gondozzák  a  Táplánfán  lévő sírokat  és  két  Szinnyei  Merse  Pál  képet  adományozott  a
Képzőművészeti Múzeumnak. = Nyugatmagyarország, 1937. február 1. 3. o.
593 PRUGBERGER-RÁBA 1979: 29. o.
594 DEME-KELETI 1920: 37. o.
595 A jegyzőkönyvet közli. PRUGBERGER 1979: 34. o.
596 1919. áprilisáig megtörtént a még hiányzó hatalmi szervek kiépítése is. A forradalmi törvényszék elnöke Halász
József újságíró lett, Bidnég Jenő, Borossai Béla és Vadkerti Ferenc munkástanácsot képviselte, Balogh Béla és dr.
Heimler Ernő pedig a vádbiztosok lettek. HORVÁTH 1959: 12. o. és 19. o.
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Körmend Varga István 598 , Kőszegen dr. Halász József 599 , Muraszombaton Tkálecz Vilmos,

Németújvár Haffner Ede, Felsősörben Kovács Károly, Sárváron Urbán Lajos600, Szentgotthárdon

dr. Kohn Kálmán, Vasvár Király Dezső, a szombathelyi járásban Módly János.601)

A hatalomátvétel mindenütt békésen zajlott le, a meghatározó keresztény politikusokat

letartóztatták és internálták. Szombathelyen Deme Lászlót, Pintér Lajost, Lingauer Albint. 602

Kőszegen Kincs István plébánost, dr. Marton Jenő ügyvédet, Riedinger Frigyes lukácsházi bérlőt

és  a  lékai  esperest  Heisz  Mátyás. 603  Celldömölkön Kühár Flóris plébánost és két

keresztényszocialista aktivistát tartóztatott le Pollák Dezső népbiztos helyettes. Bár az itteni

hatalom erőtlenségét, gyengeségét mutatta, hogy a helyiek nyomására szabadon rövidesen

bocsátották őket.604

Az alispán Herbst Gézát leváltották, de a megyei apparátus dr. Radó Gyula vármegyei

főjegyző vezetésével tovább dolgozott, miként tették ezt a községi és a városi tisztviselők is. Az

áprilisi választásokat kővetően a megyeszékhely városi tanácsának elnöke dr. Heimler Ernő lett.605

1919. május 14-én újra letették a vármegyei közigazgatási emberei a megkívánt esküt.606

Ennek a gyors, radikális, de látványos társadalmi ellenállás nélkül végbement váltásnak

nehéz volt a magyarázatát a kortársaknak is megtalálni. Nem szabad elfeledni itt volt a legerősebb

a keresztényszocialisták befolyása 607 , az ellenforradalom legerősebb bástyájának számított a

vármegye, „verbális polgárháború folyt” és márciusban már a választási kampányok ürügyén a két

politikai erő között tettlegességekre is sort került.608 A „korszerű loyalitás” hirdető elmélet már

nem tűnt eléggé hatékonynak, csak a közigazgatás átállását igazolta, de az elmúlt hónapokban

sokat agitáló politikusokét nem. együttműködését miért működik együtt.

Ahol nagyot fordult a világ az a munkásság álláspontja, ugyanis addig semmi nyoma nem

volt a helyiek körében a szélsőségességnek, a kommunista eszméknek. Hogy ezt mégis elfogadták,

azt Éhen azzal magyarázta. „Hogy a proletárdiktatúra kikiáltása után a szervezett munkásság

597 Pollák Dezső nyomdászt úgy bízták meg, hogy erről nem is tudott és csak július elejéig látta el a feladatát. = Hír,
1920. november 17. 2. o.
598 ÉHEN 2006: 65-66. o.
599  KI A JÖVŐNEK 1978 :107-112. o. valamint ÉHEN 2006: 81-85. o. HARSÁNYI 1974: 170-176. o. Kissé
idealizált kommunista képet festett Halász Józsefről a szerző, de a végén hozzátette „A kőszegi hitközséggel Halász
József nem tartott semmiféle kapcsolatot.” (176. o.)
600 KI A JÖVŐNEK 1978: 365- 369. o.
601 ÉHEN 2006: 72-73. o.
602  Lingauert  Albint  azonban  a  postás  kisasszonyok  értesítették  és  időben  el  tudott  menekülni  a  városból  és  a
megyéből is.
603 ÉHEN 2006: 81. o. DEME-KELETI 1920: 40. o.
604 A bolsevizmus Czelldömölkön és a járásban. OBÁL 271 folio. Kühárt aztán Budapestre vitték, ahonnét egy 12
tagú küldöttség szabadította ki, Roszmann Lajos vezetésével. SZPL AC /1920.sz.
605 HORVÁTH 1959: 18. o.
606 VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 324/1918. sz.
607 L. GERGELY 1969: 47. o. L. NAGY 1961: 114. o. HAJDU 1968: 298. o.
608 L. A. A terror orvossága. = Vasvármegye 1919. március 21. 1. o.
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eddig vallott szociális elveihez híven alkalmazkodni kívánt az új rendhez, ennek magyarázata

abban keresendő, mert a hirtelen támadt világfelfordulásban teljesen tájékozatlanná vált.”609 Szabó

Miklós formulájával élve az „okafogyott forradalom”610 következménye az lett, hogy utópisztikus,

kipróbálatlan és végig gondolatlan tervekkel lehetett a társadalom boldogítása előállni611, aminek

valós következményeit csak pár héttel később lehetett érzékelni az érintetteknek. Arról sem

szabad megfeledkezni, hogy olyan régi szociáldemokraták, mint Kunfi Zsigmond és Böhm

Vilmos is úgy tevékenykedtek végig meghatározó szerepben, hogy nem lettek kommunisták.612 A

helyi szociáldemokrata vezetők Kovács József és Hencz Kálmán is ezt a változatot jelenítette meg.

Hittek a diktátor nincs csak diktatúra eszméjében.613

Nemcsak az elvi tájékozatlanság volt „erős oldala” a helyi szocialistáknak, hanem a

felkészült „káderek” hiánya is, ezért a hatalomgyakorló szereplők között nagyon nagy számban

tűntek fel legtöbbször elvtelen politikai karrieristák, akik éltek (és visszaéltek) a kínálkozó

alkalommal és elfogadván a felajánlott pozíciót. 614  Ez visszataszító jelenségnek számított a

lakosság szemében. Így vélekedett Kapi Béla és Éhen Gyula is Obál Béláról az egykori

evangélikus teológiai tanárról és vend kormánybiztosról.615 Úgy tűnik a rendszerfordulattal színre

lépő új elit diszfunkcionális magatartása visszataszítóbb volt minden másnál és eltörpült

származása, vallása, azaz nem tudták kötni egy meghatározott (zsidó) szellemiséghez,

609 ÉHEN 2006: 54. o.
610 SZABÓ 1999: 51 és 54. o.
611 Lásd: Podach és Vértes: A társadalmi fejlődés iránya. Huszadik Század, 1919. 1-2. sz. 1-39. o. Erről Jászi Oszkár a
Huszadik Század utolsó számában így értekezett: „A kommunizmus nemzetközi programja ma az egyedüli járható út
a  Wilson  koncepciójának  a  bukása  után.  ….  Ami  pedig  a  gazdasági  programját  illeti,  nincs  köztünk  senki,  aki  ne
helyeselné, s ne támogatná a munkanélküli jövedelem megszüntetésére irányuló politikáját. Sőt még azok is közülünk,
akik a kommunizmus módszereit túlságosan mechanisztikusnak tartjuk s az egyéni iniciativát s monopóliummentes
szabad  versenyt  féltjük  tőle,  azok  is  látva  azt  az  óriási  tömegakaratot,  mely  világszerte  mögötte  áll,  s  amely  akarat
hatalmával szemben megtörik minden racionalista okoskodás, mondom azok is csak azt kívánhatják , hogy a
kommunista kísérletet egyszer meg kell valósítani. Enélkül az emberiség nyugvópontra többé eljutni nem fog.
Elméletek és dedukcuiók helyett tények kellenek a tömegeknek. A kommunizmust ki kell próbálni. A szellemi
munkásnak is lojálisan támogatni kell ezt a törekvést. Most egy ilyen óriási világexperimentum készül. Ha sikerül az
emberiség egy uj egy magasabb fejlődési korszaka következik be. Ha nem sikerül legalább felszabadulnak az elmék
egy tan kényszerűsége alól, mely a gyakorlati cselekvés minden más módszere elől elzárta az utat. Jászi Oszkár.
Szociológia és politika. = Huszadik Század 1919. 1-2. sz. 134-135. o.
612 SZABÓ 1999: 54.
613  Kun Béla 1919. május 21-én, személyes szombathelyi látogatásán világosan kifejtette a munkások előtt: „A
proletáriátus diktatúrája szemben a burzsoázia diktatúrájával, tényleg diktatúrát jelent.” Ugyanakkor a helyieknek nem
szimpatikus mondatokat mondott, miszerint a lokálpatriotizmust vissza kell szorítani és a vármegyei hagyományt fel
kell  számolni.  Bár  a  maga  módján  azt  is  leismerte,  hogy  eddigi  közigazgatási  és  gazdaságirányítási  kísérleteik  nem
váltották be a hozzáfűzött reményeket. Kun Béla Szombathelyen = Vasmegyei Hírlap 1919. május 22. 1-2. o.
614  Talán üzenet értékű, hogy még a hetvenes években, amikor a kor divatját követve összeállították a megyei
munkásmozgalmi hősök arcképcsarnokát, akkor nagyon sok, a tanácsköztársaság idején szerepet játszó személy
kimaradt a kötetből,  aminek nem egyszerűen az információ hiány volt az oka, hanem maga az a felismerés is,  hogy
inkább ártottak az ügynek, mint használtak. Ezekről a személyekről nagyon plasztikus képet festett Éhen
emlékiratában még ott lenne a helye Geiringer Zsigmondnak is, akiről saját párttársai sem írtak jókat. Breitfeld Dezső
írt a Kun Béla szombathelyi kreaturái című írásában. „undorodott tőle mindenki. A munkásság ép úgy gyűlölte, mint
a  polgári  elem.”  Már  majdnem  megbukott,  amikor  kiütött  március  21.  és  mint  egy  görög  isten  úgy  ült  ki  „a  zsidó
arrogancia megtestesülése volt” a vármegyei főügyész elvtárs. Kun Béla szombathelyi kreaturái. = Vasmegyei Napló,
1919. 78. sz. augusztus 19. 1. o.
615 KAPI 2004: 225-228. o. ÉHEN 2006: 57-59. o.
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arroganciához. Pl. dr. Halász József újságíró esetében, aki valaha Lingauer Albin munkatársa volt

a Vasvármegyénél és az Ébredés szabadkőműves páholyának „oszlopa”, aki csak Szombathely

rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetői rangig vitte, mint kőszegi megbízott fennen hirdette,

„hogy nem kommunista,  -  de mindjárt  hozzá is  tette Éhen – de a kommunista társadalom nem

hiába fizette: mindenre kész vak eszközt talált benne.”616

Az új hatalom vidéki fogadtatása még differenciáltabbnak tűnt. „A falusi kisbirtokos

osztály, mely a magyar népességnek túlnyomó részét alkotja, a háborús konjunktúra előnyeit jól

felhasználva, csendes és ügyelő tekintettel szemlélte a bekövetkezett proletárdiktatúrát.”617 Éhen

sommás megállapítását az 1921-es jelentések sem kérdőjelezték meg, inkább csak árnyalták

vélekedését. „A tanács kormány megalakulását Kőszegdoroszló község lakosai nem nagy

megelégedéssel vették tudomásul. Az orosz fogságból hazatért foglyoktól már sokat hallottak a

bolseviki uralomról, annak rémeiről s puritán gondolkodású szorgalmas földmívelő nép már

akkor látta, hogy e kormány forma nem lehet hosszú életű.”618 Jól mutatja, hogy az oroszországi

tapasztalatoknak a falusi lakosság körében erős baloldal ellenességet teremtett. Pápocról azt írták,

hogy „a kommunizmus alatt említésre méltó esemény nem történt a lakosság egyönteleg (értsd:

egyértelműen) várakozó álláspontra helyezkedett”619 „Mivel nálunk senki sem vette komolyan,

hogy az átkos vörös uralom sokáig tarthat s annak bukását mindennap vártuk” 620  „Nádasd

községben – írta Németh György plébános a kommunizmusnak erős talaja nem volt, mert lakói

nagyrész birtokosok.”621  Még Szentgotthárdról is azt jelentették, hogy a „lakosság nyugodtan

fogadta a változást és teljes mértékben közönyt tanúsított minden esemény iránt.”622

A csendes kivárás mellett a másik taktika a rendeletek végrehajtásának az elszabotálása lett.

„A direktórium elnöke minden rendeletet dobszóval kihirdetett, de egyetlen esetben sem

hajtották végre.”623 „A régi képviselőtestület átadta helyét a nép akarata szerint megválasztott

községi intéző bizottságnak, melynek elnöke az érdem jutalmazásaként a harctéren a legtöbb időt

töltő polgár  lett.  …  A  község  közigazgatása  a  proletárdiktatúra  alatt  rendes  volt  a  rendeleteket

csak ritkán hajtották végre és semmi különös eset vagy sérelem nem fordult elő.”624

A vasi kommunizmus eseményei kapcsán két elemre érdemes utalni, egyrészt a

Tanácsköztársaság mindenekelőtt városi eseménynek tűnt, a járási székhelyeken kívül, ahol még

akadtak munkások nem tudott meggyökeresedni a rezsim. Ráadásul ott, ahol gyenge vezetők

616 ÉHEN 2006: 81. o.
617 ÉHEN 2006: 55. o.
618 17. sz. Grastyán István tanító, Kőszegdoroszló, 1921. 03. 30. FEISZT 1994: 580. o.
619 5. sz. Virág Endre tanító, Pápóc. FEISZT 1994: 575. o.
620 18. sz. Mesterházy evangélikus tanító Nádasd FEISZT 1994: 581. o.
621 1. sz. 573. o. Németh György plébános FEISZT 1994: 573. o.
622  Szentgotthárdon dr. Kohn Kálmán helybéli ügyvéd politikai megbízott FEISZT 1994: 583. o.
623 Nemeskeresztúr, Gyarmaty Béla tanító. FEISZT 1994: 577. o.
624 19. sz. Borgáta 1921 03. 31. Czuppon Gyula FEISZT 1994: 582. o.
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voltak és nem sikerült az erőszakszervezetet kialakítani, működtetni, ott instabil hatalmi helyzet

alakult ki, ami gyakran lett végzetes tragédiák forrása.625 Ezt a problémát leginkább Celldömölkön

lehet érezni, ott Pollák Dezső szombathelyi nyomdásznak a vasutasokkal kellett megállapodni,

hogy akaratát a városi népességre tudja kényszeríteni, de 1919 júniusa után a sztrájk miatt

megbízhatatlanná vált ez a viszony, így gyakorlatilag a rendszer bázis nélkül maradt.626

A rezsim a szocializálást viszonylag könnyen véghezvitte, hogy ebben szerepet játszott-e

az, hogy a kereskedelem nagy része zsidó kézen volt ez inkább csak gyanítható, utóbb persze

felhívták a figyelmet arra, hogy a lakások államosításnál miként hagyták ki a gazdag zsidókat.627

Két tényező azonban mély nyomot hagyott a helyiek tudatában és világképében a vallás és

egyházellenessége és a terror.

Az elsőnél érezték bizonyítottnak a keresztények korábban a szociáldemokratákkal

szemben elmondott tételek igazságát. A vallásügyi rendeletek kimondottan irritálták a lakosságot.

„Gazember, aki a vallást bántja” – Ily tartalmú plakátok jelentek meg a falakon.”- írta Éhen.628

Az első több száz fős megmozdulás is a vallási rendelet végrehajtása miatt robbant ki

Szombathelyen május 5-én.629 800 vonultak a direktóriumhoz kérvén az apácákra és szerzetesekre

vonatkozó intézkedések megszüntetését. A hatalom egyes emberei a keresztényszocialista

agitátorok aknamunkájának tartották az ügyet, de nem lett volna ilyen nagy tömeg, ha

szociáldemokrata érzelműek nem támogatják őket.630  Vidéken még ingerültebben fogadták az

intézkedéseket, ebből adódott a legtöbb halálesetet produkáló atrocitás is Nemesbődön május 28-

án. 631  A parasztság magatartása és a vezetőség belátó képessége azonban a legtöbb helyen

megakadályozta a rendeletek végrehajtását. A legtöbb községben – a feszültség csökkentése

érdekében  nem  is  hajtották  végre,  így  történt  ez  Celldömölkön  is,  ahol  még  a  hitoktatás  is

fennmaradhatott. 632  Bár kétségtelen, hogy az ilyen típusú rendeletek felszínre hozták a

közösségekben addig is meglévő ellentéteket, 633  s voltak, akikről utólag nem alakult ki jó

625 FEISZT 1994: 581. o.
626 OBÁL iratok
627 A kommunizálás alól felmentett házak Deutsch Samu, Hoffmann Ernő nagykereskedő, Heinrich Mór tőkepénzes,
Stadler Izidor borkereskedő, Deutsch Samu kereskedő, Kardos Jakab vaskereskedő, Ungár Zsiga gőzmalom
tulajdonos, Weiss Sámuel szénkereskedő, Pick Vilmos nagybirtokos, Spitzer Adolf tőkepénzes. Zsidó és proletár a
névsor. Akitől  elvették: Egyed Imre, Balhauser Ottó, Somogyi Ernő lakatos, Hudetz József kőfaragó, „Érted-e már
most felebarátom, hogy miért mentegeti  Izrael népe Kovács Józsefet és Hencz Kálmánt a kommunista direktórium
vezetőit?” L. A.: Keresztények szervezkedjetek. = Vasvármegye 1919. augusztus 23. szombat 190. sz. 1. o.
628 ÉHEN 2006: 55. o.
629 A Vármegyei Direktórium utasítására hirdették ki az egyházmegyénél a 1483/1919. számú rendeltet a szabad
vallásgyakorlásról 1919 virágvasárnapján ezt meg is tette Tóth József kanonok. V körlevél (1919) SZPL 19-20.
630 Obál iratok Távirat a Belügyi népbiztossághoz.
631 Hét halálos áldozata lett a történteknek (18-24. sz.) VÁRY 1993: 8. o.
632 Az apácák eltávolítása sem ment és még a zsidó Rákosy jegyző sem engedte ezt és ellene fordult a Fáber Oszkár
rendeletének.
633 Az evangélikus kidobta a keresztet
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benyomás, de ezekről inkább hallgattak vagy csak általában szóltak. 634  Ma már egyértelmű a

hatalomban maradt egyházpolitikáját az ötletelés és az improvizációk jellemezték semmiféle

vázlatos forgatókönyvnek „nyoma sincs a cselekvésben, ez nemcsak a központi fővárosi

hatalomra igaz, hanem a vidéki helyzetre.635  Mivel a hangzatos jelszavak mögött hiányzott a

cselekvési program így felerősödött az intézményi anarchia. A vallásügyi kérdések szakértője –

Kunfi Zsigmond felkérésére - Fáber Oszkár lett, aki az ijesztő nevű Vallási Likvidáló Bizottság

élén állt, mint politikai megbízott.636 A számtalan felmerülő probléma közül első helyre tette az

egyházi  vagyon  megszerzését.  Ezt  a  feladatot  Szombathelyen  a  májusban  hajtották  végre.  A

lefoglalt értékek listája mutatja a megyeszékhely két zsidó egyházának vallási célokra használt

vagyon nagyságát. ÍA jegyzőkönyvet a hitközségi elnök (legifj.) Deutsch Samu írta alá, 1919.

május 12-én. 637 Az ortodox közösség leltárjegyzékét az akkori hitközségi elnök Hirschenhauser

Sándor írta alá. 638

Leltár a Congresszusi Hitközség köztulajdonba vett ingatlanairól639

Sorsz Helyszín Funkció terület/öl darab

1. Zrínyi Ilona u. 19. iskola 705 1 db

2. Thököly Imre u. 35 Ház 422 1 db

3. Thököly Imre u. 37 laskasütő ház 48 1 db

4. temető a puszta dűlőben 701

5. Rákóczy F. u. 9. Ház 198 2 db

6. temető beltelek temető, halottas ház és gondnoki lakás 1014 2db

7. Tököly Imre u. 33

Zrínyi Ilona u. 17.

Ház 1111 3 db

Leltár a szombathelyi Orthodox Hitközség köztulajdonba vett ingatlanairól640

Sorsz terület

1. Thököly u. 47 lakóház, tanácsterem, iskola

634 KAPI 2004: 229-237. o.
635 FAZEKAS 1997: 65. o.
636 FAZEKAS 1997:  67. o.
637 Sz város polg iratai III. 868/1919. sz. SZPL AC 91/1919. sz.
638 Sz város polg iratai III .868/1919. sz.
639 Sz város polg iratai III. 868/1919. sz.
640 Sz város polg iratai III. 868/1919. sz.
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2. Fürdő u. 4. Mészárszék

3. Imaháza Thököly utca Imaház

4. Thököly u. 45. Ház 54

5. Beltelek Temető 593

6. Wesselényi u. 15. lakóház udvarral 107

Bár a leltár jegyzék szerint a Fürdőutcában volt a mészárszék, de 1919. januárjától rituális

okoknál fogva saját kezelésébe vette a hitközség és így a Brenner János utca 4 alatt oldották meg a

kiszolgálást. 641

A Chevra Kadisa értékeiről annyit tudunk, hogy 32.820,93 korona értékpapírral

rendelkeztek, illetve a temető tulajdonjogával, valamint olyan ingóságokkal, ami a szertartás

ellátásához szükséges. (10 db ásó, kapa, csákány, 1 db hosszú létra, 4 db közönséges villanyégő,

1db transport vasbádog takaréktűzhely, 1 db vaskályha.642 A jegyzéket május 13-án írta alá dr.

Viola Ödön elnök és Révész Márton jegyző.643

A rezsim bukása után természetesen visszakapták az elkonfiskált javakat. A szombathelyi

állampénztár által visszautalt összegek mutatják a négy jogilag is különálló csoport anyagi

tartalékalapjait. A legerősebb kondíciót a kongresszusi hitközség mutatta 34400 koronával, majd a

Chevra következett 22,520,72 , aztán az ortodoxok 3000 koronával, illetve Chevrájuk annak

háromszorosával, (9305,59).644

 A lakosság szemében természetesen nem annyira a zsidó felekezetek elleni eljárás volt

felháborító, hanem az amit a keresztény egyházak vagyonával felszerelésével műveltek.645

A másik visszatetsző az állami rangra emelt terrorizmus különböző válfajai, a

legbrutálisabb változatai (akasztások) ellen végig tiltakoztak a helyi vezetők, ha kellett a nyílt

színen és nagyobb plénum előtt is, tegyük hozzá kevés sikerrel. 646  Amikor Kun Béla

Szombathelyre látogatott, akkor közölte mély csalódottságát a mellőzésük miatt, hogy áprilisban

megvoltak a választások és a mai napig sem hívták össze az országos kongresszust, és főként azt,

hogy olyan személyeket küldenek ide, aki nem kértek és csak zavart, bajt okoznak. „Abban a

hangnemben, amelyet Budapesten használnak, a falut nem tudnák megszervezni. Elsőbb a falut le

641 A hitközség elhatározta, hogy a kóser hús kimérését – rituális okoknál fogva – saját kezelésébe veszi, és a kimérést
1919. január 1-től a Brenner János u. 4. számú hitközségi épületben lévő üzlethelységben eszközli. 1918. december 11.
Bonyhádi Dániel Hitközségi titkár 1918. december 23-án az iparigazolványt kiadták Polg. ir. 7580/1925.
642 Sz város polg iratai III. 868/1919. sz. 868/1919.
643 Sz város polg iratai III. 868/1919. sz. 868/1919.
644 Polg. ir. 21780/1919.
645 ÉHEN 2006: 68. o.
646 Szabó a szocdemek nyomására oszlatták fel a Lenin fiúkat is. SZABÓ 1999: 52. o.
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kell szerelni, amihez pedig érteni kell.”647 Kun nyilván csak azt magyarázta, hogy minden területen

reformot fognak véghezvinni, mert, ahogy eddig ezt csinálták az nem jó. (gazdaságpolitika,

közigazgatás), ez nem volt más mint a szervezetei káosz beismerése. A szavakat nem követték

tették, ezzel is magyarázható, hogy Pogány ahdügyi népbiztos látogatásán még keményebben

fogalmazta meg az elvárásokat a megyei direktórium egyik vezetője. „Mert Pest az még nem

Magyarország. Nemcsak áldozatkészségünkre, hanem tanácsunkra is szükség legyen. Meg kell

kérdezni a dolgozó milliókat minden fontos elhatározásunknál. Mert a proletárdiktatúra nem az

egyesek, hanem a tömegek diktatúrája, Ő szívvel-lélekkel forradalmár, szívesen áldozza életét a

tömegek élén, de nem tűri, hogy a tömegek megkérdezése nélkül kormányozzák Budapestről az

országot. A megyében mutatkozó mozgalmak nem az ő politikájuk gyümölcsei, hanem azoké,

akik máshonnan jöttek ide. Kijelenti ő ellensége a halálbüntetésnek. A mi forradalmunkat ne

bitófák és golyók jelezzék”.648 Talán ezeknek a bátor állásfoglalásoknak is köszönhető, hogy a

terrornak  a  vármegyében  kevés  áldozata  volt  és  azok  részben  felelőtlenségből  vagy  a  Szamuely

különítménynek köszönhető. 649  De a vasutas sztrájk során a megyében járó népbiztos

kikényszerítette a helyiektől a túszszedést is.

A  túszszedés  olyan  intézkedése  volt  a  rezsimnek,  ami  döbbenetet  váltott  ki.  A  háborús

frontállapotok kiterjesztése a békés lakosságra elfogadhatatlan cselekedetnek tűnt. 1919. június 6-

án Szamuely parancsára – a kőszegi és soproni ellenforradalmi kísérlet miatt – a vasi

megyeszékhelyen sok közéleti és személy tartóztattak le, túszként. Nárai Szabó Jenő, Herbst Géza,

Egán Ede, Gryneusz György, Deutsch Samu, Koller Ernő, Kardos Jakab, Kiss Emil, Weisz

Vilmos, Havas Imre, dr. Grimm Károly, Gróf Erdődy Sándor, dr. Knébel Kornélné, Éhen Gyula,

Varga György, Novák Dániel, Korándy Ferenc, dr. Mayer Ferenc, Heisz Mátyás, dr. Pintér Lajos,

dr. Striling Emil, Stirling Boldizsár, Fux István, Szabó Gábor, Herczeg Ferenc, Lelovich Sándor,

Pohl Sándor, Pohl Gusztáv, dr. Simon Ernő, Kaiser Lajos, dr. Rhorer Ödön, Ruprecht Imre, dr.

Pipits János, Szabó Tivadar, Horvárh Kálmán, Herczeg István, Fejérpartaky László.650

Nemcsak Szombathelyen került sor ilyen akcióra, hanem Celldömölkön is, ahol a

letartóztatott személyek fele zsidó volt. „A városban tuszok is voltak kijelölve. Elég jellemző,

647 Kun Béla Szombathelyen. = Testvériség, 1919. 74. sz. május 24. 1-4. o.
648 Pogány József Szombathelyen. = Vasi Vörös Hirlap, 1919. 120. sz. május 28. 2. o. Pogány elvtárs Szombathelyen.
= Testvériség, 1919. május 28. 3. o.
649 Váry Albert három ilyen esetet jegyzett fel. Az első 1919. április 22-én történt Szombathelyen (533-534-535. sz.),
ahol összekülönböztek vörösőrök és vöröskatonák. A verekedésnek a fegyverhasználat következtében halálos
áldozatai is lettek: Marton István és Németh Kálmán. Ebben felbujtónak Szukics Imrét ítélték meg, és a Czink József
vezette Forradalmi törvényszék halálra ítélte.
Nádasdon 1919. május 5-én (339-340. sz.) a vörös katonák lövöldözni kezdtek, és két halálos áldozata lett a zavaros
történetnek.  A  kőszegi  ellenforradalmi  megmozdulás  alkalmával  Szamuely  és  Korvin  Ottó  a  helyiek  (341-342.  sz.)
bevonásával halára ítélek két, a rendszerelleni érzelmeit kifejező környékbeli lakót. VÁRY 1993: 88. o. 136. o.
650 ÉHEN 2006: 87-88. o.
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hogy fele zsidó volt a tuszok közül a volt szocialista pártjegyző Guttmann Adolf, Horváth József,

Horváth István, Bénig Sámuel, dr. Tompa Sándor, Virágh Antal, Weisz Kálmán.”651

A túsz szedés gyakorlata érzékeltette, a helyiekkel is, hogy felekezeti szempontból

semlegesen járt ez a kommunista rendszer. Utóbb, ahogy az lenni szokott mitológiája is kialakult

a túszszedésnek, s jóval többen állították azt, hogy ők is rajta voltak a kivégezendők listáján, mint

az valaha volt.652 szereplő akadt, aki a túszok között

„Az elégedetlenség napról napra fokozódott, hogy az fegyveresen nem tört ki csak az

értelmesebb elem folytonos csitításának köszönhető.” 653  Ami az 1921-es utólagos hangulat

jelentésből félelmetesnek tűnik az a rémhírek által kiváltott lakossági reakciók. Ami azt szomorú

megállapítást erősíti meg, hogy a rezsim bukása után kiszámíthatatlan zavargások várhatók. 1919

június  elején  Szentgotthárdon,  az  a  hír  terjedt  el,  hogy  véget  ért  a  kommunista  rendszer  mire

zavargások kezdődtek. A kérdés csak az volt, hogy a lakossági keserűség zavargásokká, anomiás

konfliktussá változik-e vagy sikerül valaki(k)nek sikerül-e féken tartani a szélsőséges elemeket.654

7. A hatalomváltás stációi és az új kurzus Vas vármegyében - 1919

7. 1. Feladás és átadás

1919. augusztus 1-én, péntek este a szombathelyi MÁV otthonban (a Vas és

Fémmunkások helyiségében) tartott összbizalmi ülésen eredetileg aktuális témákról kívántak

tájékoztatót tartani, pl. Varga István hivatalvezető a közellátás kérdéséről.655 Majd – nem először

– vita bontakozott ki a diktatúra további sorsáról. Kertész hadügyi népbiztos és Boros István is

Kovács Józsefet hibáztatta, hogy diktatúra ellenes magatartásával defetizmusba taszítja a vasi

munkásokat. A direktórium elnöke meg arra hivatkozott, hogy nem lehet olyan politikát folytatni,

ami a munkásság akarat ellenére van.656  E feszült hangulatban érkezett a Testvériség napilap

szerkesztője Halász József és közölte Kun Béla kormányának (sic!) lemondását. „Tomboló lelkesedés

651 A bolsevizmus Czelldömölkön és a járásban = VaML OBÁL iratok 271 folio
652 KAPI 2004:
653 Nemeskeresztúr Gyarmaty Béla tanító. FEISZT 1994: 577. o.
654 22. sz. Szentgotthárd itt dr. FEISZT 1994:
655 Az összbizalmi testület tegnapi ülése. = Testvériség, 1919. augusztus 2. 2. o.
656 Az összbizalmi testület tegnapi ülése. = Testvériség, 1919. augusztus 2. 2. o.
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és percig tartó éljenzés tört ki.”657 – írta a Vasi Vörös Hírlap. Míg a Testvériség tudósítója arról szólt,

hogy „leírhatatlan lelkesedéssel és percekig tartó éljenzéssel fogadta az ülés az új kormány tagjainak a

névsorát”.658  Ami  jól  érzékeltette,  hogy  maga  a  fordulat  a  helyi  munkásbizalmiak  szemében  –

miként a társadalom többi csoportja számára is - egy felszabadulással ért fel. Megszabadultak a

sok tekintetben elfogadhatatlan erőszakos módszerektől és személyektől. Aztán következett a

vármegyei direktórium elnökének Kovács Józsefnek a beszéde, ami egyes tudósítok szerint élete

legjobb szónoklata lett659, önmagában is jelzés értékű. Arról szólt, hogy „Megértés és szeretet hasson át

mindenkit. – mondotta - Napok századokat jelentenek, ezért gyorsan bele kell kapcsolódnunk az új rendbe. Én

mindig azt mondtam, hogy nincs ugrás a fejlődésben. A fejlődés is tart bizonyos tempót és fokot. … Jöhetnek még

nagy megpróbáltatások és nagy veszélyek, mi szocialisták, mi forradalmárok nem vért akarunk, hanem öntudatot,

hogy megteremthessük a munkásságnak az igaz boldogságot. Én mindig azt mondtam, hogy utálom a vért. …

Mi  forradalmiságunkkal  úgy  kapcsolódtunk  be  az  új  rendbe,  hogy  szeretetet  és  nem  vért  hirdettünk.  …  Mi

szabad és boldog hazát akarunk s abban szabad és boldog embereket. Nem állunk készületlenül.”660 A beszéd

inkább egy vallásos misszionárius megnyilatkozásának tűnik, holott csak egy szekuláris hitű

szocialista megnyilatkozása. Nem volt szó pánikról, inkább egy csendes, békés hatalomról történő

lemondásról, amely hisz a racionalizmusba és abban, hogy lehet tisztességes megállapodásokat

kötni azokkal az erőkkel, akiket a rendszer félretolt.

A másnapi újságokból tudhatták meg a helyiek a fordulatot a „tiszta” szocialista kormány

megalakulását.661 „Villámgyorsan terjedt el a bukásnak a híre. Eleinte hinni sem akarták, csak

percek  mulva,  amikor  megértették  ,  hogy  miről  van  szó,  ömlött  szét  az  öröm  az  agyongyötört

arcokon, megélénkült az utca, mintha új vér lüktetett volna benne hirtelen. …. Este a Hajduk

hadnagyát adták a színházban. A második felvonás fináléja, mikor nemzeti zászlóval jönnek

színpadra tökéletesen belefulladt abba az orkánszerű tapsba, amivel a négy hónapon át gyalázott,

megrugdosott színeket fogadták. Soha olyan tüntetést. Az emberek felálltak és verték a tenyerüket

és sikitoztak örömükben, a zászló pedig lengett diadalmasan és büszkén három színének

pompázó fenségében. Az első napokon nem tett senki semmit. Csak ujjongtak dáridoztak később

jött a cselekvés ideje. Azt hitték most már végérvényesen rendbe jöhetünk.”662

Vasvármegye és Szombathely város intézőbizottsága által kiadott kommünikében – ez lett

a korábbi direktóriumok új hivatalos elnevezése - arra hivatkozott, hogy „soha nem élt vissza a kezébe

ragadott hatalommal. Szigorúan, de igazságosan kezelte a diktatúrát és arról csak az éhhalál réme mondatta

657 Az összbizalmi testület ülése. = Vasi Vörös Hirlap, 1919. augusztus 3. 3. o.
658 Az összbizalmi testület tegnapi ülése. = Testvériség, 1919. augusztus 2. 2. o.
659 Hírek rovat = Vasi Vörös Hirlap, 1919. augusztus 3. 3. o.
660 Az összbizalmi testület ülése. = Vasi Vörös Hirlap, 1919. augusztus 3. 3. o.
661 Értesítették a lakosságot, hogy a hivatalos elnevezések megváltoznak a hivatalos iratokban. Hivatalos iratokban =
Vasi Vörös Hirlap, 1919. augusztus 2. 1. o.
662 Szombathely ma egy éve = Hír, 1920. augusztus 3. 2. o.
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le.” 663  Utalt az antanttal történő tárgyalásokra és fegyverszünet megkötésére. A

megnyilatkozásokból mindenkinek egy békés átmenet víziója jelenhetett meg, a megyei

vezetésben fel sem merült az a gondolat, hogy elmeneküljenek.664

Vidéken is a lakosság hasonlóképpen boldogan fogadta a kommunista rendszer

letűnését.665 „A diktatúra bukásakor az öröm leírhatatlan volt. – írta a nemeskeresztúri tanító - Az

ifjúság legnagyobb része önként ajánlkozott katonának és azonnal be is vonultak.”666 Ennél persze

zavarosabb jelenetek is adódtak a gyenge szocialista bázissal rendelkező Celldömölkön. A

lakosság körében már az előző hónapban érezhetőek voltak a rezsim végnapjai. „Július vége felé

már Deutsch Gyuláné667 is azt mondta, hogy Kun Béla hamarosan megbukik. … Az emberek

kezdtek fehéredni.”668 A kormányválság híre aztán nagy megelégedéssel fogadtatott, ahogy írta az

akkor még a baloldal kezén lévő Kemenesalja.669 „Az emberek izgatottan csoportosultak. A megelégedés

tükröződött a legtöbb ember arcán. S látható volt, hogy a proletárdiktatúrának nem voltak annyian és annyira a

hívei, mint ahogy ezt az emberekbe beleszuggerálták.” 670  Egy későbbi feljegyzés ennél aktívabb

néprészvételről tudósított! (Sajnos a feljegyzésből nem világos, hogy a zavargások vasárnap, vagy

pár nappal később, esetleg augusztus 7-én robbantak-e ki.) A kemenesaljai településen a kormány

bukásának hírére az emberek az apátsághoz mentek – ahová a diktatúra idején zsidó családok

költözte be – és kidobálván az iratokat, tüntettek. „A nép először az apátságot tisztította meg a zsidóktól,

aztán a községházán söpörték ki az asszonyok a „kommunista szemetet” azt az erkélyről az utcára dobálták.

Nagy tömegben vonultak Deutschné háza elé, a nép gyűlöletének e tárgya egy-két cibálás lövés által megszabadult

a veszélytől. Papp Ernő671 elvtárs alaposan helyben lett hagyva népítélet által. A papság és a hatóságok mérséklete

mentette meg a várost véres jelenetektől. … a fékezés nagyon nehéz volt. A vezetők egy része [meg] szökött, a

másik bíróság elé került.” 672  Az államilag „engedélyezett” terror rémétől mindenesetre

megszabadultak a lakosok673, (az hír járta, hogy augusztus 15-én vérengzés fog bekövetkezni.674

663 Munkások! Polgárok! Elvtársak! = Testvériség, 1919. augusztus 2. 1. o.
664 Munkások! Polgárok! Elvtársak! = Testvériség, 1919. augusztus 2. 1. o.
665 KAPI 2004: 238. o.
666 A nemeskeresztúri tanító Gyarmaty Béla volt. FEISZT 1994: 577. o.
667 Deutsch Gyula helyi ismert földbirtokos és kereskedő, testvére Soma, aki 1919 februárjában halálozott el, orvos és
a hitközség elnöke volt tíz éven keresztül, egyben a VIII. községkerület és település képviselője. Korábban tett egy
1000 koronás alapítványt is a városi jó tanulók részére. Deutsch Soma orvos meghalt = Kemenesalja, 1919. február
19. 3. o.
668 A bolsevizmus Czelldömölkön és a járásban = VaML OBÁL iratok 272. fólió.
669 KUNTÁR 1979: 306-308. o.
670 Értesítés a lemondásról. = Kemenesalja, 1919. augusztus 3. 2. o.
671 A celli kommunisták a bíróság előtt = Vasvármegye, 1920. november 18. 2. o.
672 A bolsevizmus Czelldömölkön és a járásban. = VaML OBÁL iratok 272 fólió.
673 Kapi Béla írta le a történetet, miszerint a leánya Kató, amikor megkérdezte, miért kell örülnek ennyire ennek a
hírnek. Valkó Miklósné ismerősük így felelt, mert édesapádat három nap múlva kivégezték volna. Kapi Béla
evangélikus püspök ekkor nem is volt letartóztatva, de ez nem számított. A rémhíreknek iszonytatóan nagy ereje volt.
KAPI 2004: 238. o.
674 A celli kommunisták a bíróság előtt = Vasvármegye, 1919. november 18. 2. o.
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A Tanácskormány lemondásáról és a Peidl Gyula szakszervezeti kormány megalakulásáról

táviratban értesítette Radó Gyula alispán a járási megbízottakat egyben kérte őket a nyugalom

megőrzésére.675 Augusztus 4-én utasították őket a további szolgálatra, 676  holott Vasváron már

vasárnap átadták a hivatali teendőket a korábbi közigazgatási személyzetnek.677

A lakosság hangulata, a helyi hatalmon lévő politikai elit törekvése és a rend ellen

szervezkedők érdekei egy pillanatra találkoztak. Vasárnap délután Szombathelyen a tisztikar a

helyzetet áttekintő gyűlést tartott Kő alezredes állomásparancsnok vezetésével, amibe egy-két

polgári közigazgatási tapasztalatokkal rendelkező és a diktatúrában félreállított (Herbst Géza

nyugalmazott alispánt), vagy még regnáló személyt (a városi rendőrség részéről Beke Gyula) is

bevontak. A terv célja a rend megőrzése volt és talán kevésbé a hatalom átvételének előkészítése,

mint azt utólag állították. Egy-két intézkedést azért elrendelt az elkövetkező napok „hőse”

Szomor Aurél őrnagy.678 1919. augusztus 4-én az új intézőbizottság (Heimler Ernő, Kovács József

és Hencz Kálmán) - Petráss dandár politikai megbízott közvetítésével - tárgyalásokba

bocsátkozott a hadsereg tisztikarával a Megyeházán a további teendőkről. A központi kormány

létének bizonytalansága és a várható román megszállás mindkét felet önmérsékletre késztette, de

abban egyetértettek, hogy terrorra nincs szükség. Ezért sem engedte meg Kovács József a

forradalmi törvényszék elnökének, Czink Józsefnek a tervét a politikailag megbízhatatlan tisztek

és altisztek letartóztatásáról.679

A tárgyalásokon természetesen mindenki apologetikus hangot ütött meg, a tiszti kar

elkeseredettségét a beszólások mutatták, nemcsak a szocialista, hanem zsidóellenes mondatok is

elhangzottak. „a szocializmust csináló zsidók pusztuljanak ki Palesztinába.”680 (Tegyük hozzá ez nem az

egész zsidóságra vonatkozott, hanem a kommunistákra, ami érzelmileg bizonyos értelemben

akceptálható is lenne.) A tárgyalások eredménye a nemzeti lobogó kitűzése és a hadsereg

depolitizálása lett.681  (Ezt a katonák kérték, – a monarchia apolitikus hagyományán felnőtt –

tisztikart idegesítette a rájuk kényszerített baloldali politizálás kötelessége, most persze egy ilyen

kérés az eltávolodást is kifejezte. Az politikától való távolságtartás a másik irányba is vonatkozott,

az ellenforradalmi politikai törekvéseknek sem mutatkozott nagy tömegbázisa, ott és akkor.) Még

egy látványos intézkedés történt 4-én, a tiszti és a katonai rangok visszaállítása.682

675 VaML Szentgotthárdi főszolgabírói iratok 8/1919. sz.
676 KIRSCHER 1968: 204. o.
677 KIRSCHER 1968: 207. o.
678 DEME – KELETI 1920: 159-160. o.
679 Ezt a helyzetet Kirscher úgy értelmezte, hogy ellenforradalmi törekvéseknek adtak tápot az akkori retorika szerint
megalkuvók voltak. KIRSCHER 1968: 204-205. o. L Nagy 1959: 184. o.
680 DEME KELETI 1920: 161. o.
681 DEME- KELETI 1920: 163-164. o.
682 DEME- KELETI 1920: 167. o.
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Augusztus 6-án reggel érkezett meg a HM parancsa a katonák lefegyverzéséről, 683  és

megkezdődött a megbízható tartalékos tisztikar behívása, (a névsorban akadtak zsidók is, pl.

Weiss Oszkár). Az újabb fordulatra aznap délután került sor. Ekkor érkezett meg a cseh frontról

a 18. vörös ezred két zászlóalja viszonylag jó hangulatban. Bevonuló fegyveres alakulatok, még a

letűnt rendszerhez hűnek mutatkoztak, már a rendfokozatok láttán is ingerültek lettek, de Szomor

őrnagy teátrális beszéde után – ahol rájátszva a katonák hangulatára dicsérte a legénység lévai

hősies harcát és szidta a fővárosiakat, de mellőzte a szocialista és a zsidó ellenes kifakadásokat is –

lefegyverezték magukat. 684  Este már a város ellenőrzése a katonák kezébe került, egyben

megkezdődött az addigi vezetők letartóztatása.

Szintén  még  Peidl-kormány  utasítására  augusztus  6-án  Vitnyédi  őrnagy  elrendelte  a  (IX.

kerületi) csendőrség reorganizálását – a március 21-ike előtti állapotok alapján - a nyugat-

magyarországi területen. 685  Visszaállították a rangokat, a parancsnoklás rendjét, a korábbi

igazgatási beosztásokat, és ideiglenesen a személyzetet is. A szombathelyi kerület parancsnoka

Fonyó László lett. Feladatuk a közrend megteremtése mellett, a vörösőrök azonnali lefegyverzése

(az ellenszegülők ellen megengedett volt a fegyverhasználat), és a már működő helyi katonai

parancsnokságokkal való együttműködés. 686

Másnap fejeződött be a hatalomváltás, délután Nemestóthy-Szabó Béla őrnagy

vezetésével egy katonai küldöttség megszállta a Vármegyeházát, az akciót a város lakossága

tapssal fogadta. A hatalmat Radó Gyula vármegyei főjegyzőnek adták át, akit egyből Herbst Géza

alispán nevezte meg a közigazgatás tényleges vezetőnek, miközben és megérkezett a városba

Sigray Antal is felszólította a katonákat, hogy ne csináljanak terrort.687 A grófnak minden oka meg

volt a sietségre, nehogy a Peidl-kormány újabb biztosokat küldjön Nyugat-Magyarországra. Az a

kormány és az a politikai csoport, akikről meg volt győződve, hogy ugyanúgy a harmadik

Internacionálét szolgálják, mint elődeik.688

Augusztus 8-án a munkásoknak be kell szolgáltatni a fegyvereket és a laktanya nevét

visszaállították689, s megbízták Demét Lászlót egy száz főnyi katonai rendőrség vezetésével és a

letartóztatások megkezdésével. 690  Közben a városba érkezett Lehár Antal ezredes is. A

vasútállomáson folytatott tárgyalások eredményeképp az egykori vörös páncélvonatokat

megszerezte és katonai egységéért a feldbachiakért küldetett, akik augusztus 9-én érkeztek be a

683 A Honvédelmi Misztérium 146484/6-1919. számú parancsa. DEME-KELETI 1920: 173. o.
684 DEME-KELETI 1920: 179-180. o. és 187. o.
685 VaML OBÁL iratok 188. folió
686 VaML OBÁL iratok 188. folió
687 DEME 1920: 183-184. o.
688 VaML Vas vármegye törvényhatóságának közgyűlési jegyzőkönyve 1919. december 15.
689 A 83-as gyalogsági laktanya a Kálvária úton Lenin nevét viselte, a huszár laktanya Petőfi nevét kapta a tavasz
során.
690 DEME 1920: 190. o.
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megyeszékhelyre. Ők a határt augusztus 6-án lépték át Szentgotthárdnál, közben letartóztatták a

kommün helyi vezetőit. Augusztus 11-étől a két alakulat már közösen ellenőrizte a vasi

megyeszékhelyt. Augusztus 14-én megtörtént Jármy Andor alezredes kinevezése Vasmegyei

katonai parancsnokává, és a hadsereg egységei visszavették régi elnevezésüket, ( 83., 106. és 18.

gyalogezred, valamint a 11 huszárezred).691

A fordulat a legtöbb helyen békésen ment végbe. Sárvárott augusztus 6-án Urbán Lajos

átadta az iratokat dr. Guary Leó volt szolgabírónak.692 A feldbachi tisztek csak 9-én érkeztek meg

a Rába-parti városba és azonnal megkezdték a letartóztatásokat (Fürst Ferenc nyomdász és Urbán

Lajos), ütlegeléseket, majd az ún. pásztorházba vitték őket, ahonnét egy hét múlva a szombathelyi

huszárlaktanyába szállították őket.693

7. 2. A kormánybiztos és a Friedrich István kormányai

Az új elit hatalomra jutása után azonnal megkezdődött a régi-új személyek pozícióba

juttatása.  Sigray  Antalt  augusztus  12-én  József  főherceg  1912.  évi  63.  tc.  alapján  a  Moson,  Vas,

Zala és Sopron törvényhatóságok területére kormánybiztosnak nevezte ki, munkáját már aznap

megkezdte.694 17-én jelentette, hogy helyettesévé az előző napon Karner Gusztáv volt malackai

főszolgabírót nevezte ki. 695

Egyben örömmel értesült róla, hogy Sopron vármegye már kinevezése másnapján

támogatásáról biztosította és várta intézkedéseit, többek között, hogy hiányzó posztjaira

tisztviselőket nevezzen ki.696 Zala vármegye közönsége és tisztikara kicsit később, de hasonló

szellemben nyilatkozott.697 Kapi Béla az evangélikusok nevében köszöntötte Sigrayt, kérvén az

iskoláik és gyülekezeteik védelmét.698

691 DEME 1960: 192. o.
692 MAKRA 1979: 414. o.
693 HORVÁTH 1958: 155-156. o.
694 Annyit kért, hogy az eskü letételre később majd sort kerít. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok
1/1919. és 7/1919. sz. Gróf Sigray Antal kormánybiztos. = Vasvármegye, 1919. augusztus 13. 1. o.
695 Karner Gusztáv szintén Grazból érkezett és nyilván ott került szorosabb kapcsolatba a gróffal, közigazgatási
tapasztalatait jól hasznosíthatta. = Hír, 1920. május 22. 2. o.
696  Nem  volt  alispánja  a  megyének  és  három  szolgabírája  még  mindig  orosz  fogságban  volt.  VaML
Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 1/1919. sz.
697 1919. augusztus 21. VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 1/1919. sz.
698  Kapi Béla augusztus 15-iki levelében köszönti a haza és nemzet jótevőjét és a „köznyugalom és békesség
helyreállítása szolgáló minden intézkedésében készséggel” támogatja a grófot. Sigray augusztus 22-i válaszlevelében
azt írta,  „kedves kötelességének teszi az evangélikusok támogatását,  és mindent megtesz értük, amit tud.” = VaML
Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi iratok 35/1919. sz.
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Sigray Antal699, aki az elkövetkezendő három esztendő meghatározó regionális politikusa

lett az arisztokrata politikusnak azt a típusát képviselte, aki széles olvasottsággal, imponáló

nyelvtudással és a szuverén politikai véleménynyilvánításhoz és cselekvéshez szükséges

feltételekkel rendelkezett. Korábban a főrendiház tagjaként (1904) nézte a „mélyben” zajló

politikai csatákat, a megyei politikába (értelemszerűen) nem kapcsolódott be. Mondhatnók

tájékozottsága ez ügyben csak annyi volt, amennyire egy földbirtokosnak illet, napi közigazgatási

tapasztalattal nem rendelkezett. Ez a politikus típus mindig saját álláspontot képviselt. Büszke

volt autoritására, nem kívánt szervezetet, mozgalmat maga köré építeni, és főként nem kívánt

párthoz csatlakozni, inkább az önálló „intézmény” szerepére vágyott.700  Sigraynál ez a képlet

annyiban szűkült le, hogy gondolatait írott formában ritkán adta közre (nincs arról információ,

hogy naplót vezetett volna). Nézeteinek metamorphozisát inkább az – itt-ott felbukkanó –

leveleiből, beszédeiből lehet rekonstruálni, de írásaiban erős az utólagos rekonstrukciós szándék.

1918-ban Károlyi Mihály szolgálatában állva amerikai kapcsolatait felhasználva szeretet volna

jobb békefeltételeket kiharcolnia. 701  Aztán emigrációban maradt a bécsi ABC munkájában

kapcsolódott be, de nézeteltérések miatt szakított a császárvárosi csoporttal, hogy a stájer

fővárosban lévő erőkhöz csatlakozott.702 Sigray Antal hűvös viszonyt ápolt a megyei közigazgatás

vezetőivel, a megyegyűlésen is csak a beiktatásakor jelent meg álláspontom szerint feszült viszony

alakult ki közte és Herbst Géza között.

Ezzel párhuzamosan érkezett meg Horthy kinevezése, aki az említett négy vármegye élére

katonai parancsnokokat nevezett ki hangsúlyozván703, hogy Sigray kinevezése polgári jellegű, a

katonai  ügyek  hozzá  tartoznak.  Utóbb  augusztus  22-én  arról  szólt,  hogy  József  főherceg

rendeletére átvette a nemzeti haderő feletti rendelkezést, a dunántúli hadsered feletti

parancsnoklást, és a 3. katonai körzet parancsnokává Lehár Antalt nevezte ki. 704

699 A családról és Ivánc kapcsolatáról lásd: BENCZIK 2000: BÉKÉS 2007:
700 A klasszikus változatot Apponyi Albert, Károlyi Mihály, Andrássy Gyula jelentette, korszakunkban Bethlen István,
Teleki Pál. Sigray is arról beszélt, hogy nem voltak politikai ambíciói. VaML Vas vármegye törvényhatósági
bizottságának jegyzőkönyve 1919. december 15.
701 A  Károlyi  kormány  1918.  december  28-án  (2.  pont)  vitatta  meg  Sigray  svájci  jelentését,  =  Minisztertanácsi  Jkv
MOL Filmtár 11595. Sigray diplomata tevékenysége aztán utóbb vihart is kavart, mert Batthyányi Tivadar azt
állította, hogy küldetését a kormány pénzzel támogatta, amit Sigray sohasem ismert el. = Hír, 1921. május 2. o. Sigray
a berlini amerikai követtel keresett kapcsolatot, aki sógora volt. BÉKÉS 47-52. o.
702 BÉKÉS 2007: 53-62. o. ZSIGA 1989: 11-17. o. és 20-26. o.
703  A Nyugatmagyarországi katonai parancsnokság alatt álló négy megye élre az alábbiakat nevezték ki: Moson
Leölkes Dezső alezredes, Sopron Bozó Pál ezredes, Vas Jármy alezredes, Zala Habacher András alezredes. Minden
városban be kell rendezni egy állomásparancsnokságot, Sigray csak a polgári hatalommal bírt, a katonai Horthy alá
tartozott. A hadsereg csak eszköze volt a nyomozó hatóságoknak. 1919. augusztus 15. Horthy. 8-B/1919. sz. VaML
Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 11./1919. sz.
704 Horthy 1919. augusztus 22-i siófoki levele szerint József főherceg rendeletére augusztus 19-én átvette a nemzeti
fővezérség és a nemzeti haderő felett a parancsnokságot. A budapestiek felett a HM parancsol. A 3. katonai
körzetparancsnokság Szombathelyen Lehár ezredes a parancsnok közigazgatási tanácsadó: Sigray Antal négy megyére
kiterjedve. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 41/1919. sz.
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A megyei közigazgatás is újraépült Herbst augusztus 8-án értesítette a tisztviselői kart,

hogy  a  direktórium  általi  nyugdíjaztatása  érvénytelen  és  újfent  aktivizálja  magát  és  erre  kérte  az

össze tisztviselőjét is.705 Vegyék át a hatalmat, a községi tanácsok, mert a megszűnő direktóriumok

helyébe a régi  közigazgatás lép,  az esetleges rendzavarók ellen pedig azonnal  járjanak el.  Ha kell

karhatalom, akkor jelezzék és gondoskodnak a támogatásról.706 A fegyvereket gyűjtsék be, újabb

engedélyek kiadása a szombathelyi csendőrség feladata lesz. 707 Augusztus 13-án felszólította a

főszolgabírókat a hatóságuk területén elkövetett kegyetlenkedéseket, rablásokat és fosztogatásokat

haladéktanul nyomozza ki és a részletes leírással együtt terjesszék be.708 Mindezt megerősítette

Sigray távirata, aki az 1918. október 30- előtti összes önkormányzati szerv felállítást és a választott

testületek működését rendelte el.709

Lényegében két hét alatt mind a közigazgatásnál, mind a rendészeti szerveknél a kívánatos

személycserék végbementek.710 „A helyzet kielégítő a községekben a közigazgatás a régi emberek

kezében.”- írták Lehár ezredesnek. 711  A csendőrség és a határrendőrség tökéletesen, a

visszamaradt vöröskatonák negyede megbízható.712 Katonai szempontból már ekkor is stabilnak

mutatkozott mindent, a lefegyverzések rendben zajlottak.713

Ezt a váltássorozatot a Szombathelyen állomásozó hadsereg egyes tisztjei politikai

fordulatra kívánták felhasználni. Beadványukban arról szóltak, hogy a tiszteké és a legénységé a

dicsőség,  hogy  a  rablóbanda  vörös  hadsereget  ilyen  ügyesen  le  tudták  szerelni,  és  „hogy  a

hatalmat félig meddig törvényes útra terelve kezünkbe” tartják.714 A hadseregé legyen a dicsőség,

hogy a még meg nem szállt országrészt Magyarország megmentésére „felhasználtassék”. „Az a

hatalom, - figyelmeztettek - amely kezünkben van korántsem olyan erős, hogy azt bármely

pillanatban el ne veszíthessük, mert biztos tudomásunk van róla, hogy ellenségeink most is

bujkálnak, izgatnak, lázítanak és csak azt a pillanatot várják, amikor is ellenünk fellépve a

705 VaML Szentgotthárdi főszolgabírói iratok 10/1919. sz.
706 VaML Szentgotthárdi főszolgabírói iratok. 11/1919. sz.
707 VaML Szentgotthárdi főszolgabírói iratok. 13/1919. sz.
708 VaML Szentgotthárdi főszolgabírói iratok. 14/191. sz.
709 VaML Szentgotthárdi főszolgabírói iratok. 16/1919.
710 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 3/1919. sz.
711 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 3/1919. sz.
712 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 3/1919. sz.
713  Jelentés a kormánybiztosnak, hogy 1919. augusztus 13-14-re, a Szelestey utca 37. sz. alatt agyonlőttek egy
vöröskatonát, mert nem adta le a fegyverét. (Kopácsi Lajos 26 éves rom. kat. nőtlent.) Szilágyi János hadapród
őrmester négy társával azt a parancsot kapta,  hogy a Szelestey 37-ben élő Pollák Dezső nevű politikai biztost állítsa
elő a huszárlaktanyába. Pollák nem volt otthon és azt mondták Sárvárott van letartóztatva. Kopácsi meg éppen jött
az utcáról és felszólították, majd egy Dóczi nevezetű 14 éves kadetjelölt ölte meg, aki az utcára volt kiállítva, hogy ha
kiugrik valaki, akkor elintézze el, illetve lőjje le. Hátulról a nyakcsigójába fúródott a golyó és meghalt. = VaML
Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 8/1919. sz.
714 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 30/1919. sz.
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kezeinkbe jutott hatalmat onnét kivegyék.” 715  Javaslatuk a katonai diktatúra bevezetése, a

statárium kihirdetése Vasvármegyében, és a földművelők közül a hadsereg kiegészítése. 716  A

hatalom ad acta tette a beadványt érezvén nem jelent komoly problémát. A veszélyt nem innét

leselkedett, hanem a külföldi csapatok esetleges megszállásában. A román előrenyomulásban és

főként onnan, amin sem a polgári, sem a katonai közigazgatás nem tudott segíteni: a gyárak,

üzemek nyersanyag és energiahiány miatti leállással előálló elbocsátások, vadsztrájkok, egyszóval a

munkásság felől. A bérkifizetések elmaradása, esetleg meginduló kivándorlások teljesen

szétzilálják a gazdaságot. A munkásság még túl erős tényezőnek mutatkozott, hogy (kar)hatalmi

erővel lépjenek fel ellenük.717

Sigrayt elsősorban a katonai támadás, megszállás foglalkoztatta. Megérkezésekor úgy ítélte

meg, hogy mind az osztrákok718 , mind a csehek támadása várható a térség ellen, a románok

előretöréséről nem is szólva! 719  A románok megakadályozása érdekében mindenre hajlandók

lettünk  volna,  csak  ne  vonuljanak  be.  –  mondta  és  írta  utóbb  –  amikor  Veszprémig  és  Győrig

vonultak, akkor a Rábánál felállítandó védelmei vonalról disputáltak Lehárral.720 (De augusztus

szeptemberben ezt a megállapítást dokumentumokkal nem lehet igazolni.) Pár napon belül belátta

a cseh intervenció nem valós veszély, de a délről vonuló jugoszláv haderő annál inkább fenyegette

a törvényhatóságot. 721  Fő célja a nyugat-magyarországi területek megőrzése lett, ennek a

szellemében kellett, hogy cselekedjenek az érdekelt közigazgatási vezetők. Ő is úgy látta innét kell

az ország újjászületésének megvalósulnia.722

A Friedrich-kormány tekintélyét a helyiek szemében az emelte, hogy politikai alkuk nélkül

volt bátorsága a szociáldemokratákat félreállítani, szövetségét József főherceggel pedig

715 „… küzdő katonák és polgárok nevében.” 1919. augusztus 17.-én. Aláírások 11 tiszt, de rajta a megjegyzés, hogy
irattárba, augusztus 17-én. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 30/1919. sz.
716 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok Iratok 30/1919. sz.
717  Horváth százados személyesen is jelentés tesz, majd augusztus 15-én. Szombathely, 1919. augusztus 13.
120/hdm/1919. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 3/1919. sz.
718 1919. augusztus 17-én Németujvárott 251 község kikiáltotta az Ausztriához való csatlakozását. = VaML Vas
vármegye Törvényhatósági bizottságának jegyzőkönyve 1919. december 15. Az augusztus 22-i távirat szerint az
augusztus 17-i zavargások tetteseit szabadon bocsátották, mindenki visszamehetett a lakhelyére, de a büntető dolgot
természetesen megtartják, és majd kiszabják a büntetést is. = VaML IV/428/a/ Szentgotthárdi főszolgabírói iratok.
22/1919. sz. SIGRAY1920: 152. o. ERNST 1987: 191. o.
719  Nyugatmagyarországi Katonai parancsnokság 251/hdszám 1919. augusztus 19. parancsa. = VaML
Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok VIII-21-X/7 IV. 402/e. Szentgotthárd 166/1919. sz.
720 VaML Vas bármegye tvhatósági biz. kgyi jkv. 1919. december 15. SIGRAY 1920: 149-150. o.
721 A csehek betörése elmarad, de az osztrákok ellen készülni kell. A hadsereg az intézkedéseket megtette, értesíteni
kell őket is. A „agitátorok vagy más a fennálló rend ellen izgatókat azonnal letartóztatandók és őrizetbe veendőek
esetleg a betörésekről nyomban jelentés várok.” SIGRAY 1920: 150-151. o. Augusztus 12-én a muravonalat átlépték
a jugoszlávok és augusztus 17-ig voltak ott. Kérték a november 13-i vonalra vonuljanak vissza jugoszláv parancsnok
ezt megtagadta. Jegyzéket nyújtott be és nem hajlandó azt átadni. VaML tvhat. biz. kgyi jkv. 1919. dec. 15.
722 Nyugatmagyarországi Katonai parancsnokság 251/hdszám 1919. augusztus 19. 1. Az oláh (entente) csapatokkal
szemben minden ellenállni tilos, ha az oláhok leszerelnék, akkor el kell rejteni a fegyvereket. = VaML
Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok VIII-21-X/7 IV. 402/e.
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kívánatosnak tartották.723 A  kérdés  csak  az  volt,  hogy  mennyire  képes  ez  a  kormány  a  román

megszállás körülményei között az antant egyes köreinek és a magyar fővárosba érkező katonai

misszió nyomásának ellenállni, és a szuverenitást visszaszerezni, biztosítani.724 Az érdemi hatalmi

befolyás nélküli kormányzat politikailag is roppant megosztott volt. Az augusztus 15-én

megalakult második kormányt keresztények, agráriusok és liberálisok alkották. Perényi Zsigmond

belügyminiszter  már  16-án  úgy  látta,  hogy  3-4  napnál  nem  bírják  tovább,  vagy  Horthy  jön

seregével és fehér terror lesz, vagy eleget téve az antant elvárásainak szocdemeket is bevonnak a

kormányba. 725  Reményként tekintettek a fővárosból Nyugat-Dunántúlra, ahol még nem volt

román megszállás, s ahol a rendeződés irányába tartottak a folyamatok, bár a kommunikációs

kapcsolatok (táviró, telefon, sajtóterjesztés) nagyon akadozott. 726  Augusztus 21-ére azonban

minden a viszályára fordult Károlyi Imre puccsszerű kísérlete, Polnay Ödön tárgyalásai a

románokkal, a vidékről érkező hírek („A Dunántúlon is nagy zavar van.”) inkább a kabinet

kimúlás irányába mutattak.727 A kultuszminiszter Huszár Károly ekkor vetette fel a zsidókérdést,

utalva a nála járt pesti hitközségi képviselők és Szabolcsi Lajos információira. Arról szól, hogy a

Dunántúlon zsidókat gyilkolnak (kétszázat említett) és Prónay Pál százados alakulatára

panaszkodott. Egyben arra kérte a kabinetet, „a közvélemény előtt ne hagyjanak kétséget aziránt,

hogy minden atrocitást a legnagyobb mértékben elítélnek és helytelenítenek.”728 Vita a felvetésből

nem keletkezett.729 Augusztus 27-én aztán lemondott a József főherceg és a kabinet is és komoly

alkotmányos válság alakult ki.730

A napok óta tartó bizonytalanság megszüntetése érdekében a kormánybiztos

támogatásával a vasiak augusztus 25-én közös politikai értekezletet tartottak, ahol egy

nyilatkozatot fogadtak el: „A vármegye és Szombathely város közönsége csakis minden politikai

üldözéstől mentes, vallás (betoldva) nyelv szabadságot és az igazi haladást minden irányban

biztosító politikát gyakorló kormányt mint az ország népének gondolkodásával és érzületével

megegyező akarat kifejezését hajlandó minden erejével támogatni. … Tiltakoznak minden

szélsőséges szocialista irányzatú politika és ezen irányzatot képviselők kormányalakítása ellen. …

Egyben tiltakoznak Vasvármegyének a román katonaság által rendcsinálás és rendfenntartás

723 Minisztertanács 1919. augusztus 8. (8. pont) József főherceg ekkor vette ki az esküt a miniszterektől.
724 VaML  Nyugatmagyarországi  Kormánybiztosi  Iratok  4/1919.  sz.  Friedrich  kormány  kinevezése,  amit  a  megye
tudomásul vett. = VaML Vasvármegye közgyűlési jegyzőkönyve 1919. szeptember 15.
725 Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1919. augusztus 16. 1. pont MOL K 27 MOL Filmtár 11595 2 tekercs.
726 Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1919. augusztus 16. 3 és 20. pont. MOL K 27 MOL Filmtár 11595. A kormány
egyik legfőbb sikerének a szegedi kabinet megszűntetését tarthatta.
727 Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1919. augusztus 21.  MOL K 27 MOL Filmtár 115
728 Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1919. augusztus 21.  MOL K 27 MOL Filmtár 115.
729  Korábban, augusztus 12-én érkeztek már ilyen jellegű beadványok a miniszterelnökhöz Nagyméltóságú
miniszterelnök úrnak! Hevesi Simon és Székely Ferenc pesti hitközség elnök fémjelzett az egyetemi zászlóaljak
tevékenysége ellen a műegyetemen és az orvosin. 3457/1919. sz. Szeged és Dunaföldvárott egy Prónay nevezetű
szádos vezetésével… . = Egyenlőség 1919. szeptember 11. 2-3. o.
730 Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1919. augusztus 28.  2. pont MOL K 27 MOL Filmtár 11595.
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ürügye alatt való megszállása ellen, mert a vármegye területén mindenütt rend és nyugalom van s

az ujraépités munkája a legjobb úton halad.”731 Ritka pillanat volt, amikor együtt nyilatkozott a két

testület, - nincs kétségem az iránt, hogy Sigray javasolta ezt az akciót - ebből világos volt az akarat,

hogy nem fogadják el az antant mesterkedését a szociáldemokraták ismételt bevonást a magyar

kormányba. A vármegyeháza előtti népgyűlés is megerősítette ezt a szándékot.732 Tiltakozásukat

nemcsak a kormánybiztosságnak küldték el, hanem külön-külön az antant misszióinak is, hasonló

– valószínűleg kikényszerített - nyilatkozatok születtek a járási településeken is. 733

A harmadik Friedrich kabinet már úgy alakult meg, hogy saját tagjai is bizonytalanok

voltak jogszerűséget illetően.734 „Nem jogbitorlás, hanem közbizalom folytán van a helyén” a

kabinet, s a miniszterelnök úgy vélte, hogy a „forradalmat csak ellenforradalommal lehet

legyőzni.” 735  Legalább a személyi kérdések stabilizálódtak némiképp, augusztus 27-én belügyi

államtitkárnak kinevezett Beniczky Ödön előbb ideiglenes, majd végleges belügyminiszteri

megbízást kapott.736 Szeptemberben azonban olyan vita alakult ki a minisztertanács ülésen, amely

egyszerre érintette a belpolitikai továbbfejlődés és a magyarországi zsidókérdés ügyét, Heinrich

Ferenc kormányalakítási kísérletéről van szó.737 Abban konszenzus mutatkozott a miniszterek

előtt, hogy a zsidóellenes mozgalmaknak elejét kell venni, ellenük fel kell lépni, mert ez rossz

benyomást ad Magyarországról. Az más kérdés, hogy a Nemzeti Hadsereg (különösen az ahhoz

lazán csatlakozó szabad tiszti csapatok) felett képtelenek voltak ellenőrzést gyakorolni. Friedrich a

nagy túlélést egy dunántúli körúttal „ünnepelte meg”, ennek keretében látogatott el Sárvárra és

731 Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 52/1919. sz.
732 Szombathely és válság = Vasvármegye, augusztus 26. 2. o.
733  Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 52/1919. sz. VaML IV/428/a/ Szentgotthárdi főszolgabírói iratok
24/1919. sz.
734 „Minél jobban keressük a törvényességet, annál jobban összebonyolítjuk a kérdést.” – mondta az igazságügy
miniszter. = Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1919. augusztus 28. 2. pont. MOL K 27 MOL Filmtár 11595,
735 Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1919. augusztus 28. 2. pont. MOL K 27 MOL Filmtár 11595.
736 1919. augusztus 27-én lett belügyi államtitkát, augusztus 29-én ideiglenes belügyminiszter és szeptember 10-én
belügyminiszter. = Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1919. augusztus 27.  MOL K 27 MOL Filmtár 11595, 11596
737 A minisztertanács 1919. szeptember 3-i ülésen Beniczky Ödön kelt ki Rubinek memoranduma ellen, amit az
antant jutatott el. Ebből azt a következtetést vonta le a keresztény politikus, hogy protektorátus alá akarják helyezni
Magyarországot az agráriusok. Heinrich Ferenc kereskedelmi miniszter arról szól, hogy ő keresztény liberális
alapokon akar állni, de őt zsidó miniszternek tartják. A külföldnek rossz a véleménye a kabinetről „antiszemita és
agyon akarja  ütni  a  zsidókat”.  Nem szabad ezt  a  rossz  szellemet  kiengedni  a  lakosság  köré,  mert  tragédia  lesz.  Fél
attól, hogy ha átvenné a hatalmat, akkor pogrom törne ki, amely egyszerre meghosszabítaná a román megszállást és
tovább  rontaná  a  külföldi  megítélést,  nem  is  szólva  az  osztrák  propagandáról,  amelyik  mindent  megtesz  az  ország
lejáratására. Rubinek szerint az a hír, miszerint ha Heinrichet kinevezik, kitör a pogrom Lovászitól származik, aki
korábban nemet mondott Heinrichnek, mert csak államtitkári posztot ajánlott leendő kabinetjében. Ugyanakkor
fontosnak ítélték azt, hogy a szocialista Béccsel szemben Magyarország keresztény maradjon, ez vonzani fogja a
népeket Budapest irányába. Heinrich javasolta: vegyenek be a kormányba szocialistákat, de csak jelentéktelen tárcákat
kapjanak.  Beniczky  Ödön  azzal  érvel:  a  hadsereg  is  keresztény,  a  Dunántúlon  pedig  az  a  helyzet,  hogy  vagy
keresztény vagy zsidó kormánya lesz az országnak, ha Heinrich kormány megbízatást kap kezdődik az egész Károlyi
korszak. = Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1919. szeptember 3. MOL K 27 MOL Filmtár 11590. MÉSZÁROS é.n.:
31-32. o.
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Szombathelyre 1919. szeptember 9-én, amiről utóbb úgy nyilatkozott, hogy élete nagy pillanata

volt az a lelkes fogadtatás, amiben részesült. 738

A kormányzati zűrzavarban sok egymásnak is ellentmondó döntés is született. Augusztus

20-án „nagy képzettségnél, mint szakismereténél, valamint a helyi viszonyokban való jártasságánál

fogva” Vas vármegye kormánybiztosává nevezték ki Herbst Géza alispánt. 739  Aztán Herbst

ideiglenesen főispánnak nevezték ki szeptember 15-én. 740  Szeptember 20-án Beniczky Ödön

belügyminiszter kinevezte Sigrayt a vármegye főispánjának, aki megköszönte a megtiszteltetést, de

a kormánybiztosi teendői miatt nem vállalta el a posztot, inkább azt javasolta, hogy az alispánt

bízzák meg e feladattal.741 1919. november 24-én az évnegyedes vármegyei törvényhatósági ülésen

Herbst  Géza  mégis  azt  jelentette  be,  hogy  a  főispáni  tisztséggel  Sigray  lett  megbízva,  aki  a

betegsége miatt azonban nem tudott az ülésen megjelenni. 742 Nem igazán világos, hogy utóbb

miért vállalta feladatot, mindenesetre az ünnepélyes beiktatásra az 1919. december 15-iki

rendkívüli közgyűlésen került sor.743

7. 3. A média túlsúly megteremtés – zsidó szellem keresztény köntösben?

Ennél gördülékenyebben ment végbe a helyi médiapiac visszaalakítása, megszilárdulása. A

sajtó helyzete sok ponton lényegesen megváltozott 1919 augusztusára, ezt anyagi-gazdasági,

kommunikációs és a politikai tényezők egyszerre okozták. Az sem titok, hogy a hatalmon lévő

politikai erők meghatározó szerepet játszottak mindebben, a jó, gyors és sikeres kommunikációt

mindennél fontosabbnak tartották.744

738 Vasvármegye,  1919.  szeptember  10.  1.  o.  VaML  Szentgotthárdi  főszolgabírói  iratok.  24  és  29/1919.  sz.  Nymoi
Kormánybiz. Iratok 89/1919. sz.
739 Herbst Gézát is kinevezték kormánybiztosnak mégpedig 18240. sz. alatt. = Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1919.
augusztus 20. MOL K 27 MOL Filmtár 11595.
740 Herbst bejelenti, hogy a mai napon megbízták a főispáni teendőkkel és helyette az árvaszéki elnök Gaiger Ignácz
látja el. = VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1919 szeptember 15.
741  VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 139/1919. sz. Budapest, 1919. szeptember 20. A
kormánybiztosi körének meghagyása mellett kinevezte Vas vármegye főispánjának. Beniczky. 6504/1919. sz. Levél
távirat a belügyminiszternek 1919. szeptember 26. Sigray megköszöni a megbízatást,  de a megyei főispáni tisztséget
ilyen leterheltség mellett nem akarja vállalni. Úgy érzi, hogy a vállalt feladatok nem tud megfelelni. Újabb távirat a
Bmnek és 1919. szeptember 29. Nem tudja fizikálisan sem ellátni a dolgot. Inkább azt javasolja, hogy mivel nincs
főispán úgyis az alispán látja el a feladatokat a gyűlésen való elnökségre és a kinevezésekre pedig előterjesztésre ad
hoc lenne megbízandó. Sigray kormánybiztos
742  Sigray kinevezése főispánnak 1919. november 24-én. 539/1919. sz
743 VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1919. december 15.
744 A médiapiacnak két interpretálása lehet
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Az egyre romló gazdasági helyzet miatt a lapkiadás komoly problémák elé került

(papírhiány), ami korlátozta a példány- és oldalszámokat.745 A hadsereg a megmaradt készletekre

igényt tartott és lefoglalta azokat, a közigazgatás pedig számba vetette a megmaradt készleteket. 746

Másrészt a bizonytalan közlekedési állapotok miatt a fővárosi lapok nem érkeztek meg

vidékre, ezt azért a helyi újságírók nem bánták. Ebben a főszerepet nem véletlenül, a katonai és

polgári hatóságok játszották, érdekük volt a hírzárlat fenntartása és ennek a legegyszerűbb módját

abban látták, hogy a nemkívánatos lapokat lefoglalták, és minden utón-módon megakadályozták a

terjesztését. A hadsereg és a közigazgatás emberei lelkesen kerestek bizonyos kiadványokat. A

Népszava, a Világ terjesztését akadályozták, valamint az ún. zsidó lapokat, mint a Pesti Életet,

Népszabadság, szociáldemokrata röplapokat. Lényegében minden olyan lapot, amelyik írt a

fehérterrorról és a hadsereghez kapcsolódó személyek törvénytelen akcióiról és brutalitásáról.747

Harmadsorban a kommunikációs csatornák bizonytalanná váltak, naponta csak pár órát

lehetett – Sopronon keresztül - telefonálni a fővárosba. Az elsőbbséget a hadsereg élvezett, aztán

a közigazgatás és a kevéske időt a sajtó emberei kapták meg, és ha még jutott idő, akkor a

magánbeszélgetésekre kerülhetett sor.

A századelő óta megváltozott a magyar médiapiac és ezt jól követte a szombathelyi is748,

nem annyira a nézetek terjesztése, a gondolatok megismertetése, hanem a hírgyártás és

szolgáltatás lett a feladata, ami jó üzletnek bizonyult, ahol a gyorsaság pénzben kifejezhető

haszonná vált.749 Ilyen tényezők hívták életre például 1918-ban a MOVE sajtóosztályát, hogy ezen

keresztül tájékozódjanak ők is a belpolitikai helyzetről, illetve ezen keresztül közvetítsenek

magukról.750 Most  a  Nemzeti  Hadsereg  is  úgy  gondolta,  sajtóirodát  kell  felállítania751, sőt külön

745 Vasvármegye, 1919. szeptember 18. 3.o. Munktársakhoz, amig nem lehet 8 oldalra felemelni a lap terjedelmét ne
küldjenek be fejtegető cikkeket. „az küldjön be sűrűn rövid helyi híreket, vagy pedig szerezzen nekünk kitart, meg
bizható vidéki tidósítókat.” 1314/1919. sz. Vasvármegye Az üzenet adja a katonaságnak a nyomdavállalatot. Öt
szedőgépe  petrolum  szükséglete  kell  .  egy  Waldmann  nevű zsidó  ujságiro  által  lefoglaltatott  és  azért  nem  fognak
működni . 1919. november. 10. Lingauer.
746 A Dunántúli központi kormánybiztosság Siófok 3. sz. biz rendelete. Az időszaki lapok papírkészletek lefoglalása.
Három  nap  alatt  írják  össze,  mert  ez  a  zár  alá  vétel  előfeltétele.  Papírfoglalások.  124/K/eln.  1919.  sz.  Sigray  is
megerősítette szeptember 27-én és október 2-én tért ki rá. = VaML IV/428/a/ Szentgotthárdi főszolgabírói iratok
35/1919. sz.
747  Zala vármegyei kormánybiztos helyettes utasítása. A dunántúli kormánybiztosságra hivatkozva 1912. évi 63.
alapján  a  szeptember  17-i  levélre  reagálva  azt  írja,  hogy  bizonyos  lapokat  be  kell  tiltani.  1.  A  Népszava  és  a  Világ
terjesztését meg kell akadályozni. Az átrakodó állomáson meg kell akadályozni minden fajta trükköt. Ugyanez
vonatkozik az ideiglenes sajtótermékekre is. Ha katonák kifogásolják, akkor velük ebben a kérdésben konzultálni.
1919. október 10. Eitner Zsigmond. Zala törvényhatósági kormánybiztosa. = VaML Nyugatmagyarországi
Kormánybiz. Iratok 179/1919. sz.
A Magyarság és az Est terjesztését és árusítást megtiltották. Ha postán vagy vonaton jön, akkor azokat le kell foglalni.
Tegye ezt meg, akkor is, ha kormánygyalázó cikkeket lát és olvas, vagy a rend és nyugalom ellen vétőket azokat le kell
foglaltatni. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 100/1919. sz.
748 KATONA 2006: 116-117. o. MURÁNYI
749 SIPOS 2004: 17-19. o.
750 DEME - KELETI 1920: 13-14. o.
751 314/1919. sz. Körtávirat amelyben azt kérik, hogy a katonai a sajtó irodának jelentsék a dolgokat. Minden
formában távirat telefon, levél. „minden ügy, adat és esemény, amely alkalmas a bolsevizmus elleni való aggitációra
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tájékoztató lapot is kiadott (Katonai Lapok).752 De jelentkeztek más hírgyárak is, akik nem zsidó

szellemben kívánták bemutatni a magyar társadalomban zajló eseményeket.753

A politikai helyzet több elemből állt. Függetlenül attól, hogy mi is volt adott pillanatban a

sajtójogi helyzet (1914. évi 14. tc.), ha ezen egyáltalán el lehetett igazodni. A de facto hatalom,

magyarán a katonák (románok, magyarok) dönthettek arról, hogy melyik lapot és abban mit is

olvashasson a nagyközönség. Cenzorból nem volt hiány. A fővárosi lapokat a románok

ellenőrizték és húzták meg, a vidékieket a katonai cenzúra.

A politika következményeként a helyi közigazgatási főszereplőjének normális esetben a

főispánnak nemcsak joga, de kötelessége is volt, hogy bizonyos lapokat támogasson, amelyek

közel állnak a kormány politikájához. Itt most jelen pillanatban a kormánybiztos Sigray feladata

lett. A formák különbözőek voltak a közvetlen havi pénzügyi támogatáson kívül utazási

kedvezmények, portómentesség megadása. 754  A lapterjesztés szabadsága sem érvényesült, a

kolpotrázs joggal való játék különösen kedvelt formája volt a helyi médiapiacot ellenőrzőknek.

A politikai fordulat terméke lett a helyi újságírói társadalom megrostálása is, ami azért

nem volt oly mértékű, cserébe az újságírók még inkább hírgyártó szakemberként identifikálták

magukat. 1919. augusztus 14-én a Vasmegyei újságírói szakszervezet feloszlatását követően hívták

életre a Vasmegyeiek újságírók szindikátusát. Elnöke Lingauer lett, alelnöke Csizmadia László,

pénztárosa Görög László, jegyzője Klaszek István. 755  Ez a fórum egyben az önátvilágítás

funkcióját is hivatott volt ellátni, korlátozott sikerrel.756

Az új helyi politikai kurzus célja az lett, hogy megtörjék a fővárosi zsidó lapok

egyeduralmát,  nemcsak  függetlenedni  akartak,  hanem  fölébük  nőni  is.  Ezt  a  programot  a  helyi

média cézár Lingauer Albin nem is titkolta. 1919. október 13-án egy hosszabb levélben fordult

Kormánybiztoshoz, amiben kifejtette álláspontját. Ez nyilván nem egyszerűen a helyi mediapiac

újjárendezéséről szólt, hanem a zsidóság elleni küzdelemről is, azaz a keresztény sajtó

lehetetlenné tételétre, a hazafias és keresztény érzés emelésére és nevelésére, a nemzeti önérzet felébresztésére, végül
Nyugatmagyarország meggátlására, az osztrák propaganda legyőzésére.” A sajtó osztály
752 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 1058/1919. sz.
753 Kormánybiztosnak „nemzeti Sajtótudósitó Iroda” a vidéki sajtót híranyaggal lássák el. „egészséges, keresztény,
nemzeti és hazafias híranyaggal lássam el. Vidéki destruktiv lapok is hasonló szellemben nevelték. A magántudósítok
jobbára „nagyobbára zsidókból és olyan egyénekből állanak, akik saját önös érdekeiket vagy nem tudták, vagy nem
akarták a nemzeti eszme szolgálatába állítani, tehát indirekt destruktiv érdekeket szolgáltak. Miután az erkölcsi
támogatása meg van ezért kérte, hogy támogassák a párt is és tőle vegyék a híreket. = VaML Nyugatmagyarországi
Kormánybiz. Iratok 259/1919. sz. 1919. november 12. Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja Frühwirth Mátyás
főtitkár. Levél november 21-ről a lapok szerkesztőinek, hogy lehetőleg onnét vegyék a híreiket. 1919. november 24-
én.
754  A  Hír  kérelme  a  porto  mentességre.  Görög  Kálmán  kérelme  augusztus  20-áról  és  ez  nem  ment  kérik  a
bérmentesítés alóli mentességet, ezt minden lap megkapta. Kifosztva vették át a céget mindenféle forgótőke nélkül,
szerény kondíciókkal. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi ir. 567/1919. sz.
755 A vasmegyei újságírók szakszervezetének = Vasvármegye, 1919. augusztus 15. 3. o.
756 Felszólították  az  újságírókat,  hogy  1919.  szeptember  5-ig  tisztázzák  magukat.  Lingauer  szerint  még  mindig  ott
ülnek nem kívánatos emberek pl. Oberschal Margit, Vörös Sámuel evangélikus tanító. Tisztogatások. = Vasvármegye,
1919. augusztus 31. 1. o.
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monopóliumának megteremtéséről. Lingauer úgy ítélte meg, hogy nagyon sikeres és széles körben

elterjedt a konszolidációt szolgáló lapja a Vasvármegye. Épp azért azt kéri, hogy „mint elsőrangú

propaganda orgánuma hatóságok részéről is a legmesszemenőbb támogatassék, és pedig úgy

anyagilag, mint erkölcsileg. Nem szubvenciót kér, hanem információt és gyors híreket ez emeli a

lap bevételét. A Vasvármegye hírszolgálatát támogatni közérdek ez nem kerül sem az államnak,

sem a vármegyének pénzbe. A hatóságok néha összetévesztik, és azt hiszik, hogy a hivatalos

híreket kell itt olvastatni.”757 Igazi ellenfele a Népszava és a nagytőke támogatta destruktív lapok.

„ugyanilyen szervezetet képez a faji összetartozottság alapján álló zsidóság is. – írja - Méltóságod

nagyon jól tudja, hogy a zsidó sajtó összetartó információs szolgálatával szemben a szervezett

polgári társadalom, sőt még a hatóságok is tehetetlenül állnak.” 758  Sajnálja,  hogy  a  vidéki  és

hazafias sajtót a hatóságok nem tartják feladatuknak támogatni. Az a gond, hogy az információval

a hatóság csak akkor törődik, ha nekik van erre szükségük és nem fordítva. Éppen ezért kéri,

hogy utasítsa a hatóságokat különösen a nemtörődöm szolgabírákat az együttműködésre, mert

„kénytelen akarva, nem akarva a vármegyei lapból városi lappá visszafejlődni. Már pedig evidens

érdeke a vármegyének is, hogy legalább egy olyan orgánuma legyen, melyben mind a tíz járás

eseményeinek híre megtalálható.” 759  A járási székhelyen felállított és ott igazolvánnyal is

rendelkező személyeknek hamar információhoz kell jutniuk, ezért kérte, hogy minden nap

délután a rossz telefon viszonyok miatt 3 és 8 között a szolgabírák állomásáról leadhassák a

közleményeiket.760 Sigray Antalt nem kellett sokáig győzködni, mert két nappal későbbi levelében

erre felszólította az alispánt és lényegében a kéréseket akceptálták. Mondván a szombathelyi sajtó

„a keresztény magyarság szolgálatában állannak, kötelesség erkölcsileg is támogatni.”761 Lingauer,

aki már a világháború előtt is vezető media tulajdonosnak számított, most ezt a helyzetet

monopoljoggá kívánta formálni, nem sikertelenül tizenötezer példányba fogyott el a lap, amikor

megvásárolta a kiadás jogát ötszázban kelt el, tizenöt év alatt megharmincszorozta a mennyiséget.

Fizetett tudósító hálózata a világháború előtt még csak három járásra terjedt ki most már szinte

mindre.762 Ráadásul kiadója megvásárolta a Vármegye Hivatalos Lapjának kiadási jogát is. Azáltal,

hogy politikailag ily közel került a keresztény eszméhez „bekebelezte” a Szombathelyi Ujság

olvasóközönségét,  nem  is  jelent  meg  többet  a  lap.  (Az  egyház  még  fontosabb  szerepet  szánt  a

sajtónak, mert a letűnt rendszer eseményei mutatják számára a média társadalmi jelentőségét.763 )

757 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 179/1919. sz.
758 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 179/1919. sz.
759 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 179/1919. sz.
760 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 179/1919. sz.
761 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 179/1919. sz.
762 KATONA 2006: 131. o.
763 A központi Sajtóegyesület nem nagyon váltotta be a hozzáfűzött reményeket.  4290 a sajtómozgalomról SZPL X
levél SZPL 45-46. o.
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A centrumtól a szélsőjobbig uralta és befolyásolta a politikai erőket (másokat meg ingerelt) és

tematizálta a nyilvánosságot az egész vármegyében. Érdemes volt küzdeni a keresztény-nemzeti

lobogó  alatt,  fordított  helyzetben  ezt  ő a  zsidó  szellem  diadalának  írta  volna  le.  Nem  akarta

észrevenni, amit tett az ugyanolyan logika alapján működik, mint akiket nagy elánnal addig bírált.

Az 1919 szeptemberére kiformálódó médiaviszony 1922 tavaszáig megmaradt, a kormány

támogatással az akkori főispán tett rá kísérletet, hogy átalakítsa a piacot, kevés eredménnyel. A

helyi hatóságok erejét mutatta, hogy a belügyminiszter dörgedelmei is kevésnek bizonyultak az

erősen korlátozó gyakorlat megszüntetésére. Beniczky Ödön belügyminiszter november végén

értesítette Sigrayt, hogy a Katonai Fővezérség ezzel kapcsolatos jogosítványait hatályon kívül

helyezte. Később már a választási időszakban is azt hangsúlyozta, hogy, annak a lapnak amelynek

meg van az előzetes engedélye azt nem lehet megakadályozzák. 764 A fővezérség helyi emberei

természetesen azzal érveltek, hogy tiszteletben tartják a dolgot, de ha állam és hadsereg ellenes

írások  vannak  bennük,  akkor  nincs  pardon.  Mindenestre  Beniczky  azt  javasolta,  hogy  az

államügyészséggel lépjenek kapcsolatba, lévén a kérdés megítélése rájuk tartozik.765

7. 4. leszámolás és megtorlás

Sigray Antal a belső helyzetre nézve úgy gondolta a gyors letartóztatások a legjobb

nyugtatók a felizgatott lakosság számára. „Minden halasztást a nép a gyengeség jelének tartja, és

elégedetlenséget okoz.” 766  Sürgette  az  államügyészeket,  hogy  minél  előbb  kezdjék  meg  a

vizsgálatokat, önkéntes lakossági támogatásból, segítségből nem volt hiány, magyarán

feljelentések sora érkezett a kormánybiztosságra. 767

764 Egyes lapok terjesztőit nemcsak akadályozzák, hanem az ellen erőszakot követnek el magyarán bánják. 5499/1919:
rendelet akadályozza a sajtócenzúra életbeléptetését, a magyar nemzeti hadsereg fővezérsége a katonai körletek sajtó
osztályaihoz üzent anyagnál fogva 4694/1919 rendelet kapcsán hatályon kívül helyzete a fővezérség jogosítványát
amely a sajtótermékek terjesztését akadályozta meg. 1919. november 29. Ujabb rendelet, hogy korlátozzák a
sajtótermékeket, de az 1726/1919. sz. resben megadta, aminek van előzetes engedélye azt engedni kell esély nincs e
téren ne legyen már probléma. És a sajtótörvény alapján kell azokat engedélyezni. 1919. december 17. Beniczky
Ödön. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 336/1919. sz.
765 A szombathelyi katonai parancsnokság II. csoport. A Kormánybiztosságnak, Szombathely, 1919. december 4. A
fővezérség 4694/1919. sz. levele. Az a gyakorlat, hogy a fővárosi lapokat vidéken elkobozzák többé fenn nem tarható
intézkedés. A cenzúrát átveszi a fővezérség. A fővezérség nem tartja jogilag járható utnak az előzetes cenzúrát csak
azután  fogja  megtenni,  ha  bennük  állami  vagy  hadsereg  ellenes  cikk  van  akkor  fogja  ezt  megtenni.  A  vármegyei
katonaság parancsnokság lépjen kapcsolatba az ügyészséggel és egy tagot jelöljön ki erre. Beniczky Ödön levele 1919.
december 2-én 98891/1919. sz. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 100/1919. sz.
766 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok Iratok 31/1919. sz.
767 Gagern báró jelentette Lócsról, hogy nagymennyiségű fegyver van elrejtve és egyes személyekkel is gond van. =
VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 40/1919. sz. Vasvármegye, 1919. augusztus 15. 2. o. Az
ellenkezés áldozata = Vasvármegye, 1919. augusztus 15. 185. sz. 2. o.
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Már augusztus 6-tól megkezdődtek a letartóztatások. Természetesen a kommün

vezetőivel kezdték (Kovács József, Gyulai Emilt, Geiringer Zsigmond, Udvaros István, Heimler

Ernőt, Fodor Antal és dr. Halász József.) A sajtóban folyamatosan tették közzé a letartóztatottak

névsorát. 768  Az előforduló attrocitásokról, 769  esetleg egy-egy ismert vezető haláláról a hírek

röviden és szűkszavúan szóltak.770 Korántsem írtak a brutalitások mértékéről, hogy az egyszerűen

megvádoltakat, ha kellett a cséplőgép mellől rángatták el a hatóságok emberei és a nyomaték

kedvéért az egész társaságot megverték, vagy ha ilyenről mégis tudtak, akkor: a megérdemelte volt

a megnyugtató válasz. Hogy ne maradhasson ki senki, ösztönözték a lakosságot a feljelentésekre,

maga Lingauer Albin is élenjárt e téren.771 Megjelölt egy-két területet, amit még alaposabban kell

át kell vizsgálni (pl. a tanítói kart.) 772  A törvénytelen, vitatható „népi” megoldásokkal is

egyetértettek, pl. Szőcén Nagy János tanítót kidobta a falu. 773 A leszámolás módjai: a bűnösök

kinyomozása, bejelenése és a megtorló igazság kezére juttatása. Az opportunistákat pedig

bojkottálni kell. A társadalmi bojkottot kell szervezni. Nyilván ebben a megközelítésben elveszett

a társadalom keresztény nagyobbik felének szerepe a lezajlott folyamatokban és csak egy kis

névnélküli mag jelenik meg, akik a kollaboráltak. Ez a támadási és felmentési mechanizmus

lehetővé tett mindne nem zsidó számára, hogy meneküljön a felelősség alól és míg egyik oldalon

egy kollektívum lett bűnös, a másikon csak egyes anonim személyek. Pedig hát tudott volna saját

szakmáján belül is mondani szép számmal ilyen egyéneket, de ezek nevéről, származásáról

hallgatott. 774 Minden olyan személyt, aki csitítólag lépett fel azt lapjában megtámadta,775 minden

általa nem kívánatos jelenség mögött a zsidóságot és a kommunista szellemet kereste.776

768  Letartóztatott kommunisták névsora. = Vasvármegye, 1919. augusztus 19. 2. o. Letartóztatott kommunisták
névsora. = Vasvármegye, 1919. augusztus 20. 2. o. A letartóztatott kommunisták névsora. = Vasvármegye, 1919.
augusztus 27. 2. o. Lefogott kommunisták névsora = Vasvármegye, 1919. szeptember 3. 2. o.
769 Kőszegen Untenecker János belőtt Miesz János tiszt lakására, majd elmenekült onnan, végül elfogták a Gyöngyös
melletti Turista hídnál és agyonlőtték. Kőszegen pórul járt merénylő = Vasvármegye, 1919. augusztus 13. 3. o.
770 Entzbrudert, Bors és Salzbergert Szombathelyen temették el, de Acsád mellett lőtték le. = Vasvármegye, 1919.
augusztus 26. 3. o.
771 Lingauer Albin bűnvádi feljelentést tett dr. Obál Béla, Dr. Geringer Zsigmond, Hencz Kálmán, Kovács József,
Tárnok Gyula, Módly, Horváth, Vajda Ferenc és Galambos nevű kőműves ellen. = VaML Nyugatmagyarországi
Kormánybiztosi Iratok 19/19119. sz.
772 Tisztogatás.= Vasvármegye, 1919. augusztus 27. 1. o.
773 Tisztogatás.= Vasvármegye, 1919. augusztus 27. 1. o.
774 Olvasóinkhoz: munkatársak átléptek a vörös lapokhoz, és új munkatársakat kell találni. Olcsó fogással magas
példányszámot értek el a Vasmegyei Hirlap munkatársai. L. A Leszámolás! = Vasvármegye, 1919. 181. sz. augusztus
10. 181. sz. 1. o.
775 L. A.: Jelenségek: Vasvármegye, 1919. 182. sz. augusztus 12. 1. o.
776 A Dukesz-féle papírüzlet visszasírja a szovjet időket, és nem ad el hangjegyeket. Balázs irodasegéddel és Konrád
díjnokkal nem működnek együtt. Jánossy Gábor vörös apostollal mi lesz a díjnokok fontosabbak, mint ő. A vasút a
főkolomposok, Löhner és Erdős mérnök és Eigner László ellenőr várja a vörös dolgokat vissza. Erdős Lajos zsidó
mérnök a  vasúti  szövetkezet  elszámolásával  baj  lett.  Jó  volt  a  kommunizmus,  mert  elaludt  az  ügye  a  szereplőknek.
Löhnert és Eignert letartoztatták, de szabadon is engedték. Freireisz üzletvezető helyettes dzsetriből lett vörös a
javából a direktóriumnak volt tagja itt. 31 tag szerepelt itt. Tisztogatás.= Vasvármegye, 1919. augusztus 15. 185. sz. 1.
o.
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A közigazgatási hatóságoknak részletes jelentésekben keltett beszámolni a letartóztatottak

foglalkozásról és vallásáról és a vádakról.777 Nem rendelkezünk a letartóztatottak teljes listájával,778

az egyiken 171 név szerepel, amelyik között akadnak nem vasiak is, a kőszegi rendőrkapitány

listáján 96 név szerepelt, a szentgotthárdiakéban. A főszolgabírák kötelessége lett a rögtönítélő

bíráskodás kihirdetése.779

Hogy a dolgok nem mentek simán az mutatja, hogy az alispánnak fel kellett hívni a

figyelmet az alárendelteknek a törvényesség betartására.780 A polgári és katonai hatóságok – és

természetesen a sajtó – erős nyomással nehezedett az igazságszolgáltatásra és a minél előbbi

példás büntetéseket követeltek. 781  „Kezd összeállni a dolog, nagy baj, hogy az ügyészség

hazaengedi azokat, akik ellen nincs konkrét vád.”- írta a Vasvármegye, nem akarván tudomásul

venni a törvényesség be nem tartása olyan lejtőre viszi az országot, aminek nem látni a végét.782

1919 szeptemberében Karner Gusztáv szomorúan konstatálta, hogy a Vas Megyei Direktórium

vezetőjét hazaengedték Kovács József, követelte az ügyészségtől, hogy minél hamarabb tárgyalják

az ügyet.783 A perek csak a következő évben kezdődtek meg, sorsukat természetesen végigkövette

a helyi sajtó, de sok érdekességet, újdonságot és szenzációt nem hozott. Ha mást nem mint azt,

hogy vádlottak és tanúk egymást mentették. Kiderült, hogy Kovács József a Tanácsköztársaság

alatt jó kapcsolatokat ápolt rokonával dr. Tóth József kanonokkal – aki hivatalból igazgatta az

egyházmegyét – s ennek köszönhetően az egyházi rendeleteket tessék-lássék módon hajtották

végre. 784  Lingauer felháborodva számolt be arról, hogy a tárgyaláson a védőügyvéd Szemző

Sándor szinte bátor hőssé stilizálta a direktórium vezetőit.785 A kiszabott ítéletek nagy részét már

előzetesben letöltötték a vádlottak.786

777 VaML IV/428/a/ Szentgotthárdi főszolgabírói iratok. 19/1919.
778  1919. augusztus 5-ig kommunista üzelmek. A kőszegi listán 96 név szerepelt, 1919. augusztus 24-én. A
rendőrkapitány aláírásával. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 21/1919. sz.
779 VaML IV/428/a/ Szentgotthárdi főszolgabírói iratok 23/1919. sz.
780  Bp.,  1919.  augusztus  20.  24/eln  számon  fut  a  dolog.  Amit  az  alispán  augusztus  30-i  dátummal  adott  ki.
1919/10962 alapján kell megoldani = Belügy Közlöny 1915/21. sz.
781 1919. augusztus 22-én Simonyiban felvett jegyzőkönyv szerint Kiss János róm. kat.  tanító azt mondta ifj.  Eszter
Sándor lakosról, hogy Budapesten járt agitátorképzőbe, és állandóan gyűléseket tartottak titokban. Most azt
terjesztette,  hogy  megbukik  ez  a  rendszer  is,  majd  elbánik  a  tisztekkel.  Őt  tartották  a  helyiek  a  legnagyobb
kommunistáknak, testestül-lelkestül az lett. A szombathelyi törvényszéken 1919. szeptember 4-én volt egy kihallgatás.
Augusztus 23-án tartóztatták le a vádlottakat Nagysimonyiban, sokakat megvertek. A járőrök komolyan, véresre
verték az embereket, amikor a cséplőgép mellől elvitték őket. Singer Izidor sárvári lakost őrizetbe vették, annak
ellenére, hogy a 22 éves büntetlen előéletű zsidó vallású személy nem csinált semmit. = VaML Nyugatmagyarországi
Kormánybiztosi Iratok 24/1919. sz.
782 Vasvármegye 1919. augusztus 23. szombat 190. sz. 1. o.
783 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 930/1919. sz.
784 Vasvármegye, 1919. szeptember 28. 2. o.
785 Válasz L. A. urnak. = Hír 920. Március 16. 2. o. Hír 1920. május 6. 2. o.
786 Mályusz  Elemér  táblabíró  és  az  ötös  tanács  Kovács  Józsefet  7  rendbeli  zsarolás  miatt  egy  évi  börtönre  ítélte,
amelyből 8 hónap és 25 napot már kitöltött. Hencz Kálmánt 4 rendbeli zsarolás miatt 4 hónapra, Geiringer
Zsigmondot 4 rendbeli zsarolás és 11 rendbeli személyes szabadság megsértése miatt 10 hónapra ítélték, melyből 3
hónap és 10 napot már kitöltött. Ítélet a vármegyei direktórium bűnügyében. = Hír, 1920. November 18. 3. o. Ítélet
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Ezzel párhuzamosan megkezdték egyes társadalmi szervezetek, szakmai egyesületek is

átvilágításukat, kizárásaikat. A Kereskedők Társulata kizárta a tagjai közül, azokat, akik a kommün

idején szerepet vállaltak.787 A szombathelyi ügyvédi kamara fegyelmi eljárásokat indított. Heimler

Ernő, Geszner Imre, Kohn Kálmán, dr. Bródi Miklós, Greisinger Zsigmondot eltávolították.788

Az ügyvédi kamara döntése ellen Geszner Imre azonban fellebbezett, 789  1921-től újra

gyakorolhatta hivatását.790

A szombathelyi polgári iskola tanárai Kerecsényiné Greisinger Ilona eltávolítását kérték,

Somogyi Ferenc tanfelügyelőt leváltották, Hafner, Borossay és Király és Horváth Péter tanítók

felelősségre vonását megkezdték. Ágoston János hivatalnokot eltávolították a

pénzügyigazgatóságtól. 791  Gerlits Sándor árvaházi igazgató 1919. augusztus 12-én látványos

körülméynek között gyónt meg a domonkosoknál. 792  A legtöbb munkahelyen kikövetelték a

tisztogatás a postánál Mesterházy Kálmán postai segédellenőr, aki titkon kémkedet azt is

büntessék meg.793

A hatalomra kerülők nem elégedettek meg az eredményekkel és úgy ítélték meg, hogy a

társadalom nem partner a boszorkányüldözésben nem véletlenül írta a Vasvármegye: „Mióta a

kommunista világ bűnösei azt látták, hogy a közönség nem siet ellenük feljelentéseket beadni,

nagyon megjött a bátorságuk. Ártatlan arccal jönnek, mennek köztünk, szorongatják a nem rég

még halálra keresett burzsoák kezeit és a világ legtermészetesebb dolgának tartják, hogy nekik

nem eshetik bántódásuk. A jóérzésű közönség pedig dühöng, elégedetlenkedik, látván a sok

szabadlábon járó uszítót és konjunktúra lovagot.” 794  Jelentsék fel, mert a hatóságok nem

mindentudók. Az üldözés kiszámíthatatlan volt nem csak izraelitákra vonatkozott, hanem

mindenkire, akinek valamilyen szerepe volt az elmúlt öt hónapos időszakban. A sajtóban

megindult leleplező kampány, támadás ellen nem volt védekezés Sárvárott a polgári iskolai

igazgató a román származású Jonescut, aki Joóra magyarosított bírálták, Nemeskoltán az

evangélikus tanítót azzal vádolták, hogy bujtogat. Másokról azt állították, hogy várják a diktatúra

visszatértét. A legfőbb kifogást abban látták, hogy bár sokakat letartóztattak a hatóságok, de a

kihallgatás után az ügyészség szabadlábra helyezte.

Tárnok Gyula ügyében = Hír. 1920. augusztus 19. 189. sz. 2. o.. 11 hónapi vizsgálati fogság betartásával két évre
ítélték Tárnok Gyulát. Ítélet Tárnok Gyula ügyében. = Hír. 1920. augusztus 19. 189. sz. 2. o.
787 Vasvármegye, 1919. auguzstus 23. 3. o.
788 Tisztogatás. = Vasvármegye, 1919. augusztus 26. 3. o.
789 Tisztogatás.= Vasvármegye, 1919. augusztus 27. 1. o.
790 Dr. Geszner Imre = Nyugati Ujság, 1921. 4. évfolyam 19. sz. május 16. 3. o.
791 Tisztogatás Kerecsinyiné Greisinger = Vasvármegye, 1919. augusztus 24. 2. o. Iskolaszék ülése. Éhen vezetésével.
Nagy lelki rombolás nem pusztán a bosszú, hanem a kívánatos magatartás erősítése Iskolaszék ülése. = Vasvármegye,
1919. augusztus 31. 3. o.
792 Tisztogatás Devecserben. = Vasvármegye, 1919. augusztus 19. sz. 187. sz. 2. o.
793 Tisztogatás a postánál. = Vasvármegye, 1919. augusztus 19. sz. 187. sz. 3. o.
794 Tisztogatás. = Vasvármegye, 1919. augusztus 29. 195. sz. 1. o.
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Ezért fogadták megváltásként az internáló rendelet megjelenését. Csak nem volt hova

küldeni az internáltakat, ezért kérte a Dunántúli kormánybiztos, hogy olyan személyeket

küldjenek először – iparosokat – akik képesek a hajmáskéri tábor átalakítására, Karner Gusztáv a

kérést gyorsan továbbította az alispánokhoz. 795  Az 1914. évi 4. tc. 10. §-a értelmében 796  a

közrendre veszélyes elemeket a rendőrhatósági őrizet alá vételét és internálását rendelték el. Hogy

a kommunizmus többé életre ne kellhessen „el kell távolítani a hazafias társadalomból

mindazokat, aki annak elpusztítására törekedtek. Akik a tanácsköztársaság ideje alatt követtek el

azokkal szemben nem így kell eljárni. Azokat kell internálni, akik ellen nincs és nem lehet konkrét

pert indítani, illetve szervezkedtek és izgatnak, akik köznyugtalanságot váltanak ki. Ha kell

karhatalmi alakulatot a letartóztatásnál is igénybe lehet venni. (nem gyanúsíthatók, illetve a

bíróságok által szabadlábra lettek bocsátva.) Az őrizetbe vételről a törvényhatóság első

tisztviselője döntött, kivételes esetben a rendőrkapitány. Közölni kellett az illető vagyoni helyzetét,

ha a bíróság kiengedte, akkor azt is fel kellett tüntetni. Az internálsáról a végső döntést a

belügyminiszter hozza meg.797 A Vasvármegye nagy örömmel tudósított az internálásokról és

közölte a névsort is. 798  Pontos jelentéssel a szentgotthárdi járásban rendelkezünk. A 30

letartóztatottból 18 római katolikus, 10 zsidó, 2 evangélikus vallású volt, ebből 26 személy

javasoltak Hajmáskérre hozzátéve, hogy két zsidó személy közben megszökött, az egyik egy grazi

főiskolás. A felsorolt személyeket csak 1919. december 7-én szállították be Szombathelyre.799

A rendteremtés nagy ünnepének - a katonasággal együtt - augusztus 20-át „szemelték” ki,

mint a bolsevizmus feletti győzelem napját. 800  A biztatóan induló politikai konszolidációs

folyamatot három tényező zavarta meg, illetve kuszálta össze. Az egyik a fővárosban kialakult

kormányzati zűrzavar, Friedrich István kormányainak folyamatos válsága. A másik a még mindig

baloldali tartott munkásság kiszámíthatatlan magatartása, valamint a lángra lobbanó antiszemita

zavargások, amihez jelentős mértékben hozzájárult a Vasvármegye uszító és bosszúra szomjazó

magatartása. Ezek a történések alapjaiban áthúzták azokat az elképzeléseket, amelyek az egyszerű

hatalomváltásra számítottak és gyakorlatilag egy hónapot meghaladó bizonytalanság alakult ki.

795 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 24/1919. sz.
796 194/1919. BM rendelet.
797  VaML Szentgotthárdi főszolgabírói iratok 28/1919. sz. VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok
194/1919. sz.
798 Internálások megkezdése. = Vasvármegye, 1919. szeptember 7. 2. o.
799 VaML Szentgotthárdi főszolgabírói iratok 46/1919. sz.
800 A katonai parancsnokságtól érkezett az a távirat, hogy augusztus 20-át örömünneppé kell formálni az egyházak és
az iskolák közreműködésével. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 19/1919. sz.
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7. 4. 1.  A munkásság leszerelése

Az újonnan berendezkedő hatalom két okból félt a munkásságtól. Nem annyira a

eszmeiségétől, mert érezték, hogy a történtek miatt politikai nézetrendszere változik, a másik

problematikusabb volt, a termelési feltételek (nyersanyagok, energia) biztosítása és a

bérkifizetés.801 Az első etapban úgy döntöttek a nyugalom érdekében augusztus 9-ig a béreket a

korábbiaknak megfelelően kell kifizetni. 802  Majd  ezt  prolongálták  augusztus  21-ig  azzal  a

megszorítással, hogy az a tőkés, aki vissza akarja venni tulajdonát, az megteheti. Augusztusban

végre is hajtották ezt, s ez volt a városokban a nyugalom alapja. 803  Gond csak Sárvárott

jelentkezett, mert ott a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő lőporgyár (korábban

selyemgyár) a március 20-i előtti tarifákkal kívánta ezt megoldani, amit sem a munkások nem

akartak elfogadni, sem pedig az igazgató.804 Távolról könnyebb kemény döntéseket hozni.

A kormánybiztos augusztus 23-i rendelete azonban nagy felzúdulást váltott ki, mert ez a

szovjet  bérszínvonal  50-60%-ban  szabta  meg  (a  GYOSZ  is  ezt  javasolta)  az  új  normát.  A

reálbércsökkentés minden üzemben (Motorgyárban, a MÁV és Pohl Gépgyárban) zúgolódást

váltott ki.805 Körmenden a munkások elhatárolódtak a tanácsrendszertől, „cserébe” a béreket csak

60%-ra csökkentették.806 A kormánybiztos ugyanakkor nem engedte az élelmiszerek árát lejjebb

szállítani.807 Így addig, míg az egységes országos szabályzat el nem készül, egy javaslattal álltak elő,

amit mind a munkavállalónak, mind a munkaadónak el kellett fogadni.808 A munkabéke sikeréről a

kormánybiztos 1919. szeptember 3-én tájékoztatta a fővárosi minisztériumokat.809 Szeptemberre

801 A szombathelyi cukorkagyár beadványa szerint 52 női munkást foglalkoztatnak. Március óta nem kaptak anyagot
és  június  15  óta  nem  üzemelt,  ha  Sárvárról  egy  vagon  cukort  kiutalnának,  akkor  három  hónapra  lenne  munka,  a
legszegényebb családok számára pedig megélhetés. A beadványt Klein és Fleischmann írta alá. A kérést nem tudták
teljesíteni. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 461/1919. sz.
802 VaML Szentgotthárdi főszolgabírói elnöki iratok. 13/1919. sz.
803 VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok. B. 54/1919. sz.
804 Zalában  is  rendbe  mentek  a  dolgok,  az  alispán  úr  17933/1919.  sz.  rendelete  alapján  intézkedett  a  munkabérek
megállapításáról; Sárvárott ez sikerült. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 107/1919. sz.
805 VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok. B. 47/1919. sz.
806 VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok. B. 47/1919. sz.
807 VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok. B. 47/1919. sz.
808 Az üzemeknek elküldött táviratban az szerepelt, hogy az ipari munkások 50 %,-a, nem ipariaknál 40%-a, a nőknél
30%-a kap bért augusztus második felétől. 118015/1919. sz. rendelet a kifizetendő díjakat illetően. Pénzügyi
főosztály embere 1919. augusztus 27-i távirata = VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok. B. 47/1919. sz.
VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok B. 71/1919. sz.
809 Megtörténtek a megállapodások, e téren minden rendben is volt, kivéve a sárvári selyemgyárban. Guary Leó
szerint  a  Cukorgyár  nem  tudja  kifizetni  az  augusztus  9  és  26  közti  munkabérek  60  %-át  sem,  a  többiről  meg  lesz
rendelkezés.
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aztán egy pillanatra kivándorlási pánik állt elő, de sikerült áthidaló megoldást találni az üzem

vezetőségével együtt.810

A szombathelyi polgármester vezényletével aztán a vármegyeházán 183 küldött

jelenlétében megállapodás kötetett, ahol a „munkaadók a legmesszebb menő áldozatkészséggel

hajlandónak”811 mutatkoztak respektálni a kéréseket, ismervén az összes gondot, (csempészet a

gabonabegyűjtés akadályozása, a gyenge hatásfokú határellenőrzés, drága élelmiszerek. stb.). A

hivatalok ugyanakkor ígéretet tettek a sikeres és hatékony munkára. 812  Mindezt a hadsereg is

örömmel fogadta, mert féltek a munkásoktól egy siófoki jelentés arról szólt, hogy az üzemei

munkásság hangulata nagyon bolseviki és azt ígérték: a román kivonulás után agyonverik a

tiszteket. A pesti lapokból (Pesti Élet) meg azt olvasták ki, hogy a munkásság hangulatának

izzításában a zsidóságé a vezérszerep.813 „A zsidóság pénzzel és a bolsevizmus visszatérésével való

rémisztéssel iparkodik a munkásságot teljesen pártjára megszervezni, a falusi tudatlanabb

parasztságot pedig megfélemlíti.”814 Ugyanakkor nem engedték a szakszervezetek visszaállítását

sem, mert „az u. n. tanácsköztársaság” visszaállítása érdekében izgatnak, faji-, vallásfelekezeti-,

vagy osztálygyűlöltséget szítanak” 815  – ami nyilván adott pillanatban azt jelentette, hogy azt

terjesztik, hogy a hadsereg antiszemita magatartást folytat. 816  A katonai hatóságok a maguk

módján azért tájékoztatták a kormánybiztosságot a magyar munkásság és a nemzeti hadsereg

viszonyáról, Horthy Miklós elképzeléseiről.817

810 A leálló Motorgyár 1400-1500 munkása kért engedélyt a rendőrkapitányságon a kivándorlásra, eközben Borsits
Béla a Motorgyár igazgatóságának tagja ígéretet tett a pénzek kifizetésére. = VaML Nyugatmagyarországi
Kormánybiztosi Iratok 62/1919. sz.
811 Kiskos István 1919. szeptember 11. VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok B 101/1919. sz.
812 Kiskos István 1919. szeptember 11. VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok B 101/1919. sz.
813 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi Iratok 121/1919. sz.
814 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 130/1919. sz.
815 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 130/1919. sz. B/1442/1919.
816 Azok a szakszervezetk, amelyek a kommün alatt jöttek létre, azok maguktól fel is oszlottak.
817 A táviratban közült disputa jól mutatja Horthy organikus, konzervatív társadalom szemléletét. Horthynál volt
három  munkás,  akik  azt  kérdezték,  mi  történik,  ha  bevonul  Budapestre,  mire  az  a  válasz  érkezett,  hogy  nem  lesz
pogrom, a főcél a rend megteremtése. A magyar munkást a magyar faj részének tekinti, azt „kebelére öleli”, és addig
nincs  is  baj,  amíg  a  nemzeti  iránytól  ők el  nem térnek.  Felmerült  a  kérdés,  hogy  a  szakszervezeteknek  elveszik-e  a
pénzét,  melyre  úgy  válaszoltak,  hogy  „ugy  mint  más  országban  itt  is  megmaradnak  ha  a  hazafiatlan  nemzetközi
destruktív irányt követő zsidó vezetőket elcsapják, mert el kell csapni Kunfi, Kohn, Garami, Szamuelly, stb.
olyanokat válasszanak, aki közülük való magyar a magyart nem a lelketlen uszítok csinálták a  dolgot. „Mi mindnyájan
polgárai vagyunk a hazának önök éppen olyan polgárai, mint amilyen munkása és vagyok, ki nem napi 8 órát, hanem
sokszor napi 24 órát dolgozom. Csakhogy dolgozzon mindenki a maga módja szerint, aki írni tud, írjon, aki ásni tud,
ásson és ne megfordulva, mint azt önnek zsidó vezetői hangoztatják. A gyülekezési jog attól függ, hogyan igyekeznek
saját fajukon segíteni. A hadsereg azokból a paraszt fiukból áll, akinek az apját maguk akasztották fel, ellenségeskedés
van a város és a falu között, vegyenek példát a külföldi hazafias munkásoktól. A sajtó szabadságnak minden
intelligens ember híve, de … „a fajom megrontását azonban sajtó által nem fogom megengedni.” A munkások
megnyugodtak, és a rémhír terjesztés ellen küzdelmet vállalták. A táviraton a megjegyzés, hogy ezt az újságoknak a
kötelezettség mellett ki kell adni és adják le a dolgot. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi iratok
1071/1919. sz.
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8. A tomboló antiszemitizmus

8. 1. Leszámolás és pogrom

A Vasvármegye első száma - a márciusi elhallgattatása után - augusztus 10-én jelent. A

Feltámadunk vezércikkben Lehár Antalt 818  és csapatait üdvözölte a szegedi

kényszerszáműzetéséből visszatért Lingauer Albin. 1918. novemberi visszatérése után a

konfrontatív sajtópolémiát választotta most is így cselekedett. Az alapvető különbség azonban

abban állt, hogy most ezt egy biztos fegyveres hatalommal a háta mögött és interpretálásában a

sajtószabadság talaján tehette. (Ami alatt azt értette, hogy saját elképzeléseit szabadon

elmondhatta, másokét meg kénye-kedve szerint citálhatott.) „A politikusok általában változtatni

szoktak harcmodorukon, ha győztesként révbe érnek.” 819  Nos ő nem tűnt se bölcs politikusnak, se

felelősségteljes újságírónak, inkább egy dühös, bosszúvágyó uszítónak. A kérdés az volt, hogy a

lakosságban felhalmozott megalázottság, indulat hogyan, miként is „csapódik” le. Az antiszemita

hangulat felerősítése, gerjesztése több tényezőtől függött. Egyrészt az új elit világképétől,

értékrendjétől, politikai taktikájától, a hadsereg vezetőinek magatartásától, az újra összeálló helyi

közigazgatási tisztikar mentalitásától, a lakosság magatartástól és a lokális véleményformálók

szerepétől. Az utóbbihoz tartozó Lingauer nem akart szembesülni saját lehetőségeivel,

felelősségével, továbbra is szította az indulatokat.

Első vezércikkében - a Leszámolásban - azt a látszatot keltette, mintha ott folytatná a

küzdelmet, ahol abbahagyta 1918 februárjában, a Conti utcai incidensnél, na és természetesen a

zsidó témánál. A legegyszerűbb sajtófogással élve visszautal életművének egy korábbi darabjaira,

így historizálva zsidóellenességét. „Csak arról beszéltem benne, - idézi egy 1914-es cikkét - hogy a

magyarországi zsidóság maga csinálja az antiszemitizmust, mikor túlságos faji összetartásával

minden téren, de különösen a politikában, tekintet nélkül a kvalitásokra, túlságosan támogatja

fajrokonainak előnyomulását és nem igyekszik visszatartani fajának jogosulatlan törtetőit az

érvényesüléstől. … Egész Izrael üvöltött ellenem és akkor ereje teljében hangosan kiabálta, hogy

ezért a cikkért össze fog zúzni. 1914 végén meg azt írtam »a zsidóságunk nacionalizmusa és a

nemzeti gondolathoz való ragaszkodása a háború folyamán nem bizonyult egészen

kifogástalannak. Ezzel a cikkel aztán végleg a zsidó indexre kerültem.«”820

818 Vasvármegye, 1919. 181. sz. augusztus 10. 181. sz. 1. o. báró Lehár Antal ezredes Feltámadunk Tavaly november
16-án ért haza az ezred és akkor azt mondtam, hogy feltámadunk
819 Egyenlőség 1920. szeptember 25. 3. o.
820  L. A Leszámolás! = Vasvármegye, 1919. augusztus 10. 1. o. Sajnos a jelzett cikket nem sikerült 1914-ből
megtalálnom, csupán egy várospolitikai kérdésekkel foglalkozó háromrészes írását, ahol ilyen jellegű téma szóba
kerül. = Vasvármegye, 1914. június
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Majd szólt a Tanácsköztársaság helyi zsidó vezetőiről dr. Heimler Ernő „elvtársról”, aki

mint ügyvéd világéletében abból élt, hogy a polgári jogrendet és a magántulajdon szentségét

védelmezze,  s  aki  gyorsan  sutba  vágta  ezt  az  imádott  jogrendet  egy  kis  szovjet  törvényszéki

elnökség kedvéért, és hamar megalkudott azzal a kommunista jogelvvel, hogy a magántulajdon

lopás. Aztán konkrét utalások nélkül dr. Dániel Ernő, Zoltán Elek, Wolf Sándor, dr. Geszner

Imre, Geist Jenőt említette, akik a forradalom idején (de tegyük hozzá nem a kommün idején) ott

nyüzsögtek a fejetlenség melegágya, a Nemzeti Tanács körül buzgón, ragyogtatván Izrael szellemi

fölényét és a közügyek irányítására való hivatottságot. 821  Ma mind mossák a kezeiket és

ujjonganak a szovjeturalom bukásán, amelyet arányos részben ők is segítettek a nyakunkra hozni.

„Aztán megjött a krach és lám senki nem kiabál olyan hangosan a szovjeturalom bukásán mint a

zsidóság, amely márciusban vörösebb volt a vörösöknél és augusztus 2 óta fehérebb a hónál.” 822

A szombathelyi zsidóságnak szerinte igazat kell adnia neki abban, hogy saját képességeik

túlbecsülése és a politikai kacérkodásra való hajlama taszította a zsidóságot először a forradalom,

aztán a szovjetdiktatúra élére. „Az antiszemitizmus, amely itt van, és amellyel nagyon komolyan

számolni kell, tehát csakugyan maga a zsidóság csinálta.” 823  A jól bevált antiszemita vádat

sorakoztatja fel, ti., hogy a zsidógyűlölet a zsidóság terméke. Az által vallott interpretáció szerint

az antiszemitizmus nemcsak szükséges, hanem jogos is.

Természetesen  nem létezett  olyan  aktuális  kérdés,  amibe  ne  tudta  volna  a  zsidóügyet  és

gyűlöletet belekeverni. A letűnt rezsim pénzpolitikája – a kék és fehér pénzek ügye – mögött sem

láthatott mást, mint a zsidóság merényletét a polgári társadalom ellen, mintha annak nem lettek

volna zsidó exponensei, vesztesei. A kedvenc célpontja Heimler Ernő, az ortodox-cionista-

szocialista ügyvéd a többiekről824 meg úgy beszélt mintha ugyanebbe a kategóriába tartoztak volna.

Sikeresen mosta egybe az 1918-as, 19-es szerepvállalásokat. „A vörös igazság dúsan fizetett őre,

az egyenlőség jogrendjének cionista bajnoka, Heimler Ernő elvtárs most állj elő, ha mersz, mint a

jognak a tudósa, hogyan egyezteted össze a hiteddel, becsületeddel, tudásoddal támogatni egy

vörös rendszert, amely rablásra, csalásra, a tudatlan nép becsapására és erőszakos kifosztására volt

berendezkedve.”825 (A dolog attól volt demagóg, hogy Heimlert ekkor már letartóztatták, s ezt

mag az újságíró is jól tadta.) Aztán cikkében más neveket citált: „Dániel Ernő, Lőhnert Nándor,

Mozsolics István, Zoltán Elek, akik tapsolva fogadtátok az ország pusztító radikalizmusának

előretörését, akik a háttérből sakkfigurákat mozgattátok Hencz Kálmánon keresztül a szocialista

821 Dániel ügyvéd volt, Zoltán Elek a Kereskedők Társulatának alelnöke, Geist Jenő vállalkozó és városi képviselő,
Wolf Sándor fakereskedő.
822 L. A Leszámolás! Vasvármegye, 1919. 181. sz. augusztus 10. 181. sz. 1. o.
823 L. A Leszámolás! = Vasvármegye, 1919. augusztus 10. 1. o.
824 L. A. A fehér pénz halála. = Vasvármegye, augusztus 17. 1. o.
825 L. A. A fehér pénz halála. = Vasvármegye, augusztus 17. 1. o.
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agitációt.”826 Deutsch Samu posztókereskedő és hitközségi elnök úr – írta - önnek is nagyon a

kedvére volt a novemberi forradalom, amely elterelte figyelmet a hadiszállítókról és a fajtestvérei

ellen  felgyülemlett  közharagról.  Idejekorán  bezárta  a  boltját  és  kék  pénzben  félretette  a  sok

millióját, és azóta abban fárad, hogy ócsárolja azokat, akik egy új zsidómentes politikát mernek

merészelni.827 „Amint személyünk ellen vétettek azt megbocsáthatjuk. – írta, de nem így gondolta

- De amit a haza és a magyarság léte é jövője ellen azt soha!!”828

Ez a harsány számonkérő, leszámoló magatartás rettegésben, bénultságban tartotta a

társadalmat és legitimálta az erőszakos fellépéseket, a fehér terrort, de a cikkekből érezhető, hogy

a lakosság nem ért egyet azzal ami akkor zajlott. „Akik pisszeni se mertek, mikor a szovjet zsidai

püspököket éheztettek, papokat pofoztak és parasztokat akasztottak, azok ne kiabáljanak tüzet,

ha egy-egy elcsípett politikai megbízottat és más egyéb efféle héber Cézárokat néhány

farbarúgással figyelmeztetnek arra, hogy már kiment a divatból a szovjet éljenzése. Ne tessék

felülni ennek a mesterséges gezéresznek, mert bizony Isten ha Magyarországot kibírta a vörösök

teméntelen  vérontását,  attól  se  fog  kiesni  a  világ  feneke,  ha  a  feldbachi  fiuk  neheztelő patruljai

egyik másik Samunak az ülepén át próbálnak a lelkére beszélni.”829 Persze ez a rábeszélés sem a

retori kvalitások megcsillogtatásából állt!!

A lezajlott eseményektől való elhatárolódás nem maradt el a szombathelyi zsidóság

részéről. A kongresszusi hitközség rendkívüli gyűlését 1919. augusztus 20-án tartotta, ahol egy

határozatot is elfogadtak, amit a helyi lapokban tettek közzé. (A Vasvármegye ezt a Nyílt tér

rovatában lehozta, de kommentálni nem kívánta, ez nem fért bele „programjába”! 830 )

„Gyülekezetünk a legelső alkalmat megragadja, hogy mély hazafius fájdalmának adjon kifejezést

afellett, hogy ezen hazánkat megtagadó országrontó, társadalmi rendet feldúló, tulajdonszentségét

lábbal tipró zsarnokrendszer hatalma 4,1/2 hónapon át nehezedett hazánkra és lakosságára. De

egyúttal hitközségünk teljes erkölcsi súlyával megbélyegzi mindazokat, akik ezen proletár

diktatúrának nevezett kormányzati rabló rendszernek szolgálatába szegődtek, azt

tevékenységükkel is támogatták vagy fennlétezésének lehetőségét munkálkodásuk által

meghosszabbították és azáltal hozzájárultak az ország szenvedéséhez és a mi szenvedésünkhöz.

Megvetéssel sújtjuk mindezeket és szigorú kötelességévé tesszük hitközségünk tagjainak,

egyleteinek és társadalmi egyesületeinek, hogy minden társadalmi és üzleti összekötetést

szakítsanak meg…”831 neveket nem említettek. Ez olyan lépés volt, amelyet az antiszemiták épp

826 L. A. A fehér pénz halála. = Vasvármegye, augusztus 17. 1. o.
827 L. A. A fehér pénz halála. = Vasvármegye, augusztus 17. 1. o.
828 L. A. A fehér pénz halála. = Vasvármegye, augusztus 17. 1. o.
829 L. A. Jelenségek. = Vasvármegye, 1919. augusztus 13. 183. sz. 1. o.
830 Vasvármegye, 1919. augusztus 23. 3-4. o.
831 Vasvármegye, 1919. augusztus 23. 3-4. o.
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úgy félresöpörtek, mint minden józan érvet. Külön hangsúlyozandó, hogy a szombathelyiek e

téren hamarabb cselekedtek, mint a pesti hitközség irányítói, a nyilatkozat Vázsonyi elhíresült

Szózatjának szellemét vette át, ami azt mutatta, hogy egyetértenek vele, másrészt tudott dolog volt,

hogy a kongresszusi hitközség egyik meghatározó személye Engel Sámuel Vázsonyi Vilmos

rokona volt.832

Nem titok, hogy 1918 novembere óta nagyfokú bizonytalanság alakult ki a Kemenesalján.

A szociáldemokraták nem tudták megvetni lábukat, sem az októbrista kísérlet alatt, sem a

kommunista rendszer idején. Nem tudtak elfogadható politikai megbízottat delegálni a településre.

Már a kommün bukásakor zavargások robbantak ki, amelyek elfajulását még sikerült

megakadályozni, de az incidensek mindennapososak maradtak. A vasutasok közötti ellentét külön

problémát jelentett, a Vasvármegye úgy ítélte meg még sok a bolsevik hajlamú személy a

vasútnál. 833  Ehhez az izgatott hangulathoz hozzájárult a keresztényszocialista nagygyűlés

meghirdetése, és Kühár Flóris erős antiszemita agitációja.

A gátszakadásra mégis Jánosházán került sor 1919. augusztus 22-én. „… ugyanis Kemény

Simon tanítót akarták agyonverni. Egy zsidó lakos rálőtt a templomból kilépő káplánra, mire

kirobbant a harag és verekedés.”834 Röviden  és  nyersen  ennyit  írt  az  eseményről  az  antiszemita

Vasvármegye. Nem lehetett belőle megérteni, hogy mi is zajlott a településen, csupán az utólagos

igazolás „érthető”: „Nem igaz, hogy ott válogatás nélkül, való zsidóüldözés lett volna. … Egytől

egyig csak azokat bántalmazták, akik a nép rovására dolgoztak a kommün alatt.” 835  Az

eseményeknek ennél árnyaltabb leírása olvasható az Egyenlőség hasábjain. E szerint Jánosházán

augusztus 9-én a Lővy Dávid kocsmában a Szellemi Munkások Egyesülete tartott bankettet, majd

tüntetést rendezett a zsidóság ellen, amit a községi főbíró és a csendőrség feloszlatott. Aztán hírek

terjedt el, hogy augusztus 20-án zsidóverés lesz, de a csendőrség bízott erejében. Délután a

vasútállomáson két zsidót, Sámuel Emánuelt és Hoffmann Dávidod már nagyon megverték, majd

vörös katonákból álló tömeg házról házra járta a zsidókat, betörtek Rosner Józsefhez megverték,

miként  a  segítségére  siető pápai  Lővy  Kálmánt  is,  aki  agyrázkódást  kapott.  Zollnert  Izidort

menekülése közben verték félholtra, éjjel aztán Cellről kiszállt karhatalom helyreállította a rendet,

832 Vázsonyi Vilmos Szózatja 1919. augusztus 17-én jelent meg a Budapesti Közlönyben. A pesti zsidó hitközség
előljáróságának augusztus 28-i nyilatkozata az első Egyenlőség számban jelent meg. Örömét fejezték ki annak, hogy
megbukott a proletárdiktatúra esztelen rendszere. A kommunista rendszer elsősorban a kereskedő és iparos zsidókra
nézve volt a legveszedelmesebb. (3.) Akiket most zsidóként emlegettek, azok korábban elváltak a hitközségtől,
nagyon kis csoportot jelentenek ezer zsidóra esik egy „rendbontó”. (4.) Megtagadnak mindenféle szolidaritást azokkal,
akik a kommün idején exponálták magukat. (5.) Megerősítették az 1918 november 6-i gyűlésen való állásfoglalását a
magyar  hazához  és   a  magyar  nemzethez  való  hűségüket.  (6.)  Visszautasítja  a  rágalmakat.  =  Egyenlőség,  1919.
szeptember 11. 1. o.
833 Cellben egy 60 tagú vasúti őrség működött, melyben sok volt a vörös, az újság szerint azonban egy mérnök zsidó
hirdeti a maszlagot, és tartja a kommün szellemét. Tisztogatás Cellben = Vasvármegye, augusztus 17. 186. sz. 1. o.
834 Keresztényszocialista párt megalakulása Celldömölkön. = Vasvármegye, augusztus 26. 2. o.
835 Keresztényszocialista párt megalakulása Celldömölkön. = Vasvármegye, augusztus 26. 2. o.
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majd  lerészegedtek  a  katonák,  s  közben  Őri  József  házát  rabolták  ki.  Másnap  reggel

visszavonultak, de az események folytatódtak. Stern Jenőt és Kohn Sándort félholtra verték 21-én,

Kemény Simon tanítót pedig egy taglóval annyira megütötték, hogy belehalt. A csendőrség

emberei úgy nyilatkoztak, hogy nekik azt mondták, nem kell beavatkozniuk. A megérkező

katonaság csinált rendet, levegőbe lőve oszlatták fel a tömeget, sőt kézigránátot is eldobtak, de a

parancsnok azt hangoztatta, hogy ő keresztény vért a zsidókért nem fog áldozni.836

A bemutatásból érzékelhető a hatóságok rendpárti magatartása éppúgy, mint a rendészeti

szervek és katonai egységek antiszemita előítélettel való átitatottsága. A zavargások

kezdeményezői között gyakran tűnnek fel volt vörös katonák. A jánosházi események híre hamar

elterjedt a vidéken, augusztus 23-án Cellben délután egy népgyűlést tartottak, ami még rendben le

is folyt, de éjjel fél tizenkettőkor egy csapat bezörgetett Hoffmann Miksa kereskedő házába azzal,

hogy itt van a rendőrség. A gyanútlan ajtót nyitott beáramlott a tömeg és agyba-főbe verték,

hasonló  sors  jutott  a  szomszédos  szobából  segítségére  siető vejének  Glücknek  is,  akit  úgy  fejbe

vágtak, hogy elájult. Majd a csapat folytatta az útját Ungár magánzóhoz is, ahová hasonló trükkel

jutottak be, eltörték a kezét és beverték a fejét. Fleischer Márton tartalékos százados következett,

akit szintén halálra vertek, miként Német Márkusz rőföst és Weisz István hadnagyot is. A két

Heimler testvért addig verték, míg meg bele nem haltak. A sort Schöntag tojáskereskedőnél zárták,

ahol hat gyermeke láttára vágták le a fejét és dobták ki a szemétdombra. 837  Sajnos az

Egyenlőségben közzé tett a jegyzőkönyv hitelesítőjét, elmondójának a nevét – eltérően a többitől

– nem tűntették fel. (Igaz a 13. oldalon van egy üres rész is, amit vélhetően a cenzúra törölt.)

Az esetek szerepeltek a Belügyminiszterhez benyújtott zsidóüldözési listán is838,  mind  az

augusztus 20-i jánosházi verések (19. tétel), mind a 22-i tanítógyilkosság (5. tétel), mind pedig a

celli történet (27. tétel).839 Az utóbbinál azonban a halálos áldozatok száma nem egyezik. A Sigray

Antal belügyminiszternek elküldött táviratában hét halott és három súlyos sebesült szerepelt.840 A

pesti hitközségi beadványában öt halottról és 11 súlyos sebesültről írtak. 841  Az Egyenlőség

cikkében hat halott, egy kamarai levélben öt, míg a helyi újságok az utóbb hat halálos áldozatról

szóltak.842 A halotti anyakönyvek bejegyzése szerint, Hoffmann Miksa fakereskedő agyonveretés

836 A dunántuli zsidóüldözések aktáiból = Egyenlőség 1919. szeptember 11. 13. o.
837 A dunántuli zsidóüldözések aktáiból = Egyenlőség 1919. szeptember 11. 13. o.
838 Másolat a 1104/1919. BM beadványhoz a pesti hitközség panaszirodájának bejelentett zsidó üldözési esetekről. 48
esetet említenek. Készült 1919. szeptember 2-án.
839 VaML Vas vármegye Fősip. Eln. ir. 23/1920. sz.
840  Távirat a Belügyminisztériumhoz. 1919. augusztus 26. Sigray kormánybiztos. = VaML Nyugatmagyarországi
Kormánybiz. Iratok 103/1919. sz. LEHÁR 1972: 202. o.
841 Másolat  a  1104/1919.  BM  beadványhoz  a  pesti  hitközség  panaszirodájának  bejelentett  zsidó  üldözési  esetekről.
Készült 1919. szeptember 2-án.
842 Berinkey nálunk. = Vasvármegye, 1919. augusztus 28. 1. o.
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által halálozott el 1919. augusztus 24-én fél 11-kor.843 Fleischer Márton 24-én délelőtt 11-kor,

Németh Márkusz ugyanaz nap délután három órakor hunyt el a celli közkórházban, mindkettőnél

a halálesethez az „elvérzéses agyonveretést” írták be.844 Míg Heimler Kálmán augusztus 30-án halt

bele a sérüléseibe.845 A többi elhalálozottnak ott helyben anyakönyvi bejegyzése nincs, ami vagy

arra utal, hogy vagy utóbb felgyógyultak, vagy esetleg más környékbeli községbe lett

anyakönyvezve, aminek kicsi a valószínűsége.

Ez a tragikus, drámai eset a kormánybiztosságot gyors cselekvésre késztette. Sigray

táviratban értesítette a belügyminisztériumot, egyben közölte, hogy a főszolgabírót és a katonai

egység parancsnokát eltávolították, ezzel elismerte, hogy a nevezett személyeket komoly felelősség

terhelte az eset kapcsán. Szólt a vizsgálat elrendeléséről és azokról a preventív intézkedésekről,

amelyekkel meg kívánják akadályozni a hasonló eseteket, ami azt mutatta, hogy erre minden

lehetőség meg is van.846 Az elmozdított Somogyi Aladár főszolgabíró – utóbb arra hivatkozott,

hogy a gyilkosságokat „idegen elemek meglepetésszerűen csinálták”.847

A nyomozati vizsgálat sok eredményt nem hozott, mert a megidézetteknek mind alibijük

lett.848 A szombathelyi kerületi csendőr parancsnok azt írta szeptember 1-én, hogy az adott az

őrsön 26 fő teljesített szolgálatot és nincs elég embere többet odavezényelni pedig nem tud.

Sigray mégis azt kérte, hogy erélyesebb embert helyezzenek az őrsre, és ha lehet 30 főre emeljék

fel a létszámot. „Erélyes és feladata magaslatán álló, de tapintatos járőrparancsnok kirendelésére

illetve áthelyezésére a közrend fenntartás érdekében feltétlenül szükséges.” 849  A közigazgatási

intézkedései már nem jártak ilyen osztatlan támogatással, mert a leváltott vagy pontosabban

Sárvárra áthelyezett Somogyi Aladár helyettes főszolgabíróhoz ragaszkodtak a pápóci,

rábakecskédi és miklósfai körjegyzők. Mire a kormánybiztos erélyes hangos utasította helyre őket,

hogy ez nem az ő hatáskörük és ne avatkozzanak bele, így a terület élére ideiglenesen Hauber

János sárvári szolgabírót helyezte.850

A keresztényszocialisták vasárnap – a pogrom után - tartották meg népgyűlésüket a

kemenesaljai településen, ahol az akkori politikai potentátok - Pletnitz Ferenc ügyvéd, Vargha

Gyula vönöcki evangélikus lelkész, Lingauer Albin és Vass József - vonultak fel, hogy

megalakítsák a pártszervezetet. Az utóbbi arra kérte a lakosságot, „ne bántsák a zsidókat és talán

843 Alsósági halotti anyakönyv. 51/1919. sz.
844 Celldömölki halotti anyakönyv 68 és 69/1919. sz.
845 Celldömölki halotti anyakönyv 71/1919.
846 Távirat a Belügyminisztériumhoz. 1919. augusztus 26. VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 103/1919.
sz.
847 VaML Vas vármegye Fősip. Eln. ir. 87/1922. sz.
848 Bp., 1919. október 31. Az alispáni levél 1919. december 30. január 15-ig kérte a beszámolást, ami nem történt meg
közben meg az  alispánt  felfüggesztették  az  állásából  és  a  dolog  így  le  is  zárult.  Az  ügyészségi  értesítés,  hogy  1920.
január 29-én a jánosházi pogrom még kivizsgálás alatt van.
849 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 103/1919. sz.
850 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 103/1919. sz.
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ezért is sikeredett, hogy a hangulat abba az irányba ment, hogy nem lett ilyen dolog,” és nem

folytatódtak a népítéletek. 851  Lingaueren augusztus 26-i írásában képes volt a helyzetet

megmagyarázni. „Amennyire nem helyes, hogy a nép maga ítélkezik, annyira nem helyes azonban

az  sem,  hogy  egyik-másik  hatóság  a  törvény  merev  betűinek  a  védelme  alá  helyezi  azokat,  akik

nem bántották talán a paragrafust, de bántották az ország létalapját, a nép nyugalmát, a személy és

vagyonbiztonság alapvető elveit.” 852

Az eset kapcsán a megyeszékhelyen elterjedt, hogy augusztus 27-én pogrom lesz, mire

húsz család elmenekült a városból.853 A rendőrség – a nyugalom biztosítása és a közhangulat

kielégítése érdekében - gyorsan kiutasította Szombathelyről a menekült zsidókat ezzel is fokozva a

pánikhangulatot.854

Miként említettem József főherceg és a Friedrich-kormány lemondása, illegitimmá válása

miatt együttes ülését tartottak augusztus 25-én a megyeházán a város és a törvényhatóság emberei,

ahol egy nyilatkozatot is elfogadtak. „A vármegye és Szombathely város közönsége csakis minden

politikai üldözéstől mentes, vallás (ez utólagos betoldás volt), nyelv szabadságot és az igazi haladást

minden irányban biztosító politikát gyakorló kormányt mint az ország népének gondolkodásával

és érzületével megegyező akarat kifejezését hajlandó minden erejével támogatni.”855 Ami ebből

akkor fontos, hogy a vallás szót utólag toldották be a szövegbe vélhetően a celli események

hatására. Érezvén, hogy ebből még országos botrány lesz.

Cellben sem szűntek meg az atrocitások, 856  ilyen körülmények között, aki tudott

elmenekült a vidékről, sok jánosházi, sárvári és celli kereskedő Sopronba utazott, ahol miután a

kamara meghallgatta beszámolójukat. Majd arra kérte Sigray kormánybiztost, hogy hadd

mehessenek haza, teremtsen normális légkört.857 Sigray arra utasította a soproni alispánt, hogy

közölje Spiegel Sigfrieddel a kamara elnökével, hogy kormányzatára „bízott négy vármegye

területén pogromok és tervszerű zsidóüldözések nincsenek és nem is voltak. … a rendet, noha a

gyűlölet egyes személyek ellen felette nagy, mindenütt fenntartották és fenn fogják tartani. A

Celldömölkön történtek közönséges bosszúból eredő gyilkosságok, melyeket egy gaz banda

követett el a melyekhez a régi rend hívének s az úgynevezett fehéreknek semmi köze sincsen,

851 Keresztényszocialista párt megalakulása Celldömölkön. = Vasvármegye, 1919. augusztus 26. 2. o.
852 L. A. Jelenségek. = Vasvármegye, augusztus 26. 1. o.
853 Hamis hírek. = Vasvármegye, 1919. augusztus 26. 3. o.
854 A rendőrség közleménye.= Vasvármegye, 52. évfolyam 192. sz. augusztus 26. 3. o.
855 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. ir. 52/1919. sz.
856 Celldömölkön két kommunistát megvert tömeg az állomáson Késy Józsefet és Kreiner politikai biztost. Cellen két
kommunistát megvert = Vasvármegye, 52. évfolyam 192. sz. augusztus 26. 3. o.
857 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 2334/1919.
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kívánatos volna, hogy ily tendenciózus táviratok feladásától tartózkodjanak s a jövőben alaposan

meggyőződjenek hitsorsaik által felfújva előadottak valódiságától.” 858

Sigray sok tekintetben ugyanazt a magyarázó elvet követte, mit Lingauer, tudni illik azok

kapták meg a büntetésüket, akik megérdemelték. Másrészt az esetek egyediek és semmi közük a

fehér terrorhoz, s az egészet csak a zsidók kürtölték világgá, hogy lejárassák a hatalmat. A soproni

kamara elnöke nem ijedt meg a kormánybiztos válaszától, mert keményebb hangon oktatta ki a

jogban járatlan grófot. A „pogromról és tervszerű zsidóüldözésről, régi rendről, fehérekről a mi

táviratunkban egy szó sincs, és az sem igényel bizonyítást, hogy a kamarának, mint az 1868. évi

VI. tc. alapján fennálló közintézménynek és közhatóságnak hitsorsai nincsenek. Az is rejtély

előttünk, hogy távirati megkeresésünk miben tendenciózus, rejtett célzatú. Méltóságod kétségtelen

igen alaposan van informálva a Celldömölkön történtek felől. Négy emberi élet esett ott áldozatul

augusztus 24-ikéről 25-ikére szolgáló éjjel (az előző éjszakán volt) és egy csomó ember többé-

kevésbé súlyosan megsérült (ezek egyike is az életét veszítette) és az áldozatok kivétel nélkül

zsidók voltak. A zsidók tehát Celldömölkről és vidék községeiből rémülten menekültek

(rémületüket fokozták a jánosházi események is) a menekülők egy része Sopronba jött. Többnyire

kereskedők lévén, természetesen, hogy törvényes érdekképviseletükhöz, vagyis kamaránkhoz

fordultak és kamaránk legelemibb kötelességnek tett eleget, midőn a jövőt illetőleg megnyugtató

kijelentésért fordult Méltóságodhoz. Sajnáljuk, hogy Méltóságot megkeresésünknek ezt a

kifejezett intecióját félreértette és a közrend jövőben való fenntartását illető kijelentését

kamaránkra nézve ok nélkül sértő megjegyzéshez fűzte. Kérjük Méltóságodat, hogy jövőbeli

megkereséseinket, melyek mindenkor mentek lesznek rejtett célzatoktól, jóindulattal fogadni

szíveskedjék.” 859

Az esetnek rövid időn belül országhatáron kívüli visszhangja is lett. Azt írta a bécsi sajtó,

hogy Jánosházán mindenkit megvertek, aki zsidó, mire Lingauer tiltakozott, hogy mindenkit

nem.860 Az izraeliták a hatóságok passzív magatartása miatt próbáltak a nyilvánossághoz (fővárosi

és osztrák sajtó) fordulni, keresni a pesti zsidó vezetők, vagy éppen Vázsonyi Vilmos

pártfogását.861

Közben Sigray táviratot kapott az új belügyminisztertől, Beniczky Ödön aki azt írta, hogy

a szüntelen antiszemita zavargásokat meg kell fékezni, mert ártatlan embereket sújt. Az

„antiszemita mozgalmakat minden törvényes eszközzel fel kell számolni. Határozottan kell

fellépni az antiszemita agitátorok ellen is. … ha kell, akkor hatalmi eszközökkel [kell fellépni ]

858 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 2334/1919.
859  Sopron 1919, szeptember 3. A kamara névében Spigel Sigfried elnök és a titkár. Szeptember 7-én vették
tudomásul a dolgot. Sigray kormánybiztos.
860 L.A: Jelenségek. = Vasvármegye, 1919. szeptember 4. 200. sz. 1. o.
861 LA: Jelenségek. = Vasvármegye, 1919. szeptember 3. 189. sz. 1. o.
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azokkal szemben, akik antiszemita mozgalmakat szerveznek vagy, azokban részt vesznek a

törvény teljes szigorát kell alkalmazni” 862  Tíz nappal később egy rendeletet tett közzé. (A

77004/919/III. Tárgy: A közigazgatási hatóságoknak pogrom jellegű mozgalmak esetén

követendő eljárása.) „A népbiztosoknak és az úgynevezett tanácsrendszer vidéki képviselőinek

gyűlöletes egyénisége, tombolásai visszaélései és kegyetlenkedései – néplogikának általánosításra

való hajlama révén – kedvezőtlen hangulatot váltottak ki az izraeliták ellen, mint ama vallásnak

követői ellen, amelyhez az előbb említett személyek, csaknem kivétel nélkül tartóztak. Ez a

néphangulat rendzavarásokra, sőt több helyen nagy sajnálatra tényleges atrocitásokra is vezetett.

Még olyanokkal szemben is, kiknek ártatlansága minden kétségen felül áll. … Meg kell értetni a

néppel, hogy az önbíráskodás szemben áll a keresztény tanokkal, a kulturával és humanizmussal.

A bűnösöket az igazságszolgáltatás eszközeivel utólfogják érni. Felhívja a figyelmet, hogy a

közigazgatás vezetőit, hazafias odaadással, a hatóságokat preventiv jelleggel kell felkészülni …

Pogrom, népítéletek stb. eseteiben az esetleges mulasztásokért felelős hatóságokkal szemben

kímélet nélkül való legridegebb megtorlás álláspontjára fogok helyezkedni.”863

Nem tudni, hogy Beniczky távirata mennyire lett publikus mindenesetre Linaguer erre így

reagált a helyi sajtóban „Nem, Benicky úr, én antiszemita vagyok és maradok, ha millió rendelet

ad is ki. Agitálni fogok ellenük, míg megtörve nem látom a hatalmukat, agitálni fogok tajtékozva,

vérbeborult szemekkel, amíg Magyarországot ismét magyarnak és kereszténynek nem látom.

Átkozott legyek, ha ebben a fogadásomban bármi által magamat megtántorítani engedem!”864

Aztán Pallavicini kormánybiztos szeptember 10-én egy felhívással fordult a lakossághoz,

amelyben  implicite  a  pogromok  ellen  lépett  fel  és  a  nagy  célra  való  összpontosítást  kérte  a

lakosságtól, más (nem erőszakos) formában kell a zsidóság ellen harcolni. A „Dunántúl

lakosságához fordulok, amely arra hivatott, hogy Magyarország újjáépítéséhez rakja le az első

alapkövet. … Higgadtságunkat pillanatra sem szabad elveszítenünk. – írt Pallavicini - Nem érünk

el azáltal célt, ha idegen származású polgártársainkkal szemben az erőszakoskodás eszközeit

alkalmazzuk, mert egyedül a szervezkedés fegyverével képesek a nem kívánatos elemeket

kiszorítani.  …  az  országot  a  magyar  nép  rendezze  be  saját  akarat  szerint.  …  Ma  egyedüli

mentsvára a magyarságnak a Dunántúl.”865

Akadtak, akik ennél felelősségteljesebben gondolkodtak, belátták, hogy ugyanaz más

körülmények között más hatással bír. Így a kormánybiztos is egy rendeletet tetetett közzé 1919.

862 de délben jött talán szeptember ? 2-án. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 65/1919.
863 Bp., 1919. szeptember 13-án Beniczky Ödön belügyminiszter = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok
123/1919.
864 L. A: Jelenségek. = Vasvármegye, 1919. szeptember 4. 1. o.
865  Siófok, 1919. szeptember 10. A második ezredév megalapozása. Van rajta egy dátum szeptember 13-ről.
2828/pallavicini a dunántuloi részek kormánybiztosa
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szeptemberében 866  a napilapokban, illetve eljutatott a főszolgabírókhoz és a csendőrkerületi

parancsnokokhoz. „… Kézséggel osztozom azon közfelfogásban, illetve a tények is igazolják,

hogy a jelenlegi súlyos úgyszólván kétségbeejtő helyzetünk közvetlen oka a nyakunkra nőtt

zsidóság, elismerem, hogy a józan gondolkodásu keresztény nép haragja a minket ért

szerencsétlenségért a zsidóságot jogosan teszi felelőssé - de ezen felelősségre vonásnak semmi

esetre sem szabad a zsidóságnak kifosztásában, bántalmazásában és legyilkolásában

megnyilvánulnia” 867  Majd így folytatódott a Felhívás: „Csak a gyenge vetemedik erőszakra,

orvtámadásra, az erős, az aki igazának tudtában van a cselekvés, a meggyőződés fegyverével küzd

ellenfelével és vezeti diadalra az igazságot. [*] Felhivom tehát Címedet, - folytatódik a

dokumentum - hogy minden rendelkezésre álló eszközzel hasson oda, s kövessen el mindent arra

nézve, hogy a fosztogatások, rablások bántalmazások és gyilkosságok – pogromok – többet elő ne

forduljanak. Netán felmerülő esetében a zavargások karhatalom igénybe vételével a legerélyesebb

intézkedésekkel elfojtandók, illetve megakadályozandók….”868

Szerencsére fennmaradt a dokumentum eredeti kézzel írott piszkozata is, amelyből kiderül,

hogy egy bekezdést kihagytak a végső változatból. Ami így szólt (a csillaggal jelzett részen volt a

szöveg): „Vessük ki, üldözzük ki a zsidót magunk közül úgy, hogy lépésről, lépésre szorítsuk ki a

kereskedelemből, az iparból, a hivatalokból, tanuljunk, dolgozzunk és gyűlöljük a zsidót fosszuk

meg vagyonától, a vagyonosodás lehetőségétől – de nem fegyverrel a kezünkben, ne erőszakosan,

mert ezzel többet értünk magunknak, mint nekik. Felhívom tehát ….”869 Nem kétséges, hogy

felhívást készítő (ismeretlen) hivatalnok (talán Csizmadia László, aki a Sajtóirodát vezette)

zsidóképe nem sokban különbözött a zavargásokban résztvevőékétől. A másság, a módszerben és

a hatalmi helyzetben volt, nem a világképben és a végcélban.

A megkésettséget mutatta, hogy mikor közzé tették a vasmegyei lapokba és eljuttatták a

kerület közigazgatási vezetőknek, akkor értesülhettek újabb pogromról, a tapolcairól, melyben

óriási tömeg vett részt, és amit a már említettek ismeretében tartottak meg. 870  Állítólag a

866 A dátum 1919. szeptember 12. Az ujságokban szeptember 16-án jelent meg.
867 Gróf Sigray rendelete a zsidóüldözésről = Kemenesalja, 53. sz. 1919. szeptember 21. 3. o.
868 Gróf Sigray rendelete a zsidóüldözésről = Kemenesalja, 53. sz. 1919. szeptember 21. 3. o. A dokumentumot teljes
terjedelmében közli PAKSY 2006: 154. o. Természetesen az eredeti változatot nem.
869 VaML BB1139/1919. sz. Folio szám 615
870 Zalavármegye alispánjának 1919. szeptember 26-án kelt levele a Zalaegerszegen és Zalabéren folyt zavargásokról
szólt.  A  82-es  számú  dolgaira  válaszolva  azt  tudja  mondani,  hogy  a  Zalaszentgróton  augusztus  26-án  este  a  zsidó
lakosság összes ablakát beverték. A kivonult karhatalom azonban elüldözte, és előállította a rendbontókat, és az éjjeli
órákra helyreállította a rendet. Másnap, augusztus 27-én tömegesen vonultak fel Zalaszentgrótra, ahol Morgenstein
Ignác  borospincéjét  feltörték,  kb.  3  akó  bort  kifolyattak,  mire  végre  a  karhatalom is  fellépett.  Zalabéren  is  hasonló
dolgok történtek: a zsidók zárt lakásaikba betörtek - köztük volt vörösőrök - és kifosztották azokat.  A fosztogatók
között Görczi Antal, Ács József, Molnár János, Horváth László, Rózsa Károly, Kelemen István, Nagy István, Nagy
Károly, Tanács István, Bugár Károly, Sark István, Vaspari Antal, Németh Teréz zalabéri lakosokat találhatjuk, akiket
az ügyészségnek átadtak. Azután a járásban újabb zavargás nem fordult elő, igaz, a nép hangulata sem kedvező.
„Nagyban hozzájárul a lakosság kedélyének állandó izgatásához az, hogy egyes lelkiismeretlenek különösen a zsidók
közül többen – kiknek azonban kilététét megállapítani nem sikerült, - állandóan olyan híreket terjesztenek, mely a nép
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kirobbanásának oka, pontosabban ürügye az volt, hogy két helyi zsidó kereskedő levélben fordult

Vázsonyihoz, a vidék védelmét kérve.871 Ez jelentette az ürügyet, azzal fel lehetett bőszíteni a

tömeget, hogy a román (antant) megszállást akarják kiharcolni.872

Az esetek arra intették Sigray Antal gróf kormánybiztost, hogy a hőn áhított rend, ha

tetszik, ha nem, feltétlenül megköveteli az antiszemita indulatok lecsillapítását ha kell karhatalmi,

közigazgatási és propagandisztikus eszközökkel történő megszelídítését. Ellenkező esetben

állandósulnak a zavargások, és nemcsak a kívánatos rend idillje illan el, hanem elveszítve a külföld

megértését, kiprovokálhatják a román hadsereg nyugat-magyarországi bevonulását is. 873  Ezért

tartotta fontosnak a kormánybiztos, hogy a nyers erőszak és indulat helyét a racionális magatartás

vegye át.

A fővárosban a Népszava kiemelt cikkben foglalkozott ezzel a nyilatkozattal. 874

Hangsúlyozván, hogy a kormány inplicite beismerte az antiszemitákkal való összjátékát, sőt az

olyan szakmapolitikai hetilap is, mint az OMKE is, ha finoman is875, de hasonló szellemű írásában

megdöbbenve szólt az esetről. A terjengő hírekre így reagált a Kemenesalja „Amennyire elítéli

minden higgadt és gondolkodó keresztény a pogromot, ép annyira el kellene itélnie minden

higgadt és gondolkozó zsidónak a feneketlenül buta és szemérmetlen hazudozásokat, amit az a

piszok ujság (Pesti Élet) ugy látszik celldömölki információra leközölt.  … Vagy szembe fog

szállani a józan becsületes zsidó saját fajtájának hazug gazembereivel, vagy pedig okot szolgáltat

rá, hogy többé ne disztingváljon a magyar tisztességes és gazember zsidók között, hanem az egész

fajt megutálja. Csakis a zsidóságon múlik most, hogy a Kun Béláék zsidósöpredékének rettenetes

bűneit expiálja. Ha nem fordul szembe ezekkel, akkor a nép méltán von mindenkit felelősségre.”

Nem a felekezetet bántja a magyar, nem a vallást. De a faj annyit vétkezett a magyarság ellen,

tetszését teljesen megnyert, Friedrich István lemondásáról szólnak. Ily körülmények között a felelősség tehát
elsősorban azokat terheli, kik ezen hírek terjesztésével a hangulatot állandóan izgatják.” = VaML
nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 82/1919. sz.
871 Keszthelyen és Tapolcán csípték volna el ezek a szereplőket. L. A: Jelenségek. = Vasvármegye, 1919. szeptember
13. 1. o.
872 VaML nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 149/1919. sz.  A siófoki fürdőn 1919. szeptember 5-én feladott
levelet szeptember 9-én iktatatták a miniszterelnökségen. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok
182/1919. sz. A tapolczai károkat küldi fel, amit szeptember 16-i katonai futár folytán kért ezen kívül még Kaufmann
Soma badacsonylábdihegyi háza is szenvedett 10000 korona kárt. Diósd közben a károk még nincsenek összeírva,
mert elmentek az illetők onnét. 1919. október 9-én. Alispán helyett. Jelentés 23843ni/1919. sz.-ra Diszel községben
még  nincs  meg  a  dolog.  Sigray  szeptember  12-én  délután  6  órakor  jelentette  a  dolgot.  Kéri,  hogy  a  11-i
megbeszéléséről távolmaradt ezt vegyék tudomásul a Zalamegyében levő események miatt, a szükséges
intézkedéseket megtette, 13-án megy ki a helyettesével és személyesen is tájékozódni fog. A miniszterelnök 14-ére
tervezett zalaegerszegi látogatására vonatkozóan arra kérte,  hogy ezt most ne tegye meg, mert nem alkalmas az idő.
A  vármegyei  főjegyzőt  zavarták  ki  oda,  kéri,  hogy  forduljon  az  igazságügy  miniszterhez,  mert  az  államügyészségi
ember  és  az  nem  elég  küldjenek  egyet.  =  VaML  Nyugatmagyarországi  Kormánybiz.  Ir.  103/1919.  sz.
Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 193/1919. sz. 1919. december 15. A zalaegerszegiek még kérnek 15 napot,
mert még nincs kivizsgálva az ügy. = Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 193/1919. sz.
873 Sigray beszéde 1919. december 15. VaMl  Vas vármegye tvh közgy jkv 1919 december 15.
874 Népszava , 1919oktüber 2. 2. o.
875 OMKE, 1919. október 2. 3. o.
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hogy annak további bűnalkalmat nem adhat. Aki még mindig felekezeti kérdésnek nézi, az vagy

gazember, vagy szamár, akárki legyen.”876

Mindezek jól érzékeltették, hogy az átmeneti korszak bizonytalanságainak véget kell vetni,

az anomiás jelenségek megszüntetése érdekében határozottabb intézkedéseket kell tenni.

Másrészt végig kell gondolni az új elitnek a zsidópolitikáját – egyáltalán ilyesmit ki kellene

alakítani - mert hisz az antiszemita szellem magát az új elitet is ellehetetleníti a hatalom

gyakorlásában.

A zsidóság helyzete a négy nyugat-dunántúli megyében azért különböző volt, ha e

veszélyességi kategóriákban gondolkodunk, akkor a legrosszabb a helyzetben kétségtelenül Zala

megyében voltak, majd Vas következett, aztán Sopron és a legnyugodtabb Moson vármegye tűnt.

Onnét  a  kerületi  megbízott  Szontagh  kormánybiztos  azt  jelentette:  „A  szocialisztikus  eszmék  a

Károlyi-kormány alatt elterjedtek a munkásság körében és a nagybirtokosok cselédjeinél. Az ipari

munkásság most is a kommün után lecsendesedett főleg, hogy a külföldiek eltávolítattak így

számuk leapadt a fegyverek rekvirálása szigorúan folyik. A nagy uradalmakban még nem lehet

tudni, hogy mi lesz. A parasztság német magyar egyaránt gerincesen működött példamutatóan. A

reakció nem volt erős, ezért rablás és gyilkosság sem történt. Népítélet, vezetők agyonverése sem

fordult elő. „A vármegye - bár lakosságának csak 3%-a zsidó – ősidők fogva erősen antiszemita.

Ez a zsidó hangulat természetszerűleg most csak erősödött, de azért erőszakosságok, pláne

pogromok, elő nem fordultak.”877

Sopronban már gyakrabban suttogtak pogromról és nem vitás, hogy a városon keresztül

lehetett  leginkább  nyugatra  eljuttatni  a  híreket,  s  ez  gyakori  konfliktust  okozott  a  zsidóság  és  a

helyi hadsereg katonái között.878

Kemenesalján nem akartak megnyugodni a kedélyek, szeptemberben (16-17-én) újabb

pogrom híre terjedt el a járásban. Maga a belügyminiszter kérte a preventív beavatkozást. Még a

876 KF: Széljegyzetek. = Kemenesalja,1919. szeptember 28. 54. sz. 3. o.
877 Magyaróvár 1919. szeptember 19. Szontagh kormánybiztos levele. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz.
Iratok 93/1919. sz.
878 A zsidóság agyréme a készülő pogromról szóló mese. 1919. október 25-én Chayer rabbi jelentette Sopronból: a
katonai parancsnokság szerint, Sauerbrunnban megvertek egy pár soproni zsidót, mert a vámvizsgálatnál nem
engedelmeskedtek.  A katonák  ellen  eljárás  van,  a  Freuenkircheni  készülő pogrom a  lakosság  agyréme.  „A zsidóság
minden alkalmat felhasznál arra, hogy felekezeti üldöztetésről panaszkodjék, pedig az ország keresztény lakossága a
legmesszemenőbb elnézést és türelmet gyakorolja velük szemben.” 1919. augusztus 30. = VaML
Nyugatmagyarországi Kormbizt. Ir. BB978/1919. sz. 1919. okt. 10.
A hadsereg jelentésében azt írták, hogy Sopron megyében „a zsidóság folytatja agitációját a kormány és a nemzeti
hadsereg ellen.” = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 135/1919. sz.
A boldogasszonyfai zsidóság táviratot akart feladni a budapesti román parancsnokságnak, mert itt fehér terror
dühöng, a zsidókat gyilkolják. A boldogasszonyfai postamester nem vette át a táviratot. 1919. szeptember 29.
Szombathely 779/6 HM 12. Szombathelyi katonai körletparancsnokság. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz.
Iratok 135/1919. sz.
Fertsák kormánybiztos 1919 októberében elrendelte „a felekezeti izgatás czéljaiara szolgáló, a közerkölcsöt és jó ízlést
sértő nóták nyilvános helyen való éneklését”, egyben kérve, hogy ezt minősítsék kihágásnak. 1919. október 2. =
VaML Nyugatmagyarországi Kormbizt. Ir. 753/1919. sz.
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lehetséges elkövetőket is ismerték Mészáros Zsigmond, Leventei István, Vörös János egykori

vörös katonák. A polgárőrség is tegye meg a feladatát, járőrözéssel kell ezt megakadályozni. Sigray

helyettese Karner Gusztáv azt táviratozta, hogy az említett személyeket már korábban őrizetbe

vették  és  az  ügyészségi  fogdában  ülnek.879 Akadt más természetű vita is, ti. a jánosházi zsidó

hitközösség katonai védelmet kért, cserébe felajánlotta, hogy az ellátás költségeihez hozzájárul.

Miután a pogrom elmaradt és elmentek a katonák, kirobban a vita, ki térítse meg a hadsereg

költségeit. A község nem akarta magára vállalni, a hitközség pedig túl magasnak találta a védelmi

költségeket.880

A hangulatra a hadsereg önkényeskedés nyomta rá a bélyegét, akinek fegyvert volt a

kezében az könnyen letartóztatott másokat. Ezekre a napokra így emlékezett Reismann János úti

jegyzeteiben.  „már  az  apám  sem  ragaszkodott  őseink  hitéhez.  Házasságkötése  óta  –  mert  a

templomi esküvőt az akkori magyar törvények kötelezően előírták – egyetlenegyszer volt az Isten

házában. Mégpedig 1919-ben az Engesztelés Napján, Jon Kippurkor, amikor a tanácskormány

megdöntése után a városunkban erőszakoskodó fehérterroristák minden zsidót agyonveréssel

fenyegettek, ha el mernek menni templomba. Elnémult az ájtatos mormolás, mikor váratlanul

megjelent a hivők között Reismann professzor, aki zavarában olyat tett, amit ezen a helyen nem

lett volna szabad: tisztelete jeléül levette a kalapját.”881

A  zsidó  ellenes  atrocitások  a  pogromok  után  sem  fejeződtek  be,  Szombathelyen  is

kávéházi verésekre került sor. 882  Különösen ki voltak szolgáltatva a hatóságok pillanatnyi

magatartásának az átutazó zsidó kereskedők. Pl. Körmenden Grosz Dávid kereskedőt és fiát a

csendőrség megverte, pénzüket elvette, és Szombathelyre szállították, ahol aztán elengedték

őket.883 Novemberben Szombathelyen szintén a vasútállomáson tartóztattak le három személyt

(Weis Leopold, Kupferman Mark Prekker Jakab), akit bekísértek a huszárlaktanyába, mire a

polgári hatóságok érdeklődtek, addigra szabadon bocsátották őket.884

Tudomásom szerint eddig még nem készült átfogó elemzés a pogromok kirobbanásáról

általában azzal az odavetett mondattal el van intézve, hogy a Tanácsköztársaság bűnei

következtében erős lett az antiszemitizmus és a sok megaláztatottság ezt váltotta ki az

emberekből. Nyilván az ilyen magyarázatok azt elfelejtik, hogy nem voltak általánosak a

879 Celli ujabb pogrom 1919. szptember 18. A 252. sz rendeltére jelentem, hogy a Jánosházán terjesztett zsidó üldözés
csak koholmány nyugalom van a korábban megnevezetteket letartóztattak. = VaML Nyugatmagyarországi
Kormánybiz. Iratok BBB252/1919. sz.
880 Kemenesalja 1920.
881 REISMANN 1982: 90. o.
882  A szombathelyi kávéházi botrány ügyében nagyon komoly lépést teszek és a fővezérség is már megtette.
Pallavicini. október 13. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 857/1919. sz.
883 1919. október 24-i belügyminiszteri levél az állítólagos (sic!) zsidóüldözésről kivizsgálását kérte. Ennek ellenére
1920. január közepén az ügy még sehol nem jár, s időközben az alispánt is felfüggesztették. Mindez leértékelhette,
késleltethette a kivizsgálást. = VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 37/1920. sz.
884 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 1393/1919. sz.
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pogromok és korántsem csak ott jelentek meg, ahol korábban a legnagyobb fokú volt az

elnyomás vagy a terror. Sajnos a vasi esetekről nagyon részletes jegyzőkönyvek eddig nem

kerültek elő. (Eltérően a tapolcai pogromról, ahol ez fennmaradt a résztvevők névsorával

egyetemben. Többek között a kormánybiztosi iratok között találhatóak.885) Az tudjuk, hogy még

1920 januárjában is folyt a nyomozás és távolinak tűnt a vádemelési szakasz. 886

A sajtóban az újságírók úgy reagáltak, hogy azokat verték meg akik a legtöbbet ártottak a

kommün alatt. Ez egyetlen dokumentumból sem állítható. Kemény Simon szerepéről keveset

tudunk Jánosházán annyit írtak, hogy tanítóként nagyon buzgólkodott a május 1-i ünnepségek

megszervezésében887,  meg  azt,  hogy  az  első világháború  előtt  nagyok  sok  konfliktusa  volt  saját

hitközségén belül, részben tanítótársával, részben a hitközség vezetésével. 888  Hasonló a celli

helyzet is, a legyilkoltak nem játszottak fontos szerepet a kommün idején. Ez a magyarázat

önigazoló tétel.

A Nemzeti Hadsereg Fővezérsége másban látta a gondok okát. A vármegyei katonai

parancsnokoknak  még  augusztus  végén  írt  levélben  arról  szóltak,  hogy  a  „fővezérségre  naponta

érkeznek jelentések túlkapásokról és a karhatalmi alakulatok túlkapásairól, tűrik a kommunista

agitációkat. A katonaság gyengesége és a túlkapások és a népítéletek összefüggnek egymással.

Kemény kézzel lássanak hozzá a még létező izgatok lekapcsolásához. Attól hogy családos és

helyben lakik nem elég ok, a gyengeségből, meg személyes kapcsolatokra a jövő

Magyarországának nincs szüksége.” 889 Itt az erélytelenség a fő tétel, amivel persze lehet igazolni a

további brutalitást is.

A probléma összetettebb egyrészt a végrehajtók nem ismertek, miként a felbújtok sem,

csak az látható, hogy gyakorlatilag 1918 novemberétől e vidéken akrácia (hatalom nélküliség)

kezdett kialakulni, sem 1918, sem 1919 nem tudott stabil helyzetet teremteni, ugyanakkor

folyamatos volt az antiszemita propaganda annyira, hogy a politikai nézettől függetlenül

mindenkit meg fertőzhetett. Hogy ilyen nem 1919-ben robbant ki az legfőképp a félelemmel,

magyarázható azzal, hogy féltek az emberek a megtorlástól. 1919 augusztusától a nemzeti

hadsereg a nem kívánt személyekkel szemben megtorlást alkalmazott. Letartóztatásokat

foganatosított, ami természetes, de a formája brutális és kiszámíthatatlan volt. Sok tekintetben

arra a brutalitásra emlékeztetett, ami 1918 novemberében jellemezte a helyzetet. Azzal a nem

885 Sajnos a zalai zsidóság történetét bemutató forráskiadvány bevezetőjébe erre nem vállalkoztak a szerzők. Talán a
helyi anyagok tükrében többet tudhatnak a témáról. NÉMETH –PAKSY 2004: Igaz, mások (KÁDÁR- VÁGI)
megpróbálták mindezt értelmezni, de csak ezen források segítségével. Kísérletet sem tettek, hogy az Egyenlőségben
megjelent jegyzőkönyveket is hozzávegyék, így következtetésük olyan is lett. Veszélyes, mert kis mintán messze menő
megállapításokat nem célszerű tenni, megtévesztővé válhatnaknak!
886 VaMl Vas vármegye Alisp ir 20/1919. sz.
887 TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 1979:
888 Jánosháza és Vidéke
889 Az eredeti dokumentumot Horthy írta alá. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 64/1919. sz.
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lényegtelen különbséggel, hogy akkor a közigazgatás azt ellenezte, próbálta leszerelni, most

hallgatólagosan tudomásul vette. Ilyen körülmények között a hasonló népi fellépés egyszerű

kiegészítése a kívánatos folyamtoknak, azt is mondhatnók mellékterméke. Nagyon fontos, hogy a

zavargásokat Jánosházán a csendőrség tűrte, keményen nem léphetett fel, mert maga sem volt

elég erős és tekintélyes. Az is egyértelmű, hogy a jánosházi, celli, tapolcai, diszeli között nemcsak

időbeli kapcsolat van, hanem inspiratív, ösztönzően hatottak egymásra. Nemcsak rémhír

formájában, hanem példaképp is. Ha ott nincsenek a zavargásoknak súlyos következményei,

akkor valószínűleg itt sincsenek. Amit sokan csinálnak az alól könnyebb felmentést kapni, még

akkor is, ha bűn.

Azok a felhívások, erőlködések a kormánybiztos részéről, amelyek arról szóltak, hogy „a

külföldi sajtó által az itteni helyzetből terjesztett hazug hírek, de a belső rend megszilárdításának

akadálytalan végrehajtása feltétlenül szükségessé teszik, hogy óva intsük a lakosságot a jelenleg (ez

betoldás) czélra nem vezető s hitelünket a külföld előtt lerontó önbíráskodástól.”890 (Kiemelés

tőlem  K.  A.)  Azt  a  benyomást  keltik,  hogy  itt  a  legfőbb  szempont  ai  imágo,  a  külső megítélés.

Nem az, hogy a tettek rosszak, hanem az, hogy ezzel lényegében rontjuk a nemzetközi esélyeinket.

Nos  ez  az  a  szempont,  amire  a  legkevésbé  van  tekintettel  a  törni  zúzni  akaró  társaság.  Mintha

nem lett volna elég erő azt mondani, hogy az antiszemitizmus az káros, a felekezeti izgatás az

rossz. Ezt még a kormánytagok is kimondták, az más kérdés, hogy többet is tehettek volna, hogy

ez meg is valósuljon. Itt nehezen születtek meg ezek a mondatok, ami arra utal, hogy az új

szereplőkben vastagon volt a zsidóellenesség, amit csak hatalompolitikai okokból nem

hangoztattak, igaz akadt ez alól kivétel a negyedik hatalmai ágat képviselő újságíró-laptulajdonos.

8. 2. „Tudományossá tett” impressziók?

Lingauer Albin 1918 óta - a „komoly” elvi megalapozottságot nélkülözve - gyakorlati

tapasztalatait formálta antiszemita nézetrendszerré. A kényszerű szegedi távollét és az 1919

őszétől megjelenő zsidóellenes pamfletek hatására kísérletet tett a sajtója hasábjain elvei

„tudományos” alátámasztására. Ezt részben a tőle megszokott polémikus formában, (válaszolván

Vázsonyi Vilmos vihart kavart írására a Szózat a magyar társadalomhoz), másrészt egy öt részes

cikksorozatban (Jogos-e a zsidóellenesség szervezkedés?) tette.

890 IV/402/b/1. VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok. B. 36/1919. Sárvár
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Vázsonyi Vilmos nagyhatású levele a Budapesti Közlönyben jelent meg 1919. augusztus

17-én. Az egykori miniszter szomorúan konstatálta, hogy a bolsevizmus lávája után egy újabb

földi  pokollal  fenyegeti  a  meggyötört  országot  a  felekezeti  gyűlöleté.  Az  antibolsevitsa

(prokapitalista) demokrata helyzet leírását 891 , analízisét sokan osztották, de magyarázatát és

kiútkeresését már nem. „Kétségtelen, - írta Vázsonyi892  - hogy a bolsevisták legtöbb vezére a zsidóktól

származott. És a zsidóság egyes rétegei ezen a téren súlyos bűnöket követtek el, de az is bizonyos, hogy a pokol

ezen profétái, akik önmaguk mennyei jólétben usztak, magától a zsidó vallástól régen eltávolodtak, Istent

megtagadták, tehát nem valóságban csak származásban voltak zsidók. És ha végigtekintünk Budapest utcáin, ha

látjuk  az  áruktól  kifosztott,  zárt  üzletek  sokaságát,  gyárakat  és  műhelyeket,  amelyekben  temetői  csend  honol,

akkor  viszont  észre  kell  vennünk,  hogy  az  a  „bolsevista  invázió”  a  zsidókat  sem  kimélte,  mert  elsősorban  a

kereskedelmet és ipart tette tönkre és az ingótőkét lopta el. Én nem hunyok szemet azoknak hibái és bűnei előtt,

akiknek sorából származom. Irtozatos bűn terheli azokat a zsidókat, akik Magyarországba Moszkvából

behozták a bolsevizmust és rövid idő alatt a világ minden korrupcióját felülmúló harácsolást és erkölcstelenséget

teremtettek ebben a szerencsétlen országban. A bűn annál nagyobb, mert ez az ország teljes jogot adott a zsidó

vallásu polgárainak, előttük szabad volt az érvényesülés minden utja, nemcsak gazdasági és kulturális téren, de a

közéletben is. A mi hazánk nem volt Oroszország, szibériai kazamatták, a szégyen, a megaláztatás, a pogrom

itt nem érte a zsidókat, belőlük nem fakadhatott keserűség, mint Oroszországban, hanem csak hála a testvéri

szeretetért,  amelyben  részük  volt.  …  Legyen  vége  Magyarországon  a  gyűlölet  urának.  Az  egész  világon  nincs

barátunk, mindenki elhagyott mindent … legyünk mindnyájan igaz magyarok….”893 Ennél korrektebb és

önkritikusabb formában nem lehetett volna szólni zsidó aspektusból a történtekről, éppen ezért

keveseknek tetszett a volt igazságügy miniszter érvelése, fellépése, magatartása szálka volt a hős

ellenforradalmárok szemében.

Elismerve Vázsonyi szóművészetét Lingauer Az ártatlanok című cikkében válaszolt. Míg

Vázsonyi zsidóképe differenciáltabb és a bajkeverőket a leszakadó peremben a vallástalanodott

elemekben  vélte  felfedezni  –  mint  látható  ez  nem  mindig  stimmelt  –  addig  Lingauer  felfogása

egysíkúbb, monolitikus, esszencialistának is nevezhető. Az utóbbi így érvelt: „A felekezet és a faj

egymástól messze eltérő fogalmak. A hajlam és a vérmérséklet a fajjal áll szerves összefüggésben,

- az erkölcs pedig egyrészről a vérmérséklet, másrészről a hit és a nevelés kölcsönös egy masszív

hatása nyomán alakul ki.” 894 (A faj vérmérséklet és hajlam részben születés részben szocializációs

mechanizmusokon keresztül működik.) Úgy véli a zsidóban szükségszerűen voltak benne azok a

tulajdonságok, amelyek 1918-1919-ben felszínre törtek. Ő nem felekezeti harcot kíván folytatni,

891 Vázsonyiról lásd: Az igazi demokrata. A kossuthiánus vonalon elinduló demokrata kiérlelt demokrácia képét lásd:
A népjogok forrásában. VÁZSONYI 1927/1.
892 VÁZSONYI 1927/2: 257. o.
893 VÁZSONYI 1927/2. 257. o.
894 L. A.: Az ártatlanok. = Vasvármegye, 52. évfolyam 203. sz. szeptember 7. 1. o.
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hanem  faji  háborút.  „Az  antiszemita  mozgalom  nem  a  zsidó  felekezetet  piszkálja.  …  De  annál

jobban izgat bennünket nemzeti öntudatunk, faji önállóságunk, gazdasági boldogulásának magyar

erkölcsinek védelme szempontjából az a tömegösztön által már rég felismert tény, hogy a zsidó

faj vérmérséklete, hajlamai, erkölcsi, hatalmi törekvései nemcsak eltérnek a mieinktől, hanem

szoros ellentétben állanak azokkal, sőt egyenesen veszélyeztetik azok fennmaradását … Nekünk a

zsidó fajjal van számadásunk, de nem a felekezettel. A fajból pedig nem lehet ám

kikeresztelkedni. … Kevés ott a magyar, idegen minden hagyománya, nemzeti sajátosságai, célja,

érzései, gondolkodása. A veszedelem napjaiban cserben hagyta a zsidó a magyart. Egy úton ment

vele, amíg az út kényelmes volt és a jólét felé vezetett. De elmaradt tőle a baj napjaiban. Mikor a

magyar harcolt a hazáért, a zsidó verekedett a hadiszállításért. Lelketlensége, árdrágítása, posztó

csalása, bakancsszédelgése, lázító sajtója volt a legjobb szövetségese a mi ellenségeinknek. Mikor

elosztották a háborút, ő volt a legelső, aki az új vörös ellenség mellé állott. A forradalomban is mi

kerültünk alul, ő maradt felül. A proletárdiktatúra idején, mikor becsapva, lefegyverezve,

tehetetlenül álldogáltunk, akkor pláne eldobta a zsidóság az álarcot és megmutatta az igazi

ábrázatát. A bolsevisták élén egy sereg ütött-vágott, zúzott, gerjesztett, ölt, akasztott, köpdösött

szembe bennünket, irtóhadjáratot hirdettek a nemzet, a magyar hazafiság ellen. … Itt senki sem

helyesli a pogromot, minden józan ember el akar hárítani minden kegyetlenkedést. … de

elvagyunk tökélve minden törvényes eszközzel leszorítani, sőt kiszorítani a zsidóságot.”895 Nem

kíván belegondolni abba a logikai paradoxba, hogy aki a zsidó faj ellen harcol, az ha tetszik, ha

nem a zsidó felekezet ellen is harcol, lévén a zsidó felekezetűek legtöbbje az zsidó fajú. Nyilván e

szélesebb kategóriába beleférnek a vallástalanodott baloldaliak és a konvertiták is. Másrészt a

pogrom tekintetében  nem mondott  igazat,  azt  hogy  lelkesedett  érte  ez  túlzás,  de  hogy  eltűrte,  s

megérdemeltnek tekintette ez pedig tény kérdése.

Nyilván a cikk hatására „csőstül”896 kapott dühös levelek még inkább abba az irányba

tolták, hogy jobban okatolja gondolait, ebből született meg a Jogos-e a zsidóellenes szervezkedés?

cikksorozata. Természetesen kérdését költőinek szánta. Jóval érdekesebb, hogy mivel is indokolja

a szervezkedés szükségességét. Érveit öt forrásból merítette, egyrészt a külföldi (meglehetősen

bizonytalan eredetű) antiszemita irodalomból, másrészt a cionizmus klasszikusaitól, az angol

miniszterelnöktől Disraelitől, a honi antijudeaista érvkészletre épülő antiszemita írásokból és

magyarországi oktatási statisztikákból. A eklektikus forrásoknál csak a kikavart szín lett

zavarosabb.

A  Ruszkij  Invalid  nevű lap  1910.  decemberi  számából  közölt  egy  perdöntő részletet.  A

lényege, hogy döntöttek az oroszországi zsidók, hogy Galíciát és Magyarországot meg kell

895 L. A.: Az ártatlanok. = Vasvármegye, 52. évfolyam 203. sz. szeptember 7. 1. o.
896 L. A.: Jogos-e a zsidóellenes szervezkedés. = Vasvármegye, 52. évfolyam 208. sz. szeptember 14. 1-2. o.
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szerezni a kedvező feltételek miatt, ki kell szorítani a keresztényeket a hatalomból, és birtokba kell

venni minden tulajdont, ebben a világ kapitalistái támogatását élvezik. A Cion bölcsei

jegyzőkönyvének eszmeiségét sugárzó gondolatot – bár ott ilyen szövegszerű utalást nem találtam

– egy zsidó lapnak tulajdonította a Ruszkij Invalidnak, holott tudomásom szerint ez nem így volt.

A lap egy orosz katonai újság volt.897 (Az fel sem merül az elemzése során, hogy akik ilyen titkos

akciókkal kívántak egy-egy országot megszállni, azok miért hozták nyilvánosságra terveiket? És

nem szembesíti a tényeket a valósággal ti. nem tudták megszerezni sem Galíciát, sem

Magyarországot!) Mindenesetre az antiszemita irodalomban természetesnek számított, hogy

állításaik légből kapottak, de igyekeztek tudományosan prezentálni. A tétel csak így magában

tényként állt.

Aztán jöttek a cionizmus klasszikusai Herzl Tivadar és a másik magyarországi születésű

„baseli alapító” Max Nordau898 , és az oroszországi Leo Pinsker 899 . Az antiszemiták gyakran

citálták a politikai cionisták gondolatait, kivonván őket a nacionalista gondolkodók köréből. Nem

hozzájuk hasonlították, hanem ellenségképnek használták nézeteikben, törekvéseikben. „A

zsidóság  megtanulta,  amit  már  elfelejtett,  hogy  magát  különálló  nemzetnek  érezze.” 900  – írta

Nordau, ha akarta volna, akkor megnézi, hogy ezekre az állításokra miként is reagált a Szabolcsiak

vezette  Egyenlőség,  a  kongresszusi  hitközségek  vezetősége  és  akkor  annyit  lát,  hogy  ez  egy

vélemény a sok közül és nem A vélemény. Pinsker alaptételeit helyesen látja, ő valóban az

önemancipációban hitt és népként definiálta a zsidóságot, de mint utaltunk a historiográfia

résznél a honi izraelita történetírás és gondolkodás nem ezen a pályán haladt.901 Aztán Disraelit

művét felhasználva kívánja meggyőzni az olvasót a zsidóellenes mozgalom történelmi

szükségességéről. 902  Az a technika, hogy az egész műből egyes elemeket kiemelünk, és azt

magyarázattal  látjuk  el  lehet  tudományos  is,  ha  korrekt  módon  és  több  szempontot  mérlegelve

csinálják, ellenkező esetben azonban csúsztatás, vagy egyszerűen elferdítése a dolgoknak.

A honiak közül Egán Lajos századelőn kiadott – Szemere Miklós és Bartha Miklós hatását

tükröző - füzetecskéit idézte, a kettős (zsidó-keresztény) és beteg társadalomról írottakat, a

védekezés szükségességét és a zsidóság természetének a kiismerését.903

897 A Ruszkij Invalid újság Pétervárott jelent meg 1813-1917 között, kezdetben kétszer-háromszor, majd többször is.
Eredendően jótékonysági célból hozták létre a háborúban megsebesült személyek és hozzátartozóik támogatására.
1861  után  bővült  a  profilja  és  1869  –től  az  orosz  vezérkar  lapjává  vált.  Természetesen  sok  információt  közölt  a
külföldi hadseregekről. 1917-től az Ideiglenes Kormányt támogatta, majd a bolsevik fordulatot követően kimúlt.
Russzkaja Literatura u Folkklor.
898 AVINERI 1994: 122-33. o.
899 AVINERI 1994: 90-100. o.
900 L A Jogos-e a zsidóellenes szervezkedés? = Vasvármegye, 1919. szeptember 14. 1. o.
901 L. A. : Jogos-e a zsidóellenesség. = Vasvármegye, 1919. szeptember 21. 1. o.
902 JOHNSON 391-394. o.
903 Egan Lajos: A zsidókérdés Magyarországban. http://betiltva.com/. 2. o. GYURGYÁK 2001: 365-366. o.
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Természetesen nem maradhattak el oktatásügyi statisztikák sem, ahol a zsidóság

túlreprezentációjáról írt a középiskolában, (ha vette volna a fáradságot, akkor attraktívabb

adatokat is találhatott volna a felsőoktatás terén), ebben azt tudatja, hogy a zsidó származásúak

aránya milyen magas a középiskolások között. (A népességben 5,08% - a középiskolákban 21,%.)

Csak arra nem hívja fel a figyelmet, hogy az igazi vesztesek a görög katolikusok, illetve a görög

keletiek és nem az ún. magyar felekezetek (11%-4,3%, 12,8%-5%). Azaz a kérdésnek több

aspektusa van, mint amit ő gondolt vagy felvázolt, de hát az újságírásnak nem természete a

dolgok pontos elemzése, különösen nem a politikai propagandát folytatónak.904 Azért nem volt

gyakori  a  későbbiekben  sem,  hogy  ilyen  hosszan  –  öt  egész  oldalas  vezércikkben  -  fejtse  ki  a

nézeteit, szinte az az érzés alakul ki az olvasóban, hogy alapvetően önmagát kívánta meggyőzni –

úgy tűnik sikeresen. Ugyanakkor feltűnő a most már harcos keresztényként megjelenő Lingauer

mennyire nem ismerte Prohászka ezzel kapcsolatos nézeteit, talán idézte volna őket. (Valami

miatt neheztelhetett rá, mert később sem nagyon szerepelt a székesfehérvári püspök mint

hivatkozási pont nála.) Hasonlóképpen szerény olvasottságát mutatta, hogy a Cél folyóirat

klasszikusait még nem tanulmányozta, és nem élt az Istóczys párhuzammal. Nem említi őt, majd

csak a zsidótörvények után fedezte fel a vasi antiszemitát, amikor erősen historizálta az

antiszemitizmust.

8. 3. Sorozások és a zsidóság

A nemzeti hadsereg kiépítése és „feltöltése” magába hordozta a sorozás rendszerének a

visszaállítását is. 905  Nagyobb létszámú hadsereg nélkül nem lehetett volna a románoktól

visszavenni az ország keleti területét, késett volna a fővárosi bevonulás. 906  A hadsereg

működéshez szükséges pénzt Lehár a szombathelyi bankoktól vette fel. két millió koronát.907

Másrészt a sorozás – a hadkötelesek bevonulása – mindig egy rezsim legitimitásának a mutatója is.

Harmadsorban az adott viszonyok között politikai problémaként is megjelenik, a „nemzeti”

jelzőnek erős politikai „fehér” töltete lett. Természetesen a karhatalmi erők kiegészítésére más

904 L. A.: Jogos-e a zsidóellenes szervezkedés. = Vasvármegye, szeptember 28. 1-2. o.
905 A minisztertanács döntése alapján 27/1919. sz. rendelete értelmében előbb az 1898-as évjáratúakat hívták be. Az
alispán 144/1919. számú körrendeletével szeptember 4-én értesítette a hatóságokat. = VaML Szentgotthárdi
főszolgabírói elnöki iratok 31/1919. sz.
906 VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1919. december 15.
907 Minisztertanács jegyzőkönyve 1920. február 13. 1. pont. MOL K 27.
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ötletek is felmerültek, de ezek ott fogalmazódtak meg, ahol a román megszállás valóságos volt.908

Az érdekelt katonai és polgári hatóságoknak természetesen figyelembe kellett a lakosság

magatartását az a tényt, hogy a világháború következtében a lférfi népesség körében a katonai

szolgálatnak nagy becsülete nincs, valamint azt is, hogy a vörös hadseregben szolgálok nem

kívánatos politikai „fertőzést” kaphattak, ami rossz hatással lenne az állományra. Ez nem azt

jelenti, hogy önkéntesek ne éltek volna a lehetőséggel. A szelekciók mechanizmusát – magyarán a

felmentettek és mentesítettek hagyományos csoportjai mellett - a katonai hatóságok újabb

kategóriákkal bővítették: a politikai megbízhatatlanok és a zsidók. Az előbbinek nyilván az ártó

baloldali szellem volt az oka, az utóbbinak azonban a hadsereg antiszemitizmusa.

A vármegyében az augusztus-szeptemberi bevonulások komoly zökkenőket mutattak,

mert egy október végi jelentés szerint. 1919. szeptemberében az 1898-ban született 2306 főből

csak 1272-en vonultak be (55%), amiből elbocsátatott 337 fő, a tényleges szolgálatot felvevő

száma 936 (40,5%) személy volt. Az 1894-es évfolyamosoknál 2707 főből bevonult 657 fő

(24,2%), ebből rokkant 226 fő, Október 21-ig maradt 431 fő (15,95). Az 1893-ban született 2636

főnek október 1-ig kellett volna bejönniük, s addig jelentkezett 31 fő (1,1%). A behívottak

számából mindig levonandó 25-30 %, mint háborús veszteség.909 Láthatóan idővel radikálisan

csökkent a bevonulóknak száma, ami talán azt mutatja, hogy a propaganda ellenére nem volt nagy

presztízse a hadseregnek, másrészt az ismert gondok továbbra is fennálltak ti, hogy

szegényparasztok „érkeztek”, a módosak nem. Inkább igazolták hogy a mezőgazdasági munkák

miatt, „hazafias kötelességüket” nem tudják teljesíteni. A szép szó nem használt, a karhatalmi erő

meg kevésnek tűnt a járásokban. A nyolchetes katonai szolgálatnak nem volt vonzereje, a

szolgabírák még csak-csak együttműködnek, de a községi vezetők ellenállnak. „Meg kell

fegyelmezni a fegyelmezetlen törvénybontó népességet.” 910 Hangzott a katonák utasítása, mert ha

ilyen lassan megy a dolog, akkor nem tudják teljesíteni a létszámot. Közben a minisztertanács

bizalmas döntése alapján – azon túl, hogy újabb évfolyamokat hívtak be – akként rendelkezett,

hogy „Zsidóknak és megbízhatatlan ipari munkásoknak és gyári munkásoknak a behívójegyek

908 A karhatalom. 14.415 eln. 6. 1919. sz. rendelet. A Hadügyminiszter elrendelte, hogy 42 éves korig fegyelmezett
karhatalmi alakulatra van szükség, mait ki kell állítani. A miniszterelnök elrendelte. Azon felül önkéntes. Kérik a
névsorokat, amiket megteremtettek a közhivatalok embereinél is. 1919. augusztus 11. Schnetzer tábornok rendelete.
Melléklet köztisztviselőkből karhatalmi alakulatok felállítása, aminek célja az épületek védelme volt. Célja volt a
rendőrség fokozatos feltöltéséig a közrend biztosítása. = VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok. B.
23/1919. sz.
909  A rendelet száma 210. A sorozások körüli jelenségek. Szombathely, 1919. október 31-én. VaML
Nyugatmagyarországi Kormánybiz. ir. 251/1919. sz.
910 A sorozások körüli jelenségek. Szombathely, 1919. október 31-én. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. ir.
251/1919. sz. (a rendelet 210-es)
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nem kézbesítendők, hanem ezen megokolással záradékolva a szombathelyi hadkiegészítő

parancsnokságnak visszaküldendők.” 911

Sajnálattal  állapítja  meg  a  dokumentum,  hogy  a  katonai  diktatúra  híján  a  politikai

hatóságok ügyköre teljes jogkörrel helyreállítva van, de ők erőtlenek. „A bevonulok sűrűn

panaszolják azt, hogy a zsidók és megbízhatatlan elemek nem lesznek behíva, így ezek, mert rossz

fát  tettek a tűzre,  még jobb sorsban van részük,  mert  nem kell  nekik katonáskodniok.” 912 Ezért

utasították a sorozó biztosságokat, hogy a zsidókat és a politikailag megbízhatatlan elemeket is

irassák össze azonnal és a névjegyzéseket a hadkiegészítésnek küldjék el, „hogy azok

munkásosztagokba behívhatok legyenek.”913

A helyzet ezt a paradoxont teremtette, a zsidók kihagyása a hadseregből olyan korszakban,

amikor gyenge a tekintélye az intézménynek, akkor ez a zsidók számára kedvezményt jelentett,

(táplálva a falusi lakosság körében az antiszemitizmust) egyben érzékeltette, hogy miként is lehet a

kört négyszögesíteni, behívni és fegyvert nem adni a kezükbe. Ismert a honvédelmi törvény (1939.

évi 2. tv.) ezt paragrafussal is megteremtette, ami alapján az előbb említett két csoportot be is

hívták közérdekű munkaszolgálatra a világháborúban.

Az alispán annyiban intézkedett, hogy újfent felszólította a szolgabírákat és az érdekelt

jegyzőket, hogy a be nem vonulókról külön listákat készítsenek.914

1920-ban annyiban módosult a helyzet az 1897-1898 évjáratúak számára, hogy

finomították a rendszert.915 Mivel a kimaradottak száma nagynak tűnt, ezért a „megbízhatók piros

a-val, a megbízhatatlanok piros b-vel, a valóban erős kommunista vagy más közveszélyes egyének

B-vel, a megbizható izraeliták a/izr-val, a megbizhatatlan izraeliták B/izr jelöltessenek meg a

névrovatban. A főszolgabíró által személyesen vezetessék be a minősítés és ennek megtörténte

után általa és a nyilvántartó tiszt által aláírva küldessenek meg a névjegyzékek közvetlenül a

vármegye katonai a parancsnokságának.”916 A zsidók megítélése módosult a hadsereg sorozási

rendszerében helyet kaptak a megbízható zsidók. Nyilván a békeszerződés vonatkozó passzusa is,

a sorozás rendszerének az eltörlése más nyilvántartási technikát kényszerített ki a magyar

911 VaML IV/428/a/ Szentgotthárdi főszolgabírói iratok. 39/1919. sz. A vármegyei kat. pcs. 1919. szeptember 30-án.
912 A sorozások körüli jelenségek. Szombathely, 1919. október 31-én. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. ir.
251/1919. sz.
913 A mosoni alispán Szontag azt írja, hogy óvatposan kell csinálni, mert elmenekülnek az illetők, megpróbálják a
zsidókat és a megbízhatatlanokat is összeírni. A sorozások körüli jelenségek. Szombathely, 1919. október 31-én =
VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 251/1919. sz. (a rendelet 210-es)
914 VaML IV/428/a/ Szentgotthárdi főszolgabírói iratok
41/1919. sz. A jegyzőknek a behivottak nem akarnak bevonulni, ha kell szeméylesen vezessék be a hadkiegészitő
parancsnoksághoz1893, 1894, 1898 akik nem vonultak be arról jelentést kér. 1919. november 15. Főszolgabiró.
VaML IV/428/a/ Szentgotthárdi főszolgabírói iratok 48/1919. sz.  hadkötelesség a 20261/eln 1-1919. sz az 1898-
1895-ig születésű évfolyambeli hadkötelesek tényleges szolgálatra való behívása. Bp., 1919. december 6-án.
915 135/1920. 22.912/1920. Bizalmas Megbizhatatlannak minősített hadkötelesek revíziója.
916 Szombathely 1919. december 10-ig be kell fejezni. 1920. november 26-i Radó Gyula írta alá az alispán helyett.
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hatóságoktól, de a húszas években a közigazgatás erejét jelentősen lekötötte a hadkiegészítő

feladatok teljesítése.917

8. 4. A közigazgatás „zsidó védelme”

A kiépülő közigazgatás erős nyomás alatt állt 1919 őszén, egyik oldalról ott volt a múlt, az

együttműködés, 1918 és 1919 vezetőinek a kiszolgálása, ami bármikor ellenül fordítható volt. A

másik oldalon ott állt a lakosságnak és a felsőbb hatóságoknak való megfelelés kényszere, a

törvényesség betartása, és most különös erővel jelentkezett a hadsereg nyomása. A már korábban

idézett Horthy levélből kiderül az elvárás nem az volt velük szemben, hogy a múltat hatékonyan

folytassák. „Nem az 1914 előtti formában kell dolgozni. Erélyesen fellépni … . Akik puhányok,

azokat  pedig  fel  fogja  menteni,  a  kormánybiztosokat  is  figyelmeztette.”918  Ez  a  párbeszéd  a

kormánybiztosság és a hadsereg helyi vezetése között zajlott. Beniczky Ödön is többször felhívta

a figyelmet polgári és katonai hatóságok, valamint a kormánybiztosok jobb együttműködésére.919

Pallavicini is úgy látta, hogy célszerű lenne a hatékonyabb együttműködés.920 Sigray inkább a rend

biztosításában és a hatékonyságban volt érdekelt és nem hadsereg által folytatott

boszorkányüldözésre. A kerületi parancsnokságon meg úgy látták különösen feltűnő a zsidóság

fokozott védelembe részesítése, ami arra vall, hogy vannak „még a közigazgatásnál kétes

elemek”. 921  E helyzet áthidalására találta ki azt a formulát a kormánybiztos, hogy nem a

paragrafusokat kell nézi, hanem odaadással, eréllyel kell a csinálni a feladatokat.922

A lakosság részéről egyesek pedig életlehetőségük javítását várták a közigazgatástól és

nyomásgyakorlásra a hadsereg és a kormánybiztostól vártak segítséget.

Egy MOVE-s levél azt követelte Szentgotthárdon, hogy a főszolgabíró távolítsa el

hivatalából a zsidókat. A főszolgabíró a vádakra úgy reagált, hogy „1. Balogh Titusz járási

számvevő tényleg zsidó vallású, de ez születési hiba (sic!) melyrül nevezett nem tehet – mint zsidó

exponáltnak egyáltalán nem mutatható felekezetének mozgalmaiban a hitközség életében szerepet

917 Hadkiegészítés
918 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 64/1919. sz.
919 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 1336/1919 7002/1919. sz.
920  VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 97/1919. sz.
921 A vasi alispán levele a kormánybiztosnak. Kérte az elsőfokú hatóságokat a rendelet pontos végrehajtása és azt is,
Hogy a zsidókról és megbizhatatlan elemekről készítsen jegyzéket és sürgősen terjesszék be. Szombathely, 1919.
november 13. = VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok. B. 36/1919. sárvár
922 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 62/1919. sz.
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nem játszik.” 923  Kommunista kijelentést sohasem tett, megbízhatóan dolgozott. Azt, hogy ő

(mármint a szolgabíró) „zsidó befolyás alatt állok s ezen befolyás közvetítője a számvevő”,

visszautasítván azt mondta: 23 éve tisztviselő, de senki befolyás alatt nem állt, csak a

törvényeknek és a lelkiismeretének.924

Pár hónap múlva újra tetemre hívták a főszolgabírót személyzeti politikája miatt. A

főkifogás az volt, hogy a hatóság asszisztált Friedrich Jakab helyi zsidó ház, üzlet és trafik jog

eladásához, egyben megjegyezte a feljelentő, hogy „szentgotthárdi főszolgabíró egyike a

legnagyobb zsidóbarátoknak. Így hivatalában jelenleg is három zsidót alkalmaz.” 925  „Ilyen

események mellett, hangzott a végső konklúzió - a zsidóellenes mozgalommál természetes, hogy a

lakosság hihetetlenül rázza a fejét, és azt mondja, Magyarország volt, van és marad zsidó ország.”
926 A főszolgabíró arról szólt, hogy a trafik eladási jog nem rá, hanem a pénzügyi igazgatóságra

tartozik. A német Radványit azért távolította el a hivatalából, mert a kommunista korszakban

közalkalmazotti titkár volt és kommunista könyveket olvasott, de augusztusban 24 óra alatt

keresztényszocialista lett. Az meg nem igaz, hogy Szigeti Mór nyugdíjas létére mások elől vonja el

az állást, mert naponta önzetlenül jár be 3-4 órát dolgozni. A három zsidó alkalmazottból egy

maradt, Friedlander Szolon napidíjas. Harminc éve óta dolgozott ott és bizonyított, „most azon

körülmény, hogy zsidó vallású (el)bocsátására indokul egyáltalán ne szolgálhat.” 927  Egyben

megkérte az alispánt, hogy bírói úton megvédhesse magát.

Boross István ügyvéd a keresztény szervezkedés egyik helyi hőse lakáskérdésének

megoldására politikai érdemeit és kapcsolati tőkéjét kívánta igénybe venni. A kormánybiztosnak

írt levelében arról szólt, hogy Halmos Miksa háromszobás, vagy Geiringer Zsigmond négyszobás

lakását kaphassa meg, mert megengedhetetlen, hogy az „előkészítők (értsd 1918-1919)

tespedjenek a lakásokban”. Azzal érvelt, hogy nősülni szeretne, és ügyvédi irodát működtetni, de

a mostani ideiglenes lakása erre nem alkalmas, (ráadásul öccsével együtt éltek). Mivel az említett

polgári iskolai tanárt állásból felfüggesztették, Geiringer Zsigmond ügyvédet pedig letartóztatták

tanácsköztársasági szereplése miatt, így a nagy lakásuk számára megfelelő. Kérését be is adta a

városi lakásbizottsághoz, de ott nem támogatták, politikai érveit lesöpörték. Pedig ha Geiringer

felesége kisgyerekével átköltözne Heimler Ernőékhez, ahol a papa szintén letartóztatásban van,

akkor minden megoldódna. A polgármester azzal érvelt, hogy a jelzett személyeknek a jogszabály

923 VaML IV/428/a/ Szentgotthárdi főszolgabírói iratok
45 Levél az alispánhoz. 22606/1919. sz kéri, hogy zsidó balogh. A kat pcshez jött a MOVE feladott levele ami dátum
és aláirás nélküli.
924 VaML IV/428/a/ Szentgotthárdi főszolgabírói iratok
45 Levél az alispánhoz. 22606/1919. sz kéri, hogy zsidó balogh. A kat pcshez jött a MOVE feladott levele ami dátum
és aláirás nélküli.
925 VaML IV/428/a/ Szentgotthárdi főszolgabírói iratok 29/1920.
926 VaML IV/428/a/ Szentgotthárdi főszolgabírói iratok 29/1920.
927 VaML IV/428/a/ Szentgotthárdi főszolgabírói iratok 29/1920.
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alapján jár a lakás. (Halmost felfüggesztették, és nem elbocsátották. Geiringert pedig praxisától

nem tiltották el.) Ugyanakkor szólt arról, hogy már 1918-ben szereztek lakást Borossnak, akkor

Tóth kanonok lakásából kért részt, de azt nem kapta meg, s amit felkínáltak neki, azért meg nem

lelkesedett.928 Így Boross minden erőfeszítése ellenére képtelen volt a lakásbizottságot megkerülve

„társadalmi állásának megfelelő” lakást szerezni.929 A jogszerűség győzött a pillanatnyi politikai

jelszóba burkolt egyéni érdekek felett.

Ennél  még  érdekesebb  –  szintén  burkoltan  zsidókat  érintő ügy  volt,  hogy  a  Keresztény

Szociális Szakszervezeti Tanács és Közmunkás csoport kérelme a szombathelyi polgármesterhez.

Lényege, hogy a városban két körfűrész van, (Sugár Manó földbirtokos és Fodor Zsigmond

fűszeres többszörös háztulajdonos tulajdonában) amire a feljelentők szerint nincsenek rászorulva.

Ez  a  két  gép  naponta  50-60  munkás  favágó  elől  veszi  el  a  kenyeret,  írta  beadványukban  Szabó

Gábor  titkár  és  Németh  Andor  elnök.  „Már  több  oldalról  értesültem  a  munkásság  azon

kifakadásáról, hogy ha a hatóság nem tesz lépéseket ebben az ügyben, ők képesek arra, hogy

azokat a gépeket porrá zúzzák, és a felelősséget nem vállalják.”930 A ludditák késői utódjaitól a

névsort kérte a polgármester, mert ha akad munkalehetőség, értesíti őket. Az engedélyek

visszavonása nem az ő hatásköre, ámbátor megjegyezte, hogy évente 1200 köbméter fát

dolgoznak fel ez a város évi szükségletének 10%-a, a gondot inkább abban látja, hogy túl drágán

dolgoznak a favágók, és ezért nem alkalmazzák őket. 931

Az előkerült példák azt mutatták, hogy a hangoztatott zsidóellenes jelszó önmagában

kevésnek tűnt szociális és anyagi előnyök kiharcolásához. A régi közigazgatás a jog betűjéhez és

szelleméhez is ragaszkodott az érdekeltek nagy bánatára, nem volt partner a kialakult viszonyok

felforgatásában. Nyilván ezek az esetek felháboríthatták a hadsereg más elvekben gondolkodó

képviselőit. A közigazgatás logikája igazán ott működött racionálisan, ahol a legkeményebb terep

volt és ez a beszolgáltatás szisztémája. A gabonabegyűjtés rendszere az első világháború

hadigazdálkodásának termékeként maradt fenn és évekig még nélkülözhetetlen volt a biztos

lakossági ellátás érdekében. Azok a kezdeményezések, ahol a gazdák a begyűjtést azért tagadták

meg, mert az adott közigazgatási egység élén zsidók szolgáltak, ott már a zsidóellenesség

magasabb érdekeket sértett, s a magasabb érdekek megvalósításánál már ott volt a hadsereg is

mint  támasz.  Nem érdekesség  inkább adalék,  hogy  egy  területen  nem a  zsidó  kereskedő látta  el

ezt a feladatot és pedig a celli járásban, ahol a Hangya végezte el az összegyűjtés feladatát.

928 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 1030/1919. sz.
929 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok 1030/1919. sz.
930 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiz. Iratok  B/1696/1919. sz. munkaközvetités
931  A kormánybiztosnak irodott beadvány1919 október 23-án készült és a polgármester 1919 november 29-én
válaszolta meg. 1696/1919. sz. munkaközvetités
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8. 5. Zsidó reagálások

A korabeli zsidó sajtóból és a szakirodalomból is jól ismert, hogy a kommünt egy nagy

kitérési hullám követte az országban. 932  Drámai képet festett a pesti hitközségen játszódó

jelenetekről Szabolcsi Lajos.933 Nos úgy tűnik, hogy a vasi törvényhatóságban ennek nem sok

nyoma volt. Sajnos a beadványokban a kérelmezők az okokról ritkán szóltak, ezért a motivációt

tekintve kevés támpontom akadt, legfeljebb csak analogikus utalások. A jogi szabályozás is kicsit

ziláltra sikeredett.934 Az Egyenlőség szerkesztő-helyettese nemcsak pontos adatok közölt, de arra

is felhívta a figyelmet, hogy a korábban vidéki jelenség ti. az áttérés most nagyon is fővárosivá vált,

ez a tömegesség mellett nagy újdonságként is szolgált.935 A lap ezeket a személyeket egyszerűen a

zsidóság árulóinak nevezte. A vasi példáknál a kis minta miatt nem láthatók szignifikáns mutatók.

Akadt áttérés a kommün ideje alatt is (1919 júniusában), Weiner Mór 32 éves nőtlen, mint jó

katolikus akart élni és meghalni. 936  Wein Ignác gyepüfüzesi uradalmi intéző pedig, mivel egy

anglikán vallású nővel kötött (polgári) házasságot, ezért szerette volna, ha utódai katolikus hitben

nőnek fel. 937  Hasonló változatot jelenített meg Ungár Oszkár 36 éves szombathelyi

malomtulajdonos is, aki 1906-ban kötött házasságot és felesége szintén római katolikus volt.938 A

12 éves árva Ungár Gyula Ferenc is kérte felvételét a katolikusok közé természetesen a

gyámhatóság engedélyével.939 A Grünwald család sem a klasszikus karrieresetet képviselte, mert a

69 éves Grünwald Ödön és 54 esztendős felesége Messinger Szerafina már idősek voltak, igaz

fiuknak a 32 éves Józsefnek még előnyére válhatott a váltás.940 Két vidéki kisvárosból érkezett

még 1919 során áttérési kérelem. Sárvárról, ahol Oplatka Ferenc cukorgyári igazgató feleségével

és két fiával tért át a többségi hitre, valamint egy 26 éves gyári tisztviselőnő Richter Jánosné.941 A

másik járási székhelyen Szentgotthárdon Horovitz Otilia 40 éves tanítónő és a 36 éves Friedrich

932 KARÁDY 1997: 136. o.
933 SZABOLCSI 1993: 292. o.
934 Az 4296. döntött Huszár 1919. augusztus 31-i 4753/1919 sz. rendelete bár nem felelt meg, de el kellett fogadni a
vallásváltizsá jegyzését.  X. levél 48. oldal Vallásváltoztatás a 568. sz alatt 1919 dec 29-i  rendelet 6822/1919. sz.  a az
évben véghez vitt vallásváltoztatásba törvényesek. I. levél 1920.
935 Itt eltérés van a komáromi statisztikai adatsorok és Karády értelmezése, adatai között, aki nem is közölte, honnét
vette adatait, és az tulajdonképpen mit is tartalmaz. Számomra a pesti adasorokra építő komáromi adatok az
elfogadhatóak.
936 SZPL AC 72/1919.
937 SZPL AC 96/1919. sz.
938 SZPL AC1148/1919. sz.
939 SZPL AC 1163/1919. sz.
940 SZPL AC 1168/1919. sz.
941 SZPL AC 919/1919. sz.
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Ödön gyógyszerész kérte a vallásváltását. 942  Az  áttérők,  és  ez  a  trendet  erősítette,  városi

középosztálybeliek személyek. A kevés minta miatt nem látni boomot, ketten júniusban, tizen

decemberben és ketten szeptemberben nyújtották be kérvényüket. Egy érdekes eset is tarkította a

történetet, a söptei uradalomban cipészként dolgozó 36 éves vityebszki izraelita orosz hadifogoly

részt vett az előírt foglalkozásokon, s mivel mennyasszonya szombathelyi volt, nagyon szeretett

volna átkeresztelkedni, de az utolsó pillanatban 2000 korona nyersanyaggal meglépett Salfáról

még 1918 szeptemberében, se házasság, se áttérés.943

A zsidó magatartás legfőbb jellemzője a visszahúzódás, a hallgatás lett. Jó példa erre a

vasvári hitközség esete. A hitközség elnöke 1920 (sic!) júliusában levelet írt a szombathelyi

püspöknek, amelyben azt kérte, hogy engedje meg, hogy a vasvári szentdomonkos rendi polgári

leányiskolába zsidók is járhassanak, ugyanis tavaly 1919. augusztus 28-iki és a szeptember 6-i

iskolaszéki és tantestületi ülésen kitiltották őket. A püspök tájékozódott a helyzetről és kiderült

Vasváron csak elemi iskolájuk van a zsidóknak. Az iskolavezetés most is azt írta, hogy „Jelenleg

az a helyzet, hogy megengedés igen nagy elkeseredést szülne e község igen sok polgárárnál”. A

püspök ennek ellenére úgy döntött, hogy mivel az 2884/1904. sz. püspöki engedéllyel lehetett

zsidókat felvenni, akkor ez a szabály van életben, ezt nem bírálhatja felül sem az iskola vezetése ,

sem az iskolaszék, így újfent járhattak polágri iskolába a zsidó leányok. 944

Nem véletlen, hogy a szombathelyi zsidóság később is nagyra értékelte a püspök

tevékenységét és felekezetek közti együttműködést képviselő törekvését. Mikes mindig képes volt

a helyzet súlyosságát értékelni s cselekedeteit ez determinálta és úgy látta egyházmegyéjének

zsidósága hazafias jellegű maradt.945

5. 6. A keresztények politikai szerveződése

A közigazgatási élet reorganizálását követően értelemszerűen megkezdődött a politikai

erők újjáalakítása is, ami jelen pillanatban a keresztényszocialista, vagy még pontosabban a

keresztények mozgalmának ismételt színrelépését jelentette. Mivel 1919 kora tavaszán ez volt a

legjelentősebb  szerveződés  a  vármegyében  nem  lehetett  kétség  a  sikert  illetően.  Ha  ehhez  még

hozzátesszük a közben felszaporodó harci dühöt, bosszúvágyat, akkor meg nyilvánvaló, hogy

monopolhelyzetbe kerültek. Ámbátor a vezetői úgy tettek, mintha most is lenne ellenfelük, csak

942 SZPL AC 280/1919. sz.
943 1 SZPL AC 1/1919. sz.
944 SZPL AC 4467/1920
945 Egyenlőség, 1934. december 22. 22. o.
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éppen most démonok pontosabban szellemek (zsidó és kommunista) ellen hadakoztak. A

táborhoz nagy lelkesedéssel csatlakoztak mindazok, akik saját túlélésükért küzdöttek.

Mikes János szombathelyi visszatérést mint az ige beteljesüléseként aposztrofálták.

Lingauer Albin a neofitákat megszégyenítő buzgalommal köszöntötte a püspököt. „Éveken át,

mint politikai ellenfél, ugyanezzel a tollal, ugyanezen a hasábokon a pártpolitikai vetélkedés

nyilacskáit lövöldöztem ellene. Ma kalaplevéve, a tisztelgek, a megbecsülés és a lelki nagyság

feltétlen elismerésének megindult hódolatával köszöntöm, mint egyikét az országban a

legkiválóbbaknak, a legpéldásabbnak és a legjobban megtisztelendőnek.” 946  A hazafiasság, a

makacsság a szittya büszkeség csak fikció, ha meginogtak a társadalom alapjai. „minden réteg fejét

vesztetten, meghunyászkodva alázkodott meg a kalandorok és útonállók diktatúrája előtt.”947

„Meghunyászkodó arisztokraták, igába kínálkozó gentryk, kocsonyaként remegő polgárok”

köszöntötték.948 Augusztus 20-tól indulhatott meg - a szombathelyi népgyűléssel - a keresztény

szervezkedés újabb hulláma, amely nemcsak a párt újbóli kiépítését szolgálta, 949 hanem már a

választásokra  való  felkészülést  is.  A  keresztények  mellett  még  a  MOVE  is  megjelent,  a  legtöbb

esetben nemcsak személyekben, célokban, módszerekben, hanem a hatósági támogatottságban is

sok hasonlóság volt. A keresztény szervezésének referencia pontja újfent a zsidóság lett, (nem a

szociáldemokrácia, mert az gyakorlatilag megszűnt létezni950) most arra kellett rámutatni, hogy a

zsidó tőkés és munkás között újra a fajszolidaritás elve érvényesül, ezért halad nagyon lassan a

leszámolás folyamata. „Érted-e már most felebarátom, hogy miért mentegeti Izrael népe Kovács

Józsefet és Hencz Kálmánt a kommunista direktórium vezetőit?”951

A tagtoborzás mellett szervezeti változtatásokra is sort kerítettek a Dunántúli Keresztény

Polgárszövetséget akarták megteremteni, mint a MOVE egyik alosztálya.952 Hogy miről is lenne

szó ezt Lingauer az alábbiakban magyarázta el, a zsidók azért csinálták a forradalmat, hogy

eltereljék az antiszemitizmusról a figyelmet. (Nem akarta észrevenni most sem, ha ez volt a cél,

akkor nagyon nem sikerült, mert most aztán tombol az antiszemitizmus és minden támadás

ellenük indult!) A főellenségek továbbra is a szabadkőművesek, a radikálisok és

szociáldemokraták voltak. Üdvözölte a gömbösi MOVÉ-t és annak 4. osztályához csatlakoznának.

„A MOVE nem fogja üldözni a zsidót, csak nem kér belőle. A zsidó legyen csak nemzetközi, mi

946 Szerdán tér vissza = Vasvármegye, augusztus 17. 186. sz. 3. o.
947 Szerdán tér vissza = Vasvármegye, augusztus 17. 186. sz. 3. o.
948 L. A. Mikes püspök hazatér. = Vasvármegye, 1919. augusztus 19. sz. 187. sz. 1. o.
949  A Vasmegyei Keresztény Szocialista pártiroda Hollán Ernő u 2-ben. A Vasmegyei Keresztény Szocialista =
Vasvármegye 1919. augusztus 23. szombat 190. sz. 3. o.
950  1919. október 28-ára bukkatnak fel újra a szociáldemokraták, hogy egy jótékonysági táncmulatságra kérjenek
engedélyt. Azok a nevek szerepeltek, akik az elkövetkezendő évtizedekben irányították a munkát: Vinkovits József,
Ávár István, Pápay Sándor, Sántavy Ferenc. VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok 1120/1919. sz.
951 L. A.: Keresztények szervezkedjetek. = Vasvármegye 1919. augusztus 23. 1. o.
952 A keresztény polgárszövetség = Vasvármegye 1919. augusztus 23. szombat 190. sz. 2. o.
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pedig leszünk csak majd magyarok.” 953  Aztán szinte – az antiszemitizmuson kívül – minden

megváltozott, előbb a párt neve lett Egyesült Keresztény Párt lett, sokat mondóan a szociális szó

eltűnt,954 majd a MOVE besorolás (negyedikből hatodik) modosult. A MOVE Közalkalmazottak

Országos kamaráját is megteremtették augusztus 30-án, elnökük Gryneusz György, alelnökük

pedig Gáng Lajos lett.955

A megyeszékhelyen a nagygyűlésüket 1919. szeptember 2-án tartották Boros Imre ügyvéd

volt a rétor. Szmrecsányi jelszava is emígyen hangzott ne legyenek pártok, mert egységet kell

csinálni, ha kell Budapesttel szemben is megtartja függetlenségét. 956  A nagy tömegeket

megmozgató népgyűlésre a püspököt is meghívták, aki megköszönvén a lehetőséget egy

bölcshangú levélben határolódott el a módszerektől: „A kitűzött eszmének diadalt nem az

elfojtott keserűség, a felgyülemlett szenvedélyek és a régi bosszúvágy erőszakos kilobbanásával

biztosítjuk, - írta a meghívó hátoldalára - hanem a fegyelem és a törvénytisztelet is a mások

jogainak a tiszteletben tartása mellett az idegen és tolakodó kereszténytelen, moráltalan elemek

céltudatos visszaszorítása és legyőzése biztosítja egyedül az állandó sikert és a jobb jövőt.”957

Majd kezdetét vették szoros hatósági kontrollal a vidéki keresztényszocialista gyűlések

is.958 Ott azonban jócskán akadt feszültség, mert a párt vasvári vezetői komolyan gondolták a

földkérdésről szóló tételt és a népgyűlésre kiadott plakátjuk, szórólapjuk botrányt kavart a

kormánybiztosságon.959 Hemzsegett az antiszemita szövegektől. „Keresztények! Ne engedjétek

magatokat többé félrevezetni. Ne üljetek fel meg nem valósítható ígéreteknek, hangzatos

jelszavaknak s mindenféle zsírral kikent-fent egyéneknek. Többen fognak kiséletezni keresztény

jelszó alatt, hogy egységünket megbénítsák. Tartsatok ki a keresztény szocialista párt mellett

lassan  ...  vasvári  járás  egységes.  … Még ma sem látjátok,  hogy  a  pesti  zsidó  gyerekektől  függött

életetek, szabadságotok és betevő falatotok? Nem látjátok, hogy nektek csak dolgozni volt szabad,

de jogaitok nem voltak. … a pesti zsidókból álló ezerféle biztos pedig estétől reggelig lakmározott

953 L. A: Mi az a MOVE és a keresztény = Vasvármegye, 1919. augusztus 24. 190. sz. (az előző is ezen a számon volt)
1. o.
954 L. A.: Jelenségek. = Vasvármegye, 1919. augusztus 27. 1. o.
955 A MOVE Közalkalmazottak. = Vasvármegye, 1919. augusztus 31. 2. o.
956  1919.  augusztus  26-án  a  Horváth  Boldizsár  térre  szervezték  a  dolgot.  =  VaML  Nyugatmagyarországi
kormánybiztosi iratok. B. 59/1919. sz. Népgyűlés Szombathelyen = Vasvármegye, szeptember 2. 1. o. A
kormánybiztos 1919. augusztus 29-i rendelete a főszolgabírókhoz és a rendőrkapitányokhoz. Lényege, hogy a
gyűléseket ne engedélyezzék és győződjenek meg a szónokok megbízhatóságáról és a beszédek tartalmáról. 1919.
augusztus 29. Minden ilyen gyűlés megtiltottak a katonai hatóságokkal együttműködve. VaML Nyugatmagyarországi
kormánybiztosi iratok. B. 60/1919. sz.
957 VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok 3338/1919. sz.
958  A főszolgabíró távirata az alispánnak: a szentgotthárdi keresztényszocialista gyűlés szeptember 3-án lesz. A
gimnáziumi  tanár  beszél  általános  a  politikai  helyzetről.  =  VaML  Szentgotthárd  főszolg.  Eln.  ir.   134/1919.  sz.  A
keresztényszocialista párt gyűlést akart tartani. Vasvárott, Rumban és Baltavárott a párt programjának a ismertetése.
A szónokok Palkovics Sándor egervári tiszttartó és Vass József egyetemi tanár, valamint Lingauer Albin, Kovács
Sándor plébános. = VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok. 154/1919. sz.
959  A vasvári plakátról. Keresztények egyesüljetek! Olvasd és add tovább! A vasvári járás választóihoz. Röplap
kétoldalas. Szervezkedjünk. = VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok. 1818/1919. sz.
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a ti munkátok gyümölcseit.” 960 Ez eddig még „normális” volt a korszakban, majd ilyen fordulatok

szerepeltek benne: „Ne engedjétek, hogy a mágnások és a kimúlt munkapárt által tervezett

keresztény nemzeti párt, a keresztény polgári párt megbontsa soraitokat. Legyünk egységesek

különben nem győz ügyünk. Tömörüljetek, hogy a háború kiadásait és a hadisarcot ne a föld

népével, hanem a millókat szerzett zsidó bankárok és kereskedőkkel, a mágnásokkkal és

hitbizományosokkal fizettessék elsősorban. …. Ne engedjétek, hogy még egyszer csirkefogók,

zsidók vagy mágnások uralkodjanak felettetek. Éljen a keresztény szocialista párt!” 961 Ám amikor

azt olvasták benne, hogy „a járás területén lévő uradalmak a szükséghez mérten a földművelő nép

között felparcelláztassanak, hogy tagjait földhöz jutattassa, mert akié a föld, azé az ország s legyen

a föld azé.  Aki azt  maga munkálja  meg.”962 Számonkérés következett, hogy kinek is a programja

ez! Lingauer mint a párt megyei vezetője magyarázkodásra kényszerült, végül úgy döntöttek, hogy

fátylat borítanak az ügyre, de nyilván mutatta, hogy a szervezők azért másképp gondolkodnak az

új Magyarországról, mint a kormánybiztos. Egyben mutatta azt is, hogy a populista népgyűlések

megtartása veszélyforrást jelent, ezért szigorú ellenőrzés alatt tartották az engedélyek kiadását

megkurtították, a dunántúli kerületi kormánybiztos mindezt azzal egészítette ki, hogy az egyesületi

tevékenységet is szigorúan kontrolálják.963

8. 6. Testületi értelmezések

A helyzet megszilárdulása irányába mutatott, hogy 1919. szeptember 12-én az alispán

vezetésével tartott választmányi ülésen megállapodtak a pár nappal később tartandó rendes

évnegyedes megyegyűlés napirendjében.964 A szeptember 15-én közgyűlésén Herbst Géza alispán

vezetésével örömmel konstatálták, hogy korábbi jogfosztás és az osztálygyűlölet helyét újra a

jogszerűség foglalja el.

Két fő feladat hárult rájuk, egyrészt a közigazgatás hiányzó személyeit kipótolni,

megválasztani 965 , másrészt a letűnt esztendő politikai eseményeit értékelni, a jövő feladatait

megfogalmazni. Feltűnő, hogy a megyegyűlésen Sigray Antal nem vett részt, ami mögött épp úgy

960 VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok 1818/1919. sz.
961 VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok 1818/1919. sz.
962 VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok 1818/1919. sz.
963 VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok 80/1919. sz.
964 VaML Vas vármegyei Főisp. Eln. iratok 69/1919. sz.
965 Választással teljessé tették a vármegye igazgatási pozícióit: a celldömölki főszolgabíró Somogyi Aladár, a sárvári
Guáry  Leó,  a  vasvári  Oswald  Jenőt  lett,  a  vármegyei  jegyző pedig  Vidos  Árpád,  azaz  a  hivatalos  lista  győzött. =
VaML Vas vármegye tvhat. kgyi jkv. 1919. szeptember 15.
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meghúzodhat esetleges betegsége, távolléte, vagy – gyaníthatóan – személyes konfliktusa Herbst

Géza alispánnal.

„Ezeréves létünk legszomorubb korszaka szólít bennünk a haza újjáépítésének

munkájára.” – kezdte mondandóját az alispán. Az országnak nincs nemzetgyűlése éppen ezért

most a törvényhatóság, a legitim önkormányzat képviseli a jogfolytonosságot. A lezajlott

események magyarázatát abban látta, hogy aknamunkával a fővárosban olyan kormány került

hatalomra,  akik  a  gyors  béke  reményében  hazugsággal  kivette  a  fegyvert  a  hadsereg  kezéből  és

árulással védtelenné tette az országot a bolsevizmus ellen. Igaz sikerükhöz a régi politika

hiányossága is szerepet kapott, a szociálpolitika kérdés megoldatlansága. Most végre a helyes,

magyar nemzeti és keresztény erkölcsi alapokra fektetett politikai irányzat indult meg. „Lakoljon

mindenki, aki bűnös a közelmúlt veszedelmes előidézésében és fenntartásában, a megtorlást

azonban bíróságra kell bízni és nem szabad törvénytelen cselekedetekre vetemedni, melyek miatt

a letűnt uralmat joggal elítéltük.” A legfontosabb feladatként a karhatalom megerősítését, az

élelem, a nyersanyagok biztosítását és az adózás újbóli megindítását tartotta, mert a termelés

beindítása lehetővé teszi a munkásság jó útra térítését. „Erős a hitem, hogy a vármegyém minden

hazafias lakója, pártoskodás, vallás, faj és osztálygyűlöletet félretéve” egy emberként vesz részt a

törvényhatóság munkájában. Lakonikus, de világos érvelésében aktuális problémákra nem tért ki,

nem tartotta  célszerűnek  emlegetni  sem a  tavaszi  terrorisztikus  uralmat,  sem a  Cellben  pár  hete

történt pogromot.966

Az igazi meglepetést Mikes János püspök jelenléte adta, miként ő is kiemelte ez volt az

első alkalom (1912 óta!!), hogy a vármegyei közgyűlésen részt vett, eddig távol tartotta magát

(nemcsak a közgyűléstől, hanem a liberális-szekuláris vonulatától is.) 967  Helyzetértékelését így

kezdte  nemcsak  a  háborút,  de  a  békét  is  elveszítettük.  Pedig  a  magyar  katona  jó  volt  és  nem ő

veszített, hanem a rossz politikusok. (Mintha a Dolhschtoss legenda magyar változatát adná elő!

Szerinte a szövetségesekkel kellett volna kitartani, úgy tett mintha nem értesült volna arról, hogy

Németország  is  elveszítette  a  háborút!  –  ez  azért  jól  érzékelteti  a  külpolitikai  látásmód hiányát!)

Olyan politikusok jöttek, akik antantbarátok hazudták magukat. A leggyalázatosabb ember

Károlyi Mihály volt, aki gyáván Kun Béla segítségével elhagyta a hazát. „Hála isten – ugymond –

966 VaML Vas vármegye tvhat. kgyi jkv. 1919. szeptember 15.
967 Nagyboldogasszony napján kiadott egyházi körlevelében már köszöntötte a híveit örömmel konstatálva, hogy
különösen  a  falusi  papság  kiállta  a  megpróbáltatásokat,  dicséretesen  szerepelt,  miként  a  hívek  legtöbbje  is.  A
tanítóknak már nem lett ilyen jó a bizonyítványuk. A közjogi harc helyett mostantól szociális küzdelmet kell folytatni.
A letűnt események bebizonyították a szociáldemokrácia abszurdumait. A legfőbb feladat az egyesületekben
végezendő munka kell, hogy legyen. 3176. sz. Főpásztori szózat a papsághoz. VI. levél SZPL Püspöki körlevelek 21-
24. o. A hívekhez írt levelében beszámolt négy hónapos fővárosi börtönéről és arról, hogy a lakosok szenvedtek,
mint keresztények, mint szabad polgárok, és mint magyarok. Arról szólt Krisztus a szeretet és nem az irigység
kommunistája volt. A pásztorlevél azt hangsúlyozta, hogy mennyire ellentétes a tízparancsolattal a kommunizmus
elve és gyakorlata. A 3179. sz. főpásztori szózat a hívekhez. VII. levél SZPL Püspöki körlevelek 25-28. o.
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hogy a Károlyi rezsim a kommunizmushoz vezetett. Végtelen hálának lehetünk ezért, mert

egyedül ez volt alkalmas arra, hogy az álarcot a képmutatókról letépje és bemutassa valójában a

szociáldemokrácia arcát. A magam részéről nagyon hálás vagyok ennek.” 968 Szerinte, ami történt

annak két értelem volt. Egyrészt, hogy azok a személyek, akik normális körülmények között nem

tudtak volna a hatalom felsőgrádicsai eljutni így megtehették 969 ,  másrészt  és  ez  a  mi

szempontunkból a fontosabb, hogy a merkantil főváros továbbra is tudjon az agrárius vidék felett

uralkodni, és nem titok, hogy az előbbiek csak terrorral tudták fenntartani a hatalmat. A vidék a

nagy  magtár,  keresztény  és  nemzeti,  míg  a  főváros  pedig  „nem  lehet  hazafias  sem  nem

keresztény.” 970  Ez az ízlésesen kódolt antiszemita beszéd a területi és a gazdasági

munkamegosztást ideologikus szintre emeli, leegyszerűsítve a viszonyokat. Hogy ez ne

következhessen újfent be szerinte szakítani kell a plutokráciával, a virilizmust a városokban meg

kell szüntetni. Nem beszélt nyíltan (rontó) szellemről, stílusában finomabb, de nem tartalmában

nem más. Természetesen szólt a közeljövőről tennivalóiról is, 971 értékelvű ideologikus világot

kívánt megvalósítani. Szent István koronája fogja a magyarságot összekapcsolni, „nem

kételkedem, - mondotta - hogy a katolikusság, a protestánság és a tizparancsolat alapján álló

becsületes zsidóság is a keresztény alapra fog helyezkedni.” 972 Mikes értékközpontú felfogásában,

ha tetszik, ha nem, a zsidóság, megőrizve jogegyenlőségét másodrangú szerepet kap, ami nyilván

visszalépést jelent a liberális korszakhoz képest. Nem csinált titkot abból, hogy a világnézet lesz a

jövő Közép-Európájának nagy megosztó ereje. A katolikus püspök demokratikus hazafisággal

átitatott beszéde nagy sikert aratott.973

Nyilván ilyen helyzetértékelés után az evangélikus püspöknek Kapi Bélának is szólásra illet

emelkednie,  szerinte  a  forradalmat  a  régiek  hibájából  él,  gazdasági  reformra  lesz  szükség,  új

birtokpolitikai kell, a középosztályt szükséges megerősíteni és a szociális nyomort felszámolni. Ez

utóbbira világiaknak egyháziaknak egyaránt szüksége van, de meg kell újítani a nemzetnevelés

ügyét is. 974

Természetes bejelentették a kormányzati változásokat 975 , valamit a megyét érinti

legfontosabb igazgatási intézkedéseket is. Herbst ideiglenesen főispánnak nevezték ki szeptember

968 VaML Vas vármegye tvhat. kgyi jkv. 1919. szeptember 15.
969  Nem volt forradalmi vívmány mondjuk a sajtószabadság, nem beszélhetett nyíltan. A Vasvármegye volt az
egyetlen lap, ami számított.
970 VaML Vas vármegye tvhat. kgyi jkv. 1919. szeptember 15.
971 A múlt hibáiból a legnagyobbnak a közjogi vitát és a széthúzás átkát tartotta.
972 VaML Vas vármegye tvhat. kgyi jkv. 1919. szeptember 15.
973 VaML Vas vármegye tvhat. kgyi jkv. 1919. szeptember 15.
974 VaML Vas vármegye tvhat. kgyi jkv. 1919. szeptember 15.
975 VaML  Nyugatmagyarországi  Kormánybiztosi  Iratok  4/1919.  sz.  Friedrich  kormány  kinevezése,  amit  a  megye
tudomásul vett. VaML Vas vármegye tvhat. kgyi jkv 1919. szeptember 15.
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15-én 976 , addig a minisztertanács által kinevezett kormánybiztosa is volt a megyének 977 , de

kérdéses, hogy Sigray Antal mellett valóban betöltötte a kormánybiztosi posztot.978

A nagyon várt megyegyűlésen „a jelenlegi viszonyok nagy jelentőségéhez méltó komoly és

emelkedett hangulatban méltóságteljesen folyt le.”979 A várt vita a lezajlott eseményekről és a

zsidóság szerepéről elmaradt. Ezt nagyon nem akarhatta senki, a szembenézés az elmúlt esztendő

eseményeivel, a vármegyei tisztikar szerepével, felelősségével olyan dolog, amit jobb volt nem

bolygatni. Mivel Herbst mellett két autoritás szólt hozzá, ezután illetlenség lett volna feszegetni a

kényes ügyeket. Aki akarta az a hozzászólásokból kivehette a magához legközelebb álló

magyarázatot. Vélhetően ők ezt csak nyersebben tudták volna elmondani, másrészt mindenki

örömmel tapasztalhatta, hogy az utcai gyűlölet beszédek nem nyertek teret a Vármegyeháza

termében.

Sigray Antal sem mondott ennél többet a decemberi főispáni beiktató beszédében, feltűnő

volt esetében, hogy nem is utalt a vármegye múltjára, fontosságára csak saját külpolitikai

„bolyongásairól” és politikai céljairól szólt meg arról, hogy „politikai nézete és hitvallása miatt

senki üldözve nem lesz, és hogy még a kommunisták letörése is a törvény által előírt módon fog

megtörténni.”980 Talán csak a megyei dzsentri tradíciót megtestesítő volt főispán Bezerédj István

mondatai hatottak újonnan. Némi patetizmussal negyedik honfoglalásnak tartotta a kort, a csak

önmagára számítható nemzet korának. Kicsit revidiálva világháború előtti gondolatait úgy látta:

nemzeti  állam  voltunk  abban  az  értelemben,  hogy  a  hegemóniát  a  magyar  faj  gyakorolta,  a

kereszténységet meg Szent István tette hozzá, de megengedtük, hogy idegen fajúak a liberalizmus

jelszava  alatt  tért  hódítsanak  felettünk.  A  nemzeti  eszmét  meg  csak  hangoztattuk,  de  valóra

váltani nem tudtuk. Ama Machiavellitől vett gondolata, miszerint minden államot úgy lehet

fenntartani, ahogy megalapították – ha zsidó kontextusba értelmezzük kissé bizarrul hangzik.981

Ezeknél  élesebb  pengeváltásokra  került  sor  Szombathely  a  r.  t.  város  -  kommün utáni  -

első közgyűlésén 1919. október 16-án. A szereposztás kiszámítható volt, egyik oldalon Kiskos

István a város – 1918-19-ben is hivatalban maradt – polgármestere, a másikon Lingaur Albin.

Kiskos elmondta, hogy kik ellen folytatott le fegyelmi eljárást és kiket függesztett fel állásából,

egyben kérte a város közönségét képviselő testületet, hogy akinek van vádja az „nyomban vagy

976 Herbst  bejelentette,  hogy  a  mai  napon  megbízták  a  főispáni  teendőkkel,  munkáját  az  árvaszéki  elnök,  Gaiger
Ignácz látja el.
977 6/1919. Herbst is kinevezték kormánybiztosnak
978 7/1919. sz. Sigray kinevezése kormánybiztosi kinevezése.
979 69/1919 eln 1919. szeptember 17. Herbst szeptember 15-én volt a megyei gyűlés, levél a BM-nek szept 12-én
beszélték a választmányi ülésen a teendőket tiszti főügyész és Sárvár vasvárt és celli főszolgabírói állásokat,
980 Ugyanakkor ígéretet tett, ami nyilván azt is jelenthette, hogy eddig ez nem így volt. A békeszerződésben még bízik
a wilsoni gondolatokban, amiket újra fel fognak karolni, melyet a nyugati hatalmak győzelmük mámorában
félredobtak. Kitörő lelkesedéssel fogadott beszédében Herbst így üdvözölte.
981 VaMl Vas vármegye tvhatósági közgyűlés 1919. december 15.
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írásban nyujtsa be.” 982 „Tiszta lelkiismerettel, nyugodt öntudattal és kényes önérzettel állíthatom,

hogy mi a vádak emelésétől és alaposságától nem tartunk-. – Nem tartunk, nem aggódunk, dacára

annak, hogy helyükön maradtunk.” 983  Lingauer számon kérte a jelentés hiányosságait és a

felelősségre vonás hiányát. Egyben elvárta, hogy azon képviselők, akik tolták a kommunizmus

szekerét, mondjanak le. Neveket nem említett. A jövőre nézve pedig kijelentette, hogy kétféle párt

lehetséges csak a közgyűlésen egy keresztény nemzeti és egy azzal ellenkező irányú. A tanácsra és

a tiszti karra nézve tudja, hogy ott politikai felfogások kinyilatkoztatására nincs lehetőség, de azt

követeli, hogy akik nem felelnek meg az új kurzusnak, azokat távolítassanak el. Egyben kifogás

tárgyává tette a polgármester nyilvános megnyilatkozásait, hogy a püspök és Horthy jelenlétekor a

felekezeti békéről beszélt „Normális időkben ez nem tűnt volna fel neki, azonban most, amikor a

bécsi lapok azzal kürtölik tele a világot, hogy itt pogrom van, helytelennek tartja, hogy ép a

polgármester beszél a felekezeti béke fenntartásának szükségességéről, főleg azért, mert itt erre

egyáltalán szükség nincs. Itt csak nemzeti és faji harc folyik, ami jogos és szükséges és ezt a harcot

felekezeti harc névre átváltoztatni nem lehet. A felekezeti harcnak különösen erős pointirozásával

a polgármester úr odaadni látszik magát annak a felfogásnak, hogy az itt lefolyó szervezkedés

olyan irányt vett, hogy a város polgármesterének ez ellen védelmet kell keresnie… szükségesnek

tartja tehát a helyzet tisztázását, fontosnak véli, hogy tudhassa a keresztény szervezkedés vajjon

számíthat-e a városi tisztikar támogatására.”984 A laptulajdonos képviselő észrevételeire előbb Pick

Vilmos zsidó földbirtokos reagált, majd ifj. Deutsch Samu, „Számi bácsi”. Az előbbi azt

hangoztatta, hogy a proletárdiktatúra alatt a zsidók is annyit szenvedtek, mint a keresztények. „A

tömegek mozdultak meg, azok csinálták a forradalmat. A zsidókérdést így nem lehet megoldani.

Emlékszik, hogy Lingauer Albin képviselőtestületi tag ugyanezen a helyen, ahol most a zsidókat

és a szabadkőműveseket szidja és okozza a múlt bűneiért, valamikor a szabadkőművesek mellett

tartott nagy beszédet. Amint akkor csalódott, csalódik ma is.” A gabonakereskedő Deutsch azt

mondta sok hazafi van a zsidók között és ő is átment ugyanazon, amin Lingauer.985

A pártpolitikára, a közpolitikára hivatott fórumon nem tört át az antiszemita közbeszéd

még ebben a vészterhes korszakban sem. A megválasztott potentátok ennyire nem voltak

hajlandók alkalmazni az új formálódó világ elvárásaihoz. A lefolyt események mozgatórúgóit sem

a zsidóság magatartásában és bűneiben látták, hanem a szociális kérdések elhanyagolásában. (E

felfogásuk egyezett Éhen Gyula akkori diagnózisával is, amit a Felfordult ország című

emlékiratában fogalmazott meg és tett közzé 1919 novemberében.) Ugyanakkor feltűnő Lingauer

982 VaML Szombathely rt. Város közgyűlésének jegyzőkönyvei 1919. október 16.
983 VaML Szombathely rt. Város közgyűlésének jegyzőkönyvei 1919. október 16.
984 Szociális problémákat is említett, mint a lakáshelyzet a tanítók és zenetanárok alacsony fizetése és a zeneiskolai és
a lakásügyek intézése.
985 1919. október 16. 575. o.
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Albin túlszereplései is, aki nemcsak a sajtó hasábjain tehette közzé nézeteit, hanem szemmel

láthatóan  a  képviselő testületi  ülésen  sem rejtette  véka  alá  álláspontját.  Ami  még  feltűnőbb az  a

követők hiány, hogy 1919-ben kevés szereplő exponálta magát Lingauer mellett, csak azok írtak

ilyen harsányan és vehemensen, akik 1919 előtt is így gondolkodtak erről a dologról pl. Kühár

Flóris.



189

9. „Minden tekintetben homályos viszonyok”986 Vasvármegye 1920 – 1922

9. 1. A választási harc és az új kormánybiztos

1919-ben többször is megváltoztatta a kormány a választások időpontjait 987 , ezzel

prolongálva a csendesnek nem nevezhető politikai kampányt. Vas vármegyében a választási képlet

egyszerűnek tűnt a századfordulós és az 1918-1919-es hagyományból következően a keresztény

vonal győzelme borítékolható volt. A kérdés nem is ez volt, hanem a kiválasztott szereplők

hitelessége. A megye erősen katolikus összetétele és viszonylag rendezett agrárhelyzete miatt a

kisgazdapártnak nem sok barbért termett. Mindenestre novembertől nagyon ügyelt Sigray Antal

arra, hogy se a felekezeti, se a földkérdés miatt politikai csata ne alakuljon ki a

törvényhatóságban.988 Ezért nyugodtan nézhettek a választási harc elébe989, kiszámíthatatlanságot

csak a szociáldemokraták magatartása jelentette. Mindenki tudta sok felelősségük nem volt a

világháború előidézésében, a háború utániban persze annál több. Számukra a kérdés az lett, hogy

mennyiben tudják a protest szavazatokat „összegyűjteni”. Szombathelyen a pártot Saly Endre

képviselte, választási kampányát elkezdte, de az ismert okok miatt hamar be is fejezte.990 S így

rejtély maradt, hogy mekkora is volt ekkor a hatalommal szembenállók (pl. a zsidóság egy

részének) tömege Nyugat-Magyarország ezen vidékén.991

1920 januárban a választásokon sok tekintetben egyszerűbb mechanizmus működött,

mint a dualista korszakban. A program nem a jövő Magyarországáról, hanem a múltról szólt,

986 Cziráky József főispáni beszéde 1920. május 11-én.
987 Az 1920-as választásokról és az azt megelőző szabályozásokról, valamint az induló jelöltekről lásd: GERGELY
1994. 43-82. o.
988 VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi iratok 230/1919. sz.
989  A körmendi küldöttség 1919. december 31-én ajánlotta fel a mandátumot Sigraynak, amit őseire hivatkozva
elfogadott. Egyben közölte: le kell mondania a főispáni posztról, s feladatát ideiglenesen látja el  a választásokig. Bár
elismeri, hogy kapcsolatban áll a királyi párral, úgy nyilatkozik, „Mindenki megegyezik abban, hogy nem az ország van
a  királyért,  hanem  a  király  az  országért.”  Beszélgetés  Sigray  kerületi  kormánybiztossal.  =  Hír.  1920.  január  1.  1.  o.
Sigray kormánybiztos körmendi gyűlése: nem volt párttag, keresztény párttag, de nem lépett be, a demokratikus
haladás híve, a rend érdekében megtett mindent, amit lehet. = Vasvármegye, 1920. január 13. 3-4. o.
990 VaML Szentgotthárd el. ir. 7/1920. sz.
991 Beniczky 93646/1919. sz. Magyar Belügyminiszter Cél: a választási mozgalmak szabadságának a biztosítása, a
népakarat valóságos megnyilvánulása, valamint az, hogy minden politikai párt szabadon lehessen a választási
kapacitátiónak.  a hozzá érkezett jelentések szerint a szocdemeket akadályozzák tegyek valamit, hogy ez a dolog
megszűnjön. A szocdemeknek nem volt parlamenti képviseletük a háború kitörésekor, ezért minden felelősséget
elhárít, és ha most kimarad, akkor a békeszerződés tekintetében is minden felelősséget el fog magától hárítani.
Kerüljék, hogy pártszempontok vezetnék ezeket a dolgokat a látszatát is kerülni kell ennek. Közrend vagy
bolsevizmus, az természetesen akadályozandónak tűnik. Bp., 1919. december 15. Beniczky Ödön. = VaML
Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi iratok 329/1920. sz. 200/1919. sz.
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pontosabban arról, hogy annak melyik faktorától határolódik el a képviselő és e magatartása

mennyire hiteles. Nyilván azok a jelöltek, akiket letartóztattak vagy menekülniük kellett (pl.

Lingauer Albin, Sigray Antal), emigrációban élték meg 1919-et, most ennek előnyeit

besöpörhették. A választási időszak pedig megadta a lehetőséget a vállalt politikai program

ismertetésén túl, a zsidókérdésben való állásfoglalás megjelenítésére is. Az antiszemita nézetek

közzétételét szinte elvárta a közönség, erős nyomás alatt volt a közhangulat, ezt nevezi a

pszichológia ventillációnak, olyan személyek is így nyilatkoztak, akiknek sem politikai előélete,

sem habitusa ezt nem indokolta, és persze utólag nagyon is támadható felületet teremtettek

maguknak.992 Mivel a képviselőjelölteknek jó reagáló képességük volt, ezért értették hozzá, hogy

ezt milyen mértékben kell adagolni a választó polgároknak. A zsidóellenes tételek funkciója az

elhatárolódást lett, mértéke az antiszemitizmus fokát mutatta. A gondot és problémát azonban az

jelentette, hogy a 10 választókörzetben legtöbbjében nyolcban lényegében egy jelölt volt, így

harcról küzdelemről nem is beszélhetünk, csak politikai demonstrációról, népgyűlésekről.

A legattraktívabban Lingauer Albin képviselőjelölt fejtette ki a gondolatait. A kőszegi –

500-600 fő előtt elmondott - programbeszédében arról szólt arról, hogy végleg le kell számolni a

liberalizmussal és a radikalizmussal, mert az utolsó negyven évben Magyarország lassanként zsidó

lett. Ha még egyszer fölénk kerekednek, akkor végleg tönkre tesznek bennünket. Törvénnyel kell

ezt a dolgot megoldani, majd a társadalmat kell keresztény szellemmel átitatni. „Zárjuk ki őket

minden téren”- fogalmazta meg új credóját. Össze kell fogni, a kereskedelmet, a sajtót birtokba

kell venni a keresztény válaszfalakat le kell dönteni, amíg ezt a folyamatot nem akadályozzák,

addig nem kell fellépni ellenük.993 Ugyanakkor szerencsétlennek és hibásnak tartotta Friedrich

István politikáját. Elítélte az osztályelvű szervezettséget, azaz a kisgazdapárt törekvéseit, a régi

néppárti elvet hangoztatta, hogy az agráriusok jól megférnek a keresztény pártban is. 994  A

kisgazdákról korábban is az volt a véleménye, hogy zsidó pénzen működtetett párt.995 Most már

arról szónokolt, hogy a kommunista (sic!) Nagyatádi mögött a vörös Singer nevezetű zsidó áll, aki

készítette a programjukat, ami lényegében a szociáldemokrata törekvések átollózása volt.996

992 Például Rassay Károlyra gondolok, akivel szemben az 1922-es választásokon használták fel az 1920  januárjában
mondott szövegeit.
993 Lingauer programbeszéde. = Kőszeg és vidéke, 1920. 2. sz. 1. o.
994 Legitimusáról is szólt. „Nem a király személye a fontos királyságot akarunk Előbb a parlamentalizmust, aztán
legyen az ország elsőbbsége a fontos. Előbb érvényesüljön a nép akarata s csak aztán a királyé.”
995 L. A. Jelenségek. = Vasvármegye, augusztus 26. 1.  o. Beninczky egy levelében is így itélte ezt meg, biztos tudta,
hisz apósa zsidó hadimilliomos volt. = VaML Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi iratok 200/1919. sz.
996 Kisgazdapárt. = Kőszeg és vidéke 1920. január 18. 1. o. A választási gyűlések mindig jó alkalmat kínáltak a pártok
sorainak rendezésére. Dömötör Gyula pártalelnök a Keresztény Nemzeti Egység párt intéző bizottsága elnök
Jambrits főtitkár Tihanyi Márk. A Legényegyletbe testületileg lépett be egy orvos, dr. Paller, aki kedvezményt javasolt
és  azt,  hogy  az  egyesült  párt  neve  legyen  K  párt  és  Kisgazdák  Pártja.  A  Ker.  Nem.  Egy  párt  intéző bizottsága  =
Kőszeg és vidéke 1920. február 22. 3. o.
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A választások végeredménye a megyében nem okozott meglepetést mind a tíz

választókörzetben KNEP-es győzelem született997,  érdemi  küzdelem  csak  két  körzetben  volt  a

németújváriban és celliben, ahol a kisgazdapárt állított még jelöltet, de a leadott szavazott

egyharmadánál (27,4%, 35,4%) többet nem voltak képesek begyűjteni.998

Sigray képviselővé válásával a politikai viszonyok összekúszálódtak a vármegyében. 999

Mondhatnók a leköszönő kormánybiztos jóvoltából, aki távozása előtt felfüggesztette az alispánt

Herbst Gézát. A háttérben nemcsak szeptember óta meglévő személyi ellentét, hanem egy

korrupciós gyanús ügy is meghúzódott, aminek mellékszereplője zsidó volt. Ez a konfliktus

nemcsak a megyei tisztikarral tette feszültté az addig sem egyszerű kapcsolatot, hanem a kisgazda

miniszteri körökkel is összerúgta a patkót.1000 A csempészet persze olyan probléma volt, amely a

maga valós tartalmában sohasem tárulhatott fel. Nem sokkal később Karner Gusztáv

kormánybiztost – Sigray Antal korábbi helyettesét is felmentették, bár távozását nem hozták

összefüggésbe a csereforgalmi botránnyal. 1001  Azt közölték, hogy jogtalanul rekviráltatott a

gazdáknál.1002 Sigray döntésének okát hivatalosan sohasem közölte a vármegye Herbst felmentését

nem  tartotta  jogszerűnek,  és  fél  évig  ez  a  jogi  bizonytalanság  rányomta  a  bélyegét  a

törvényhatóság hangulatára. A feladatokkal Horváth Andort bízta meg.1003 Karner arról beszélt,

hogy a megyeiek nem tudták megbocsátani, hogy nem belőlük választott az új megyei vezetés.

Aztán bejelentette Beniczky Ödön, hogy (1920 február 13-tól) az új kormánybiztos – akit

egyben a főispáni teendőkkel is megbíztak - Cziráky József gróf. 1004 Ami ellen rögvest tiltakozott

997  KNEP jelöltjei Kőszegen: Lingauer Albin, Sárváron Huszár Károly, Szentgotthárdon: Bleyer Jakab,
Szombathelyen: Beniczky Ödön, Vasváron dr. Vass József, Keresztény Földművespárt: embere Őriszentpéteren:
Csukás  Endre.  =  Vasvármegye.  1920.  január  27.  1.  o.  A  KNEP  jelöltjei:  Körmend:  Sigray  Antal,  Németújvár:
Thomas Ferenc, Celldömölk: Gyömörey György = Vasvármegye, 1920. január 28. 1-2. o.
998 HUBAY 2001: 19. o.
999 Sigray búcsúja a választások miatt saját lakosságától harcol Nyugat-Mogyarországért. = Vasvármegye Hivatalos
Lapja 1920. február 18. 43-44. o.
1000 Valami bűzlik Dániában. = Vasvármegye, 1920. január 17. 1. o. A szombathelyi Mezőgazdasági és Kereskedelemi Rt.
1919. szeptember 20-án 19.449/1919. sz. engedélye alapján 500 db vágómarhára kapott kiviteli engedélyt, a
kereskedelemmel egy szalónaki zsidót bíztak meg. Heinrich Nándor aztán a létszámon felüli mennyiséget szállított ki a
megye területéről, így letartoztatták, ahonnan megszökött, és többet már nem tért vissza a vármegyébe. A gyanú szerint a
vállalkozás során összejátszott a közigazgatás vezetőivel. Rubinek eljárást kezdeményezett Sigray ellen, és kikérte a
földművelési minisztérium tisztikarának nevében a vádakat. Sigray-Rulf-ügy hullámai. = Vasvármegye, 1920. jan. 18.
3. o.
1001 Karner Gusztáv kormánybiztos felfüggesztése. = Hír. 1920. február 4. 3. o.
1002 Karner Gusztáv és a cserebotrány = Hír. 1920. február 6. 2. o. Május 22. 2. o.
1003 VaML Vas vármegye tvhat. kgyi jkv. 1920. február 16.
1004 Cziráky József Sárosdon született 1883-ban. Középiskoláit Székesfehérvárott és Bécsben végezete, a budapesti
egyetemen avatták jogi doktorrá. 1907 óta Sopron vármegye törvényhatósági bizottságának választott, majd virilis
tagja volt. Családi birtokán gazdálkodott, és részt vett Sopron vármegye társadalmi és gazdasági életének
irányításában. Mint főhadnagy a Nádasdy huszároknál szolgált. 1910-ben az általános választásoknál Csornán
pártonkívüli programmal a néppárti Rakovszky Istvánnal szemben elbukott. A világháborúban a 9. Nádasdy
huszárezred kötelékében harcolt a szerb, a román és orosz harctereken. 1917-ben Sopron vármegye és Sopron város
főispánjává nevezték ki. Ker/I.163 Vasvármegye. 1920. febr. 18. 1. o. Beniczky Ödön kinevezte Cziráky József
kormánybiztosnak 1920. február 13.-án Cziráky József kerületi kormánybiztos. = VaML Nyugatmagyarországi
Kormánybiztosi iratok 1159/1920. sz.
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a csornai képviselő Griger Miklós1005, mivel a kisgazdapárt (!) színeiben induló Czirákyra fölényes

győzelmet mért és most a kiskapun keresztül jön vissza a magyar közéleti arénába. Ráadásul egy

keresztény érzésű vármegyébe neveznek ki egy kisgazdát ez felháborító. A magyarázat sem késett

külpolitika okok, érdekekre, az ideiglenes  jellegre, meg arra hivatkoztak, hogy a választások

másnapján „Józsi gróf” kilépett a kisgazdák sorából.1006

Az új kormánybiztos mindenben a kormány vonalát kívánta követni, éppen nem adott

programot, arról nem is szólva, hogy kormányválság miatt ez nem is tűnt célszerűnek. A

nemzetgyűlésben ekkor kezdődtek meg az új kormány megalakításával kapcsolatos tárgyalások.1007

A főispáni beiktatására csak 1920. május 11-én került sor, (az elhúzódásban szerepet

játszott a bizonytalan kormányzati helyzet is).1008 Cziráky beszéde azonban vihart kavart, nem a

programja, hanem a zsidó felfogása miatt. Szerinte a háború rossz iskola volt, nem dolgoztak és a

munkanélküli  segély  még  jobban  megzavarta  az  embereket.  A  kommün  idején  minden  a

munkáról szólt és a vezetők dolgoztak a legkevesebbet. „A magyar bolsevizmus legtipikusabb

jelensége, melyet senki le nem tagadhat, hogy zsidók szították, ők álltak az élre és nekik

gyümölcsözött bőségesen az anarchia konjunktúrája. Ezért a legdivatosabb, legkapósabb és

legkényelmesebb jelszó mindenért a zsidót okolni. Én sajnos ezzel nem elégedhetem meg. …

Ébredjünk fel annak a szomorú, szégyenteljes igazságnak a tudatára, hogy a hiba itt van bennünk.

A multban megnyilatkozott érzéketlenségség és nemtörődömség a szociális problémákkal

szemben, hajtotta a munkások tömegét a zsidó-szociáldemokrácia táborába. … Miért engedtük

meg,  hogy  egy  idegen  faj  éket  verjen  a  testvérek  közé?  …  A  szociális  lelkület  ne  legyen  többé

zsidó specialitás, melyből osztályharc fakad, de legyen megujhodott hazánk alapja, melynek révén

minden polgárnak egyforma boldogulási lehetőséget biztosítunk és több sokkal több igazságot,

mint eddig. … Konkrét munkaprogramot, ígéreteket adni, hogy mit akarok, mit fogok tenni, a ma

még minden tekintetben homályos viszonyok közepette lehetetlen.”1009  A beiktató beszédben

nem akadt sok tartalmi újdonság, hanem a gond az lett, ahol és amilyen alkalomból mondta ezt. A

„múlt értékelő” 1919 őszi vármegyei gyűlésen sem volt kétség, a szociális mulasztások iránt, de ily

erővel akkor sem hangoztatták a zsidóság és a szociáldemokrácia kapcsolatát, ezt Lingauer

1005 Cziráky gróf kormánybiztossága = Hír. 1920. február 19. 40. sz. 1. o.
1006 Grieger Miklós a szavazatok 61%-át, Cziráky 39%-át kapta meg. HUBAY 2001: 109. o. Vasvármegye, 1920. febr.
19. 1. o. Vasvármegye, 1920. február 20. o. Vasvármegye, 1920. február 21. 1. o.
1007 Cziráky gróf kormánybiztos nyilatkozat a Hír-nek. = Hír, 1920. február 25. 45. sz. 1. o.
1008  Főispán eddigi kormánybiztosi működésével megszerezte magának a vármegye minden barátságát - írta a
Vasvármegye „... egyszerű és közvetlen, cselekvő ... mindenkinek megnyeri a bizalmát" . Főispáni beiktatás..." =
Vasvármegye,  1920.  május  11.  1.  o.  Jegyzőkönyv,  felvétett  Vasvármegye  tvhatósági  bizottságának  Cziráky  József
kerületi kormánybiztos úrnak Vasvármegye főispáni székébe történt beiktatása alkalmával. Szombathely, 1920. év
május 11-én tartott rendkívüli közgyűlésen Szombathely.
1009  Jegyzőkönyv, felvétett Vasvármegye tvhatóságnai bizottságának Cziráky József kerületi kormánybiztos úrnak
Vasvármegye főispáni székébe történt beiktatása alkalmával. Szombathely, 1920. év május 11-én tartott rendkívüli
közgyűlésen Szombathely. 4. o.
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„asztala” és stílusa volt a Vasvármegyében. A törvényhatósági bizottsági tagok köztük sok zsidó

virilista érzékenyek voltak ezekre a leegyszerűsítő gondolatokra.

Kiss Emil vármegyei megbízott főjegyző üdvözlő beszédében nemcsak Károlyit szidta,

hanem a feladatokról is szólt. „Most kell megmutatni a magyar fajnak államalkotó képességét,

most kell megmutatni a világnak, hogy nemcsak mi fajmagyarok, hanem a hazának minden más

anyanyelvű magyarjai is egy-szívvel lélekkel velünk kiáltják: Extra Hungaria non est vitae. …

Ebben az ujjáépítés munkájában Budapestet vezetőnknek el nem ismerjük, hanem miként a

kommunizmus elleni küzdelem és diadal innét Nyugat-Magyarországból, és első sorban

Vasmegyéből indult ki, úgy az új korszaknak is innét kell kiindulnia, épen ezért a legnagyobb

örömmel töltött el bennünket Méltóságodnak Vasvármegye Főispáni kormánybiztosává történt

kinevezése, mert egyrészt Méltóságod kiváló személyi tulajdonságaitól eltekintve, családi és baráti

összeköttetései révén leginkább van abban a helyzetben, hogy vezetőnk legyen, másrészt abból a

tényből, hogy méltóságod három más megye kormánybiztosává neveztetett ki, a közigazgatás

decentralizálásának az előjelét látjuk, ami által nagyobb földrajzi területek egységes vezetése

folytán sokkal nagyobb eredménnyel állhatunk ellent a megfertőzött Budapest esetleges

túlkapásainak.”1010 Szemmel láthatóan a forradalmi szellem most sem múlt el egyes tisztviselők

fejében, az agrár merkantil, a modern-tradicionális, a főváros-vidék fragmentáltságát felhasználták

volna új politikai törekvések megvalósítására.

A törvényhatóság részéről megnyilatkozó Ostffy Lajos az ősi tradícióról és a kis nemzet

bánatáról szólt. „Erős a vágy és követelés a nép körében a hatalom erélyes és szigorú gyakorlására,

az erős kéz erejének minél energikusabb alkalmazása iránt és kétségtelen, hogy ez ma szükséges

is , mert az ártatlan szenvedés megtorlást, a szétzilált rend minden vonalon helyreállítást

követel.”1011

A szociáldemokráciáról mondott gondolatai kinőtték a vármegye termét még a Népszava

is  reagált  rá.  Maga  Cziráky  József  is  úgy  vélte  magyarázkodnia  kell.1012 Még sokan emlékeztek

akkor a keresztény bolsevikokra is, akik „ép oly fanatikusak voltak, mint a zsidók” és nem

gondolták, hogy ez a magatartás vallási szegmenssel magyarázható volna. Cziráky elfogadta, hogy

a szocdemek nagy része magyar, de a pártnak karaktert zsidók adtak, „inkább csak a vezetőségben

találhatók, de ezek aztán majdnem kivétel nélkül zsidók.”1013 Nem lehet a nyugathoz hasonlítani a

1010 Kiss Emil Jegyzőkönyv, felvétett Vasvármegye tvhatóságnai bizottságának Cziráky József kerületi kormánybiztos
úrnak Vasvármegye főispáni székébe történt beiktatása alkalmával. Szombathely, 1920. év május 11-én tartott
rendkívüli közgyűlésen Szombathely.
1011  Ostffy beszéde. Jegyzőkönyv, felvétett Vasvármegye tvhatóságnak bizottságának Cziráky József kerületi
kormánybiztos úrnak Vasvármegye főispáni székébe történt beiktatása alkalmával. Szombathely, 1920. év május 11-
én tartott rendkívüli közgyűlésen Szombathely.
1012 Beszélgetés Cziráky főispánnal = Hír, 1920. május 16. 2. o.
1013 Beszélgetés Cziráky főispánnal = Hír, 1920. május 16. 2. o.
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dolgokat ott keresztények vannak, aki felemelkednek, nálunk azt sem tudják mi fán terem a dolog.

„félrevezették a zsidó vezetők, akik inkább a fanatizmus szuggessziójával ragadták magukkal a

munkásságot. Mintsem a meggyőzés erejével.” 1014  Nála az antiszemitizmus a baloldal

ellenességgel párosult és később sem volt mélyebben belegondolni megállapításának valós

tartalmával és következményével.

A vármegye május 17-i gyűlésén visszahelyezték Herbst Gézát hivatalában és Horváth

Andort felmentették, Kiss Emilt Horváth Kálmán váltotta fel a főjegyzői székben. 1015  1920

szeptemberében szűntették meg a kerületi kormánybiztosságot és Cziráky József lett újfent

kinevezve a megye első számú vezetőjévé.1016 Nem sokkal később a kormány kinevezte – Sopron

– központtal újra Nyugat-magyarországi kormánybiztosnak Sigray Antalt, de ebben az állásában is

sikeresen be avatkozott a vasi viszonyokba, pl. 1921. február 12-én beszüntette a Hír újságot,

nyilván külpolitikai okokra hivatkozva, de … . 1017

9. 2. Diskurzusok a zsidótémáról

A helyi politikai hangulat változásait mutatta, hogy 1920 nyarán már másképp is lehetett

beszélni  a  zsidókérdésről,  mint  azt  a  Vasvármegye  hitte  és  gondolta.  A  készülő a  nemzetgyűlés

munkaprogramjában felvette zsidókérdés tárgyalását, előtte a szombathelyi Hír napilap egy

fórumot kezdeményezett e téren. Az idők változását mutatta, hogy bár több cikket is kaptak,

mégsem olvasói disputa formájában tették ezt, hanem egy „illusztris szerzőnek három cikkét

közölték. „Sok érték, sok igazság van ezekben a cikkekben, - írta a szerkesztőség - habár azokkal

teljes egészében nem értünk egyet. Annyi bizonyos, hogy Éhen Gyula új szempontokat visz bele a

megoldandó probléma vizsgálatába és megszívlelésre érdemes megfigyelései tárgyilagos szemmel

nézve sok tekintetben nagyon hasznosak és megfontolandóak.”1018  A volt polgármester 1920

tavaszán publicistaként tért vissza – hosszú éveken keresztül volt újságíró szerkesztő még a 19.

században - a helyi sajtóvilágba és rendszeresen jelentek meg írásai a lapban. Inkább makro

1014 Beszélgetés Cziráky főispánnal = Hír, 1920. május 16. 2. o.
1015  Herbst Géza alispán visszahelyezésére január közepén eljárást indított, és a belügyminiszter úr őt állásába
visszahelyezte, így másnap már ő elnökölt. = Vasvármegye, 1920. május 11. 5. o. VaML tvhat. biz.  kgyi jkv. 1920. május
17. Vasvármegye, 1920. május 18. 2. o.
1016 Cziráky – főispán. A hivatalos lap közli, hogy ő a főispán a vasvármegyei kormánybiztosi tisztség alól felmentette
őt a kormányzó. = Hír, 1920. szeptember 15. 2. o. A kormánybiztosság megszünt és visszaállt a háborúelőtti állapot.
= Hír, 1920. november 16. 4. o.
1017 VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 24/1922. sz.
1018 Hír 1920. július 11. 1. o.
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politikai, gazdaság- és társadalompolitikai kérdésekkel foglalkozott 1019 , hangvétele letisztult és

nyugodt volt. Nem pártpolitikai, hanem nemzetstratégiai kérdések foglalkozatták.1020 Korábban

már megjelent egy pamfletje az 1919 eseményeiről, de a meglátásai, értelmezése miatt komoly

visszhangot nem váltott ki.1021

Az kétségtelen, hogy ez a napilap megértőbben viszonyult a zsidóság problémája, helyzete

iránt, de zsidó lapnak nevezni komoly túlzás lenne, lévén a sajtópiaci helyzet sem tette lehető a

megyeszékhelyen, hogy csak a zsidó középosztálynak szóljon az újság. 1022  A megfontolt

önkorlátozást  mutatta,  hogy  míg  1919  elején,  heteken  keresztül  zajlott  e  témáról  disputa,  most

ezzel a három részes írással „elintézni vélték” az „ügyet.”

Éhen megfontoltan, inkább kérdések, dilemmák formájában fejtette ki érveit. Éles

szemmel rámutatott arra, hogy „a zsidókérdést a keresztény kurzus dobta felszínre. Formai

beállításban tehát felekezeti kérdésnek látszik, …”1023 de  hát  nyilván  nem  erről  volt  szó.  Az  ő

értelmezésében azonban a legfontosabb feladat az ország sikeres szanálása, ennek tükrében

olvasandó szövege is. Nem tartotta jó ötletnek a zsidókérdés törvényi szabályozását, részben,

mert implicite kimondja a zsidóság uralmát, másrészt félő, hogy az érzelmektől túlfűtött vitában

olyan jogszabályt produkálnak a törvényalkotók, ami nagyobb kárt okoz, mint kellene. Arról nem

is szólva, hogy ez a jogkorlátozási technika visszavetné az országot az „elnyomatás korába”, s újra

kezdődne  az  emancipatorikus  felekezeti  küzdelem,  s  ez  elvonná  az  erőt  „Magyarország

újjáépítésének nagy” művétől. Helyette inkább az asszimiláció teljessé tételét javallja, ahol az

„őszinte és igaz magyar érzésnek és gondolkodásnak kettős köteléke kell”1024, hogy a zsidóságot a

kereszténységhez kapcsolja. Ez világos állásfoglalás volt, egy olyan korszakban, ahol a

megszületett törvény (az 1920. évi 25. tc.) szellemiségében felmondta a dualizmus kori

„asszimilációs szerződést” és legitimálta Magyarországon a zsidókérdés faji interpretációját. 1025

A második írásának középpontjában korának nagy mételyét, megrontóját: a gazdagodást

állította. „Ez ma már nem zsidó specialitás, hanem paraszt nyavalya…” 1026  az üzleti szellem

„szétterülése”, a materiális gondolkodás, magatartás széleskörűvé válása komolyan aggasztotta az

erősen spirituális értékek mellett elkötelezett, korosodó Éhent, annál inkább is, mert ez meg

akadályozza a közjó érvényesülését.

1019 Éhen Gyula: A kenyér. = Hír, 1920. június 17. 136. sz. 1. o. Éhen Gyula: Katona és polgár. = Hír, 1920. június 20.
139. sz. 1-2. o. Éhen Gyula: Az árdrágításról. = Hír, 1920. június 24. 142. sz. 1. o.
1020 Éhen Gyula: Konszolidáció. = Hír, 1920. június 10. 1. o. Éhen Gyula = Hír, 1920. június 2. 124. sz. 1. o. Éhen
úgy látta, hogy a nemzeti hadsereg megteremtése az nagyon fontos lépés volt és Horthy is reménykeltő figura. Éhen
Gyula: Orientáció. = Hír, 1920. július 29. 171. sz. 2. o. Éhen Gyula: Orientáció II. = Hír, 1920. július 30. 172. sz. 2. o.
1021 1919. novemberében jelnt meg az emlékirat.
1022 A Hir mint zsidólap = Hír, 1920. október 11. 23. sz. 3. o.
1023 Éhen Gyula: A zsidókérdésről. I. = Hír, 1920. július 11. 3. o.
1024 Éhen Gyula: A zsidókérdésről. I. = Hír, 1920. július 11. 3. o.
1025 Éhen Gyula: A zsidókérdésről. I. = Hír, 1920. július 11. 4. o.
1026 Éhen Gyula: A zsidókérdésről. II. = Hír, 1920. július 13. 3. o.
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A harmadik cikkében kiérleltnek nem nevezhető,  de a korabeli  átlagos értelmiséget is  jól

jellemző szociálpszichológiai magyarázattal áll elő. Erősen metafizikai közösségfelfogása mindkét

felekezetre ontja a vitatható, és számtalan előítéletet sűrítő, bántó csoport sztereotípiákat. (Pl. „A

keresztény ellenben indolens, gondolkodni és dolgozni nem szeret…”, stb. 1027)  Fontos,  hogy  a

polgármester e kérdés taglalását nem a zsidóság bűnössége-bűnhődése és büntetése irányába

terelte, hanem egy másik „lehetőség”, egy tanulási folyamat irányába, hogy a keresztények jobban

megfeleljenek a modernség kihívásának. Az ő olvasatában inkább a keresztények energiájának

kifejlesztésére és akaraterejüknek megsorozására kellene a hangsúlyt helyezni és nem a másik

felekezet korlátázására. Végkövetkeztetése így szólt: „Át kell alakulnia a kereszténység

lelkivilágának. Le kell vetkőznie magáról a bűnös indolenciát, az úrhatnámságot és a szertelen

költekezésben való elmerülést. Tanulni, dolgozni és józanul gondolkodva kell cselekednie minden

keresztény embernek, hogy ily módon önerejére támaszkodva, ne szoruljon senkinek segítő

támogatására.” 1028  Végkövetkeztetése sokban emlékeztetett a húszas éveket meghatározó

miniszterelnök Bethlen István 1921 áprilisában elmondott expozéjára. Nem is az újdonsága és a

mássága  volt  érdekes  ezeknek  a  szövegeknek,  gondolatoknak,  hanem  a  közlője  és  annak

keresztény középút keresése. A keresztény kurzus időszakában ez bátor állásfoglalásnak számított

a helyi nyilvánosságban.

A „válasz” nem is váratatott sokáig magára, mert Lingauer előbb egy szociálpszichológia

típus magyarázattal, majd egy hosszú cikksorozatban tekintette át a kérdést, az el nem múló -

zsidóbarátság okait. Ilyen értelemben saját kudarcáról írhatott, megjegyzéseiből érezhető, hogy az

antiszemita heccelések mennyire teret nyertek a (zsidó) középosztály hétköznapjaiban is,

mennyire beépült ez a tudatukba, de félelem már „megszelídítetett”, nem érezhető az antiszemita

támadásokkal kapcsolatosan. 1029  Természetesen Lingauer ezt elszemtelenedésnek írta le. A

klubkávéházi incidens következményét a „pesti nyelv” már zsidó statáriumnak nevezte el ti., hogy

korán zártak a kávéházak. 1030 Az újságíró-képviselő hét szombathelyi zsidó típust különböztetett

meg, amivel nyilván arra utalt, hogy az erős antiszemita nyomást másképpen vezetik le az

emberek, hogy ebből nem tudott a zsidó faji sokszínűségére következtetni az inkább rá vall.1031

1027 Éhen Gyula: A zsidókérdésről. III. = Hír, 1920. július 14. 4. o.
1028 Éhen Gyula: A zsidókérdésről. III. = Hír, 1920. július 14. 4. o.
1029 Arcátlankodnak a zsidók – írta,  a városligeti Teniszpályán, ahol zsidó középosztálybeliek játszanak, és mindig sok
az érdeklődő, ha hosszat ütnek, akkor megjegyezik: Horthy-ütés. Foci meccsen a MOVE és a Kerékpár II-ön, amikor
védekeznek a movésok: „Szorulnak a nemzetiek! Arcátlankodnak a zsidók. = Vasvármegye, 1920. július 22. 1. o.
1030 Lingauer Albin: Kétféle Jogrend. = Vasvármegye, 1920. augusztus 1. 1. o.
1031 Az első a poetikus zsidó, aki visszavonul a közélettől faj költészettel foglalkozik, melankólia és fájdalom jellemzi
az írásait,  de a végén a boldog jövő sejlik fel.  Ilyen verseket ír:  Felvirrad még valaha./ Nem lesz mindig éjszaka/ A
zsidóknak.  A  józan  zsidó  nem  bánja  a  felfordulást  nagyon,  ha  az  én  kávéházamban  mulatnak  és  szidják  a  zsidót,
addig nincs nagy baj. A fenyegető zsidó: Nagy idők várnak még a Vasvármegyére megláthatják majd. Az antiszemita
zsidó, aki kikeresztelkedik és három napig húzatja az erger-Bergert. A szellemes zsidó Szombathelyen felébredtek a
magyarok és mikor alszanak el? - kérdezi. A rémhírterjesztő zsidó. Várja a világvégét. A szúnyogból is elefántot csinál
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„Társadalmi, kulturális és jótékonysági mozgalmakban helytelen, - írta a Vasvármegye

egyik olvasója - sőt barbárság belekeverni a napi politikát, különösen pedig a zsidóság faj és

nemzetiségi kérdéseit. A társadalmi élet békét kíván, nem pedig viszályt. A kultúrának mindegy,

hogy ki fejleszti. A jótékonyság fillérjein, pedig nem érzik meg, hogy melyiket adta magyar,

melyiket zsidó. A faj kérdése és a politika az országházába való. Hibát követ el, aki ezzel a

társadalmi akarat méreteit szűkíti.”1032 Lingauer szomorúan jegyzi meg, hogy olyan írta, kinek van

szava, sajnos. A magas elit megmaradt zsidóbarátnak, ezt a megállapítását támasztotta alá

tarcsafürdői élményei is, ahol szomorúan kellett látnia, hogy egy jótékonysági ügy kapcsán milyen

jól megfér egy gyékényen Cziráky főispán, a zsidó tőkések és Drózdy Győző.1033 „Aki azt akarja,

hogy a politikát válasszuk el a társadalmi és kulturális kérdésekről az nem konyít a politikához.

Úgy egészséges, ha a mozgásban benne van a nemzet is organizmus politikai akarással való

összefogása.”1034 Nem mindegy, hogy ki irányítja a kultúrát ez volt a baj, nyelve ugyan magyar, de

a szellemem zsidó és nemzetközi.1035 A zsidóbarátság térnyerését azért tartja félelmetesnek, mert

előbb lesz a megbocsátás és elmarad a bűntetés. „Így csempésszük vissza a köztudatba békesség

és a humanizmus hamis lobogója alatt, még a leszámolás előtt, az oktalan megbocsátást.”1036 „Azt

tapasztaltam, hogy a zsidóság önként csak akkor áldozatkész, ha saját fajtabeliekről vagy saját

barátairól van szó. Ellenben szívtelen és vadul felrúgja az emberszeretet elveit, ha ő van hatalmon,

vagy ha pillanatnyi politikai vagy társadalmi helyzetben a jótékonyságra, az áldozatkészség

ostentatív mutogatására szükség nincsen. Éhséget és a munkanélküliséget kezelték 1918-ban, de

azóta, aztán semmi és semmi. … nem muszáj jóban lenni a keresztény magyarsággal.”1037 Újra

össze kéne csomózni a barátság szétszakadt fonalát a megkínzott cserben hagyott megtiport

magyar társadalommal.” A munkanélküli keresztények nem kaptak segélyt. A kommün idején

nem vették el a háztulajdonosok házait sem.1038

Az opportunisták, a félénkek és a politika szajkói egyre azzal gyengítik a mi rohamunkat,

hogy a zsidókérdés nem szabad általánosítani, mert hiszen vannak jóra való zsidók is. Tudom.

Nem sok van, de magam is ismerek egy csomót. Szeretem és becsülöm őket. „Kivétel erősíti a

szabályt. „Tehát hadat kel viselnünk ellenük, vagy kényszerítjük őket, hogy valamennyien

alkalmazkodjanak, vagy addig szekáljuk míg elunják és itt hagyják az országot. Fajok és nemzetek

és állandóan antiszemita lapokat olvas. A ravasz zsidó. Az Aréna-kert közelébe megy az ébredők gyűlésére.
„Nagyságos uram, ha pogrom lesz, a botokat én nálam tessék beszerezni.”A szombathelyi zsidótípusokról. =
Vasvármegye, 1920. július 18. 2. o.
1032 Lingauer Albin: Vita a zsidóbarátságról. = Vasvármegye, 1920. augusztus 10. 1. o.
1033 Zsidóvilág Tarcsafürdőn. = Vasvármegye, 1920. június 3. 2. o.
1034 Lingauer Albin: Vita a zsidóbarátságról. = Vasvármegye, 1920. augusztus 10. 1. o.
1035 Lingauer Albin: Vita a zsidóbarátságról. 2. rész. = Vasvármegye, 1920. augusztus 11. 1. o.
1036 Lingauer Albin: Vita a zsidóbarátságról. 3. rész. Vasvármegye, 1920. augusztus 12. 1. o.
1037 Lingauer Albin: Vita a zsidóbarátságról. 4. rész. = Vasvármegye, 1920. augusztus 12. 1. o.
1038 Lingauer Albin: Vita a zsidóbarátságról. 4. rész. = Vasvármegye, 1920. augusztus 12. 1. o.



198

harcában nem érvényesíthetnek az egyéni tekintetek.” „Mi a doktrínák után indulva teljes

jogegyenlőséget és szabadságot adtunk Magyarországon a zsidóknak. Ezek pedig alig néhány

évtized multán jogaink megcsúfolásával keresztény jellegünk letiprásával, szabadságunk

gúzsbakötésével hálálták meg liberalizmusunkat. Vagyis ami nekik rossz volt az neki jó volt.

Nekünk magyaroknak az élet ösztöne diktálja, hogy végre leszámoljunk velük, ha nem akarunk

ezután  is  mindig  alulmaradni.  Itt  harc  folyik  és  nem barátkozás.  Itt  tehát  most  nem az  altruista

humanizmus, hanem a józan faji önérdek az irányadó.” 1039 Nem a munkásság a felelős, hanem a

zsidóság is. A munkás: Vallotta a szocialista tanokat, de nem értette. A zsidó pedig nem hitte, de

értette és - kihasználta.” „Nekem elég volt az ilyen elvekből. Volt idő, amikor én is hittem bennük,

de engem kijózanított a tapasztalás.” 1040  A cikksorozat egyszerre érzékelteti Lingauer

intrazigenciáját e kérdésben, következetes kitartását e kérdésben és egyre mélyűlő csalódását, hogy

felolvad a társadalmi jég a két felekezet között, s kezd a hangulat a világháború előtti időkre

emlékeztetni. Az hogy támogató levelet nem nagyon idéz, talán arra is utal, hogy nívósat nem

kapott, magyarán olvasó közönsége különösebb lelkesedést nem mutat a kérdés ilyen

interpretációja iránt. Már korábban is érezhető volt ez a hangulat írásaiban. „Ha pedig mégis

megkérdi valaki, annak csak azt felelhetem: tessék úgy cselekedni, mint én akkor pogrom nélkül

durvaságok nélkül, reakciós törvények hozása és az európai jó hírünk kockáztatása nélkül is rövid

egy-két év alatt készen leszünk a zsidókérdéssel. Mégpedig alaposan készen leszünk. De tessék

pontosan és habozás nélkül utánam csinálni … Engem mióta agitációmat megindította senki se

látott zsidó boltban. Nem vertem be egynek a kirakatát se, csak nem hagytam egyikbe egy hatost

sem. Igen egy hatost sem. … Keresztény cégnél drágább volt. Sebaj. … hát arra ne tudnék

áldozni, hogy hazámat megtisztitani segítsem a zsidó erkölcsű kereskedelemtől?” 1041  Ha volt

üzenet akkor ez, kirekeszteni, disszimilálni egy második társadalmat teremteni a zsidóságból. Ha

ezt a társadalom következetesen megcsinálná, pár év alatt megoldhatóvá válna a kérdés. Az

attraktív program megvalósításához azonban nem mutatkoztak önkéntesek, maga Lingauer is úgy

csak közönsége lett „a csatában egy-egy vezető maga verte meg az ellenséget, miközben katonái,

mint a cirkuszban csak éljeneztek.”1042 Valóban kezdett ilyenné válni a helyzet újabb sereggyűjtés

szükségeltett, nos erre igazán alkalmasnak mutatkozott az ÉME.

1039 Lingauer Albin: Vita a zsidóbarátságról. 5. rész. = Vasvármegye, 1920. augusztus 14. 1. o.
1040 Lingauer Albin: Vita a zsidóbarátságról. 5. rész. = Vasvármegye, 1920. augusztus 14. 1. o.
1041 Vasvármegye, 1919. december  12.
1042 Vasvármegye, 1919. december 12.
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9. 3. Az ÉME a vármegyében

Az 1918 decemberében létrejött ÉME a tanácsköztársaság bukása után érte el „fénykorát”.

Az 1919 augusztusától a fővárosban aktivizálódó szervezet tagjai nemcsak az antiszemita eszmék

zászlóvivői, hanem aktív zsidóverések főhősei is voltak. A meglehetősen „szervezetlen” szervezet

legfőbb tömegei a városi alsó középosztálybeliekből kerültek ki. A kormányzatok nem nagy

örömmel fogadták, mert a közbiztonságot állandóan veszélyeztették és az ország alig lévő

tekintélyét lejáratták. A politikai extrémisták idővel nyomásgyakorló politikai terror szervezetté

váltak. A magyar politikai rendszer kikristályosodásakor nyilván illeszkedniük kellett a

megváltozott feltételekhez. Az 1920 márciusi értekezletük után indult meg a szervezet vidéki

térhódítására1043, A célok nem változtak, de módszerek finomodtak, örültek az ellenséges Huszár-

kormány bukásának, de annak már kevésbé, hogy egy-két tagja a következő kabinetben is

ugyanolyan vehemensen küzdött ellenük, mint korábban (Rubinek Gyula). A szervezet vezetője –

s bizonyos mértékig megosztója, legitimista slogenekkel is operáló - Szmrecsányi György lett, aki

jó kapcsolatokkal rendelkezett a vasi keresztény politikusokkal. A nemzetgyűlési viták során

hamar nyilvánvaló lett, hogy nem abba az irányba mennek a dolgok és főleg nem olyan tempóban,

amit  szerettek  volna,  ti.  a  zsidóság  törvényekkel  történő kirekesztése,  megfosztása.  Az  ÉME

tevékenységét – egy parlamenti vitát követően - viselt dolgai miatt felfüggesztették, ezt

értelemszerűen Cziráky kormánybiztos is megtette a vármegyében.1044

Így a megyében a szervezet a térhódítását csak 1920 nyarán kezdte meg. Színrelépésüket

több tényező segítette, egyrészt az elhúzódó kormányválság, a nemzetközi bojkott meghirdetése,

amit szintén a szociáldemokrata zsidókra lehetett hárítani,1045 és a nemzetgyűlés beharangozott

törvény vitája a zsidóság korlátozásáról.

A szervezetet a helyi sajtóban úgy próbálták feltüntetni, mint akik tudatosan halogatták

zsidó ellenes lépésüket, azt gondolván, hogy jó útra tér Izrael népe. Az előkészületekre 1920

júliusában került sor, a gyűlés színhelye a szombathelyi Aréna kert lett.1046 A befogadtatás, eszmei

előkészítés Szombathelyen Lingauer Albin, Kőszegen Tihanyi Márkusz feladata lett. Az előbbi

arról,  írt,  hogy  nem  romboló  szervezet  és  hogy  a  kormányzatokat  a  külföldiek  korlátozták  és  a

1043 ZINNER 1989 63-69. o.
1044.  Cziráky  rendelete  a  fiókok bezárásáról  és  ÉME  36374/1920.  irattár  és  vagyontár  lefoglalása  és  zár  alá  vétele.
Ilyen a járásban nem volt. 1920. június 15. Cziráky. Kívül június 18 nem volt ilyen a járásban.VasML Főisp el ir.
55/1920
1045 A zsidó és szociáldemokrata hazaárulást következtében kezdődik a bojkott – írta a Vármegye. „A határon megint
zsidó láncosok és csempészek fognak milliókat összeharácsolni, a keresztény lakosság pedig éhezni fog.” Ma
kezdődik a bojkott = Vasvármegye, 1920. 53. évfolyam 139. sz. június 20. 1. o.
1046 Ébredő magyarok gyűlése Horváth Károly az ÉME. = Vasvármegye, 1920. július 10. 1. o.
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gazdaság gondjai lekötötték, ezért a keresztény kurzus céljait nem sikerült megvalósítani. Hát

jönnek ők.1047  „Látjuk, hogy a zsidóság hatalmasabb, mint volt valaha. Látjuk, hogy sokan a

keresztény magyarok közül a szájukkal szidják a zsidót, tetteikkel pedig támogatják azokat. Látjuk,

hogy  a  kommunizmus  bűnösei  közül  száz  és  ezren  vígan  élik  a  régi  életüket,  megtartották  régi

állásaikat, sőt ma is basáskodnak azok fölött, akiket a diktatúra idején elnyomtak.”1048 Mivel az

állam tehetetlen a zsidóság ellen, a társadalomnak kell lépnie, eszközeik pedig az intés, a

pellengérre állítás, és a macskazene. 1049 Meg a verések, de ezzel nyilván nem dicsekedtek.1050

A  kőszegi  bencés  Tihanyi  szerint  a  múlt  erős  bilincseit  még  nem  sikerült  leszedni  a

magyarok kezéről, amit a nemzetközi zsidóság, a plutokrácia, valamint Kossuth, Deák, Eötvös,

Wekerle, Tisza, Széll (sic!) évtizedeken keresztül rakott ránk. Csak Károlyi és Kun ébresztett fel

minket. „Szükség van rájuk, (mármint az ébredőkre) hogy a zsidókérdés el ne merüljön a politika

változatos hullámain. … ahol Szmrecsányi a vezér, ott csak a kereszt ülhet diadalt. …Ne féljen

senki,  de  azok  igen,  akik  megtagadják  áruikat  a  hithű és  erős  meggyőződésű keresztény

családoktól, - és az is, aki keresztény létére rosszabb a zsidónál … Ne féljen senki, csak az, aki

már elfelejtette, hogy kik voltak azok, akik megtiltották nekünk, hogy magyarok, hogy

keresztények legyünk!”1051 A riad felhívás már arra utal, hogy az antiszemitizmus nem játszik

társadalmat megmozgató erős áramlatnak, ilyenkor szokott egy szervezet radikalizálódni.1052 Az

antiszemitáknak mindig két ellenfele volt, a zsidók mellett a velük együttműködő keresztények.

1920. szeptember 5-én hozták étre Szombathelyen az ÉMÉ-t.1053 aztán Kőszegen majd

Sárvárott.1054 A szombathelyi elnöke egy MÁV tiszt Renner Oszkár lett, alelnöke Gebhardt Pál,

titkára Gyuk Béla főiskolai hallgató 1055 , a kőszegieké Lingauer Albin, alelnöke és tényleges

vezetője Tihanyi Márkusz,1056 díszelnöknek Békefi Remiget kérték fel.1057

Az  alpokaljai  városban  Marton  Jenő főtitkár  fogalmazta  meg  a  kőszegi  ÉME  céljait.

Keserűségét úgy interpretálta, hogy a magyarnak becsület és pergőtűz jutott a világháborúban, a

1047 Lingauer Albin: Az Ébredő magyarok. = Vasvármegye, 1920. augusztus 3. 1. o.
1048 Lingauer Albin: Az Ébredő magyarok. = Vasvármegye, 1920. augusztus 3. 1. o.
1049 Lingauer Albin: Az Ébredő magyarok. = Vasvármegye, 1920. augusztus 3. 1. o.
1050 Lásd a Klub kávéházi incidenst.
1051 Ébredő magyarok! = Kőszeg és vidéke, 1920. 36. sz. szeptember 5. 1. o.
1052 Ébredő magyarok! = Kőszeg és vidéke, 1920. 36. sz. szeptember 5. 1. o. Az ébredők alakulása Vasmegyében. =
Hír. 1920. szeptember 3. 201. sz. 3. o.
1053 A Keresztény Magyarország újjáépítésért! = Vasvármegye, 1920. szeptember 5. 1. o.
1054

1055 Beszámolók az Ébredő-gyűléseken. = Vasvármegye, 1920. szeptember 7. 1. o.
1056 Az ÉME szervezet Kőszegen. = Vasvármegye, 1920. október 22. 3. o. Tihanyi Márkusz = Kőszeg és vidéke,
1920. október 24. 2. o.
1057 Az  ÉME  díszelnöke  =  Kőszeg  és  vidéke,  1920.  november  7.  2.  o.  Hír,  1920.  október  7.  3.  o.  ÉME  taggyűlés
Sárvárott. Dr. Nagy János elnökletével megválasztotta a 25 tagú elnökségét, majd a fogadalmat letették, Einbeck
Géza választmányi tag kezébe. Gácsovits István állami tanító felolvasta a keresztény szervezkedés szükségességéről
szóló dolgokat a jelenlévők élénk ovációval fogadták a dolgokat. ÉME taggyűlés Sárvárott. = Hír, 1920. október 7. 3.
o.
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zsidónak a milliomosság. A keresztény kurzus alatt pedig milliárdosok lettek. Nem gyűlöli a zsidót

(sic!), Krisztus is az volt, de gyűlöli a zsidó foglalkozást, az erkölcstelenséget a jövedelmi forrását.

„Pogromot hirdet ennek legnagyobb támasza, a zsidók pénzügyi hatalma ellen." Míg a lopott

pénzt vissza nem adják nincs nyugalmuk a mennyországban. Követelte az összes zsidó vagyon

zár alá vételét és állami célokra történő fordítását. A külföldi érdekeltségeiből pedig a hadisarcot

kell kifizetni, akik béke idején szerezték a vagyonukat azok 100.000 koronát megtarthatnak. A

kereskedelem és gyárüzemek krisztianizálandók s e célból keresztény világkonferencia hívandó

össze és meg kell állapodni az új játékszabályokba, a folytatáshoz szükséges eszközök

felállításához. Az összes zsidó diplomás számba elveendő és csak bizonyos %-kuknak adható

vissza. Újságíró zsidó botbüntetés terhe mellett nem lehet. Tihanyi Márk a genetikus Mendelre

hivatkozva,  azt  javasolta,  hogy  mondják  ki  házasság  tilalmát  zsidó  és  nem  zsidó  között.  Egyet

értetettek abban, hogy a hatóságok zsidókézre játsszák a határkereskedelmet. 1058  A

szélsőségességben nem volt hiány, a bosszú és a zsidóság teljes ellehetetlenítése volt a program, az

ilyen elképzelések mellett, ha a zsidóság egyáltalán élni akar, akkor jobb, ha kivándorol az

országból.

A szombathelyi akciózó ÉME tagjai hamar bemutatkoztak. Októberben száz ÉME tag

járta egyik este körbe a Kovács szállót, ahol pár nótát elhúzattak aztán botrány nélkül távoztak, de

a pincérek panasszal fordultak a polgármesterhez, hogy az ehhez hasonló akciókat akadályozzák

meg, mert elijesztik a vendégeket és munka nélkül maradnak. 1059

A szombathelyiek második nagy gyűlésére 1921. február 13-án került sor, ahol több mint

ezren voltak ott és sokan be is léptek. A méltóságteljes gyűlésről megjegyezték, hogy „zsidózás

nem volt olyan mértékben, mint az alakuló gyűlésen, inkább a keresztény magyar érdekek

védelmének megbeszélésében telt el az a két óra." 1060 Az egyre romló gazdasági helyzet a tagság

figyelmét inkább a megélhetési gondok felé terelte és sokakban talán fel is merült, hogy nincs

szignifikáns összefüggés a gazdaság teljesítőképessége és a zsidóság között. Azokkal a mondatok,

amelyekben kifogásolták a klérus és a városi előkelőségek jelenlétének hiányát, világosan mutatta,

hogy a megtűrt szervezetek közé soroltatott az ÉME és az elszigetelődés felé tart. 1061

Egy hónappal később már arra az értesülésre, hogy Héjjas és köre a városba érkezik,

elterjedt a zsidóellenes tüntetések valószínűsége. Március 11-én itt is voltak, tüntetés is volt, de

inkább ellenük, holott a szervezet azt szerette volna, ha „a város azon rétegeit, amelyek az ébredő

eszme iránt eddig rideg közönnyel viseltettek"1062 magához vonzza.

1058 Krisztianizálni! = Nyugati Ujság, 1920. november 22. 2-3.p.
1059 ÉME = Nyugati Ujság, 1920. november 2. 2.p.
1060 Gyűléseztek az Ébredők = Nyugati Ujság, 1921. február 14. 1. o.
1061 Gyűléseztek az Ébredők = Nyugati Ujság, 1921. február 14. 1. o.
1062 Héjjasék Szombathelyre jönnek= Nyugati Újság, 1921. március 14. 1. o.
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Az első királyjárás azonban a szervezet helyi fejlődésében is kusza viszonyokat teremtett, a

királykérdés mindent felülmúló problémává vált. Mindezt érezvén riasztó cikket írt Tihanyi

Márkusz, miszerint: „A lelkekben forrott a düh a zsidóság ellen. A legbutább magyar előtt is

világos lett, hogy meggyötörtetése, megaláztatása, hazájának eldarabolása a zsidóság bűne volt. A

zsidókérdés tehát politikai életünk főproblémájává lett. … Megvagyon írva Zion Bölcseinek

világprogramjában: a keresztény és nemzeti alapon álló népek ne nyugodjanak. Időt ne engedjünk

a belső bajok elintézésére, a konszolidációra. A cél eléretett.” 1063 Minden problémát a zsidók

csinálnak, a forradalmakat, a kommunizmust és a sok pártválságot, kormányválságot, sőt

Pannonhalma és Sárospatak közti aranyhíd felrobbantását és a királykérdést. „Azért, hogy

elfeledjük, hogy van zsidókérdés. Ébredjünk! Hová is lett a zsidókérdés?” 1064  Aztán 1922

májusában a miniszterelnöki sajtó osztály vezetője Eckhart Tibor levelet írt a főispánnak, ha még

egyszer ilyen izgató cikkeket közölnek Tihanyitól, mint május 1-én, akkor eljárást fognak indítani

ellene.  A  kormányzati  dörgedelem úgy  tűnik  hatott  nem annyira  Tihanyira,  mint  a  lap  kiadójára

Rónai Frigyesre, aki június 2-án üzenetet kapott Czirákytól, ha itt jár keresse fel. Felkereste, nem

akarta elveszíteni a kormány (pénzügyi és politikai) támogatását.1065 jun 2 ha itt járt keressen fel.

A Bethlen kormányzat megalakulását követően az ÉME, ha „életben akart” maradni,

akkor a másik arcát kellet mutatni: az irredentát, a revizonistát, nacionalistát erre itt Vasban

különösen szükség volt a nyugati területek közelgő átadása miatt.1066  Ezért a társaság szoros

ellenőrzés alatt, de tevékenykedhetett. A revíziós propaganda volt a feladata1067 és többek közt

gyűlések szervezése hárult rá.1068 A legnagyobbat 1921. augusztus 30-án a kiűrítés napján tartották

a Szombathelyi Főtéren 8000 résztvevővel és illusztris névsorral Friedrich István, Lingauer Albin,

Renner Oszkár, ráadásul egy kis botrány is kerekedett a dologból. 1069

9. 4. „… galicziai erre egyáltalán nem jön egyesével sem, nem özönével…”1070 A galíciáner

kérdés megyei olvasata a húszas években

1063 Hová is lett a zsidókérdés? = Kőszeg és vidéke 1921. 15. sz. április 10. 1. o.
1064 Hová is lett a zsidókérdés? = Kőszeg és vidéke 1921. 15. sz. április 10. 1. o.
1065 VaML Vas vármegye Főiso. Ell. Ir. 77/1921. sz.
1066 Nyilván  nem  tagadták  meg  magukat,  pl.  Sárvárott  egy  üzletben  megjelent  az  árulók  plakát.  Ébredő =  Nyugati
Ujság,  1921.  augusztus  15.  2.  o.  Elrendelték,  hogy  az  általuk  kitett  plakátokat  nem  lehet  eltávolítani.  =  VaML
Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi iratok B 17/1921. sz.
1067  Sajtótermékeket is terjeszthetett, erre rendszeresen megkapta a megye engedélyét = Vasvármegye Hivatalos
Lapja, 1921. 261. o. 281. o. 294.o. 314. o., 320. o.
1068 Június 8-án irredenta művészestet tartottak. Ébredők művészestje = Nyugati Ujság, 1921. május 23. 3. o.
1069 Három  olaszt  tiszt  akar  átmenni  a  Főtéren,  és  a  tömeg  ebben  megakadályozta,  állítólag  inzultálta.  =  VaML
Nyugatmagyarországi Kormánybiztosi iratok B. 1511/1921. sz.
1070 VaML Vasvármegye Alispáni Eln. ir. 34/1922. sz.
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Az első világháború negyedik évében erősödött meg a honi sajtóban a galíciáner kérdés, a

megyében az alispáni jelentés alapján 1918-ban nyolcszázan tartózkodhattak itt. Aztán mivel a

kormányzat külön rendeletet nem adott ki a visszatelepítésükről, illetve ennek szervezett

formájával nem találkoztunk, ezért lekerült a napirendről, az érintettek személyes problémájává

vált. (Ti., hogy volt-e hová visszaköltözniük az 1918-19-ben) Elnevezésük, fogalmuk megmaradt,

sőt új jelentéstartalommal bővült, hasonló funkciót látva el, mint Németországban az

Ostjudenek.1071

1919 decemberében a Huszár kabinet újfent intézkedett a galíciánerek kitoloncolásáról. A

fővárosi sajtó szerint 50 ezer galíciai tartózkodott Budapesten, akiknek nagy része már nem is

oroszországi, hanem felső-magyarországi volt.1072 Ugyanakkor a honi zsidóságot azzal nyugtatták,

hogy az intézkedést az ő érdekükben és támogatásukkal történik. A „magyar zsidóság a maga

részéről is megnyugvással és helyesléssel fogadja a kormány intézkedését. A magyar zsidóságnak

semmi szüksége arra, hogy ezek a hazátlan jövevények a minden áron és minden uton való

meggazdagodás céljából igazoló moráljukat a zsidóság egyetemét kompromitálják … és a zsidóság

összessége ellen keltsenek ellenszenvet.”1073 A megosztáshoz és a szembefordításhoz nagyszerűen

értettek. A szombathelyi sajtó ezekre a hírekre nem reagált.

Az orosz-lengyel háború aztán újabb menekültveszélyt villantott fel1074 és természetesen

belpolitika problémák, a zsidófóbiás tisztviselők és nyilván maga a belügyminiszter világképe is

hozzájárult az újabb rendeletek kiadásához. 1075  A szombathelyi kerületi kormánybiztosságnak

valamennyi főszolgabírónak és rendőrkapitánynak küldött körlevélben az szerepelt, hogy

„Budapestről zsidók rándulnak le vidékre, akik – hogy a figyelmet magukról eltereljék – mérnöki

műszereket  és  eszközöket  hordanak  magukkal  s  a  nép  között  a  jelenlegi  kormány  és  annak

irányzata ellen izgatnak. Azt hangoztatják, hogy Károlyi Mihály visszahozását és kormányra

juttatását kell követelni, akkor lesz földosztás, olcsó ruha és minden.”1076 Az angol és francia

kormányok mindent megadnak neki. Ha a nép őket akarja, akkor lesz így.1077 Szeptember végén

megsürgette a szolgabírákat, hogy nem válaszoltak az előzőre felszólítására sem.1078  Majdnem

ezzel egy időben Radó Gyula főjegyző egy újabb körlevelet írt a főszolgabíráknak, a BM

(2097/1920. sz.) rendeletére hivatkozva, miszerint a galíciaiak gyűjtőtáborának a kormány

1071 FREDLÄNDER 1996: 90-91. o.
1072 Pesti Napló, 1919. decemeber 6. 4. o.
1073 Pesti Hirlap, 1919. december 7. 2. o.
1074 A korabelei adatok alapján a másfélezer pogrom áldozatainak száma 100-200 ezer GEREBEN 2000: 79. o.
1075 Orosz-lengyel háború
1076 VaML Vas vármegye Főisp eln ir. 105/1920. sz. zsidók galiciáner. 283. sz
1077 VaML Vas vármegye Főisp eln ir. 105/1920. sz.105/1920. sz.
1078 VaML Vas vármegye Főisp eln ir. 105/1920. sz.05/1920. sz.



204

utasításra a megyében Gyanafalva és Dávodfalva lett kijelölve, oda kellene toloncolni a

galíciánereket.1079 Két nappal később mindezt úgy egészítette ki, hogy ez vonatkozik azokra is,

akik letelepedési engedélyt kaptak (148. eln. rendelet).1080

Hogy még egyértelműbb legyen a helyzet Viczián István helyettes államtitkár aláírásával

kiadott BM bizalmas rendelet (25257/1921. sz.) arra utasította a hatóságokat, hogy a már hivatali

elődei által elrendelteket szerint az 1914. január 1-je után a zsidó fajhoz tartózó külföldi

honosokat írják össze. Tegyék meg, mert káros személyekről van szó és nyolc nap alatt küldjék el

a listákat.1081 Mindezt az alispán kiegészítette azzal, hogy 1920. december 10-ig hajtsák végre a

rendeletet.1082

A titkosnak induló szabályozás természetesen a közigazgatás végrehajtásának

természetéből adódóan nyilvánossá vált és a sajtó is tájékoztatott róla. A lakosság egyes

csoportjainál  már  régóta  várt  döntést  óvácíóval  fogadták.  „Nem  telik  bele  sok  idő,  már  indul  a

vonat Galícia felé. … Visszakapják a hat esztendeje bolyongó fiait a Galíciaik, mert rendelet

született arról, hogy vissza kell toloncolni a zsidókat. Magyarországon mindenkin jóleső érzés lett

urrá a rendelettel kapcsolatban. A magyar zsidók választ út elé állnak, vagy velünk, vagy ellenünk,

aki rejteget ilyen zsidót az semmi jóban ne is reménykedjen. A magyarországi zsidóság is gyűlöli a

galicíánereket, ők is így nevezik őket, és jó lenne, ha megszabadulna tőlük az ország. Mutassák

meg a magyar hitsorsotok, hogy ezt a nemzeti érdeket ők is képviselik és ebben egyek velünk. Ők

is kereskedelmi konkurenciát látnak bennük, ráadásul nem üres kézzel térnek haza, hanem

pénzzel és nem is idegenföldre kerülnek, hanem haza. … A háború sújtotta Galícia szétszórta

kaftános  népét  a  nagyvilágba.  ...  A  mozdony  fűtve  van,  a  vonat  nemsokára  indul."1083 A lap úgy

értesült a szombathelyi rendőrkapitánytól Joódy Endrétől, hogy a városban a 257 galíciáner

tartózkodik. (Az 1918-as alispáni negyedéves jelentés a megyében a számukat 800 körülire

taksálta.) 1084 Az érdekeltek körében hihetetlenül fogadták, hiszen eddig erről nem volt szó az

érdekeltek egy része nem is akarta a döntést elhinni és reménykedett a magyar közigazgatás rossz

hatékonyságába. A már korábban idézett hetilap erről így írt: „Hiszünk abban, hogy a kormány a

legszigorúbban végrehajtja a rendeletet, s kemény büntetéssel sújt minden olyan kísérletet, amely

a galíciait itt tartani igyekszik."1085

1079 VaML Vas vármegye Főisp eln ir. 105/1920. sz.26/1920 .sz.
1080 VaML Vas vármegye Főisp eln ir. 105/1920. sz.105/1920. sz.
1081 BM rendelete Bizalmas 25257/1920. hivatali elpdje elrendelte, hogy 1656/1919 és az 30035/1920-II.a rendelet a
külföldi
1082 Alispán kiegészitése 18927/1920. sz. 20.000/1920. sz. kéri a végrrehajtást Herbt Géza aláirása december 10-én.
Bm rendelete Bitzalmas 25257/1920. hivatali elődje elrendelte, hogy 1656/1919. és az 30035/1920-II.a rendelet a
külföldi
1083 Galícia felé. = Nyugati Ujság, 1920. október 11. 1. o.
1084 VaML Alispáni jelentés 1918 II. negyedév
1085 Valami bűzlik. = Nyugati Ujság, 1920. október 18. 1-2. o.
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Hogy a rendeletek a hatóságok számára milyen diszkrecionális játékteret adtak ez ügyben,

azt mutatja Weiss esete, aki Kiskos polgármesterhez fordult, hogy a kiutazáshoz szükséges

erkölcsi papírokat megszerezhesse, de az ahhoz való rendőrségi engedélyt nem adták ki neki az

alábbi indoklással: a kommün alatt nem volt megbízhatatlan, de voltak ellen kihágási ügyek. (sic!)

A „forradalmi idők alatt tanúsított magatartása politikailag megbizhatatlannak nem minősítik. De

ezt nem tartom azonosnak a közrend, valamint a magyar nemzeti szempontokkal.”1086 Magában a

szövegben is négy kérdőjel szerepel a mondat után érezvén, hogy még a polgármesteri hivatal is

furának tartotta a szombathelyi kapitányság vezetőjének nyilatkozatát.1087 1088

Az év végére már azt jelentették, hogy Vasváron, Kőszegen, Szombathelyen1089, Muraszombaton

nincs zsidó1090, de Körmenden 3 család, Sárvárott meg 13 személy és egy család tartózkodik.1091

1092

A kiutasítással párhuzamosan a másik cél az volt, hogy az ország ne váljon a menekültek

célpontjává, részben a magas munkanélküliség miatt, részben közrendészeti és közbiztonsági

okokból. Az alkalmat a rendelet kiadására 1093  a bécsi zavargások adták, nyilvánvalóvá tenni

azonban nem akarták. „Az ország területének az idegenek elől való elzárását általánosságban

kimondani és közhírré tenni politikai szempontból nem célszerű.”1094

Az alispáni instrukcióknak megfelelően havonta kétszer kellett jelenteni, hogy hány

galiciáner bukkant fel a járás és a városok területén, ezt a gyakoriságot 1922 tavaszáig érvénybe is

tartották. Jelenteni a dolgot akkor is kellett, ha tartalma negatív. A meglévő dokumentumok

alapján  csak  ilyen  jelentés  fordult  elő,  azaz  ezzel  a  feladattal  teljesen  feleslegesen  terhelték  le  a

megyei adminisztrációt. Nyilván elég lett volt pozitív esetekben is jelenteni a dolgot, egyébiránt

ezt meg is tették előírás nélkül is. Azaz ez inkább az állami antiszemita beidegződést, a maga által

gerjesztett félelmet mutatja. Nem csoda, hogy 1922. március 21-i levelében ki is fakadt a vasvári

főszolgabíró és azt kérte, hogy töröltessék ez a nyilvántartásból, „mert itt semmi célja nincs és

1086 VaML Nyugatmagyarországi kormánybiztosi iratok. B. 1137/1921. sz.
1087  VaML  Nyugatmagyarországi  kormánybiztosi  iratok.  B.  1137/1921.  sz.  Hírek=  Nyugati  Ujság,  1920.  43.  sz.
október 25. 2. o.
1088 Weiss Ignácot miért nem utasítják ki? Rumi utca 8. szám alatt lakik, és mivel oda beköltöztettek másokat is, ezért
elvágta  a  villanyzsinórt,  télen  meg kivette  az  ablakokat.  Weiss  Ignác  miért  nem utasítják  ki?  = Vasvármegye,  1920.
október 23. 2. o.
1089 200 galiciait utasítanak ki Szombathelyről. = Hír. 1920. október 8. 230. sz. 3. o.
1090 Megkezdődnek a kiutasítások. Galíciáner razzia lesz, és aki nem jelentkezik az internálva is lesz. Kb. 200-an
vannak  Szombathelyen  így  remélhetőleg  enyhülni  fog  a  lakáshiány  is  a  városban  Megkezdődnek  a  kiutasítások.  =
Vasvármegye, 1920. október 7. 1. o.
1091  VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 132/1922. sz.
1092 A zsidók kiutasítása 1914 után a törvényhatóság területére, aki érkezett. Betolakodokat eltávolítani A zsidók
kiutasítása = Vasvármegye, 1920. október 7. 1. o.
1093 Az 1903. évi 5. tc. 10 § alapján kellett eljárni. = VaML Vasvármegye Alisp. eln. ir. 1/1922. sz. 3070/1921. res.
Tárgy idegenek beözönlésének megakadályozása. Bp., 1921. december 14.
1094 Az 3070/1921. res. Tárgya az idegenek beözönlésének megakadályozása. = VaML Vasvármegye Alisp. Eln. Ir.
1/1922. sz.
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mindig csak nemleges jelentést tehetek, mert a változó viszonyok folytán galicziai erre egyáltalán

nem jön egyesével sem, nem özönével s így felesleges anyag és idő pazarlástól szabadulnánk

meg.”1095 Ha ilyen felbukkanna a járás területén, akkor azt úgy is jelentik. Nehéz megmondani,

hogy mennyit nyomott ez a latban, de kétségtelen, hogy 1922 márciusától a jelentési kötelezettség

negyedévire változott hasonló elvek szerint, azaz a nemlegest is jelenteni kellett. A

válaszlevelekben sokféle változatot használtak, a leggyakoribb a galíciai volt, de írtak orosz

zsidókról és idegen honosokról. A bejövő jelentések hasonlóképpen negatívok voltak, „a

megszállott országrészekből kiutasított galícziai zsidók járásom területén a múlt negyedévben nem

telepedett le.”1096  Ez  a  gyakorlat  1928-ig  tartott,  akkor  függesztette  fel  az  alispán  a  jelentési

kötelezettséget. Hangsúlyoznám, hogy felfüggesztette, nem eltörölte, azaz a jogot megtartotta,

hogy egy későbbi időpontba újra beinduljon – a negatív – jelentés hullám.

Az 1921-es esztendőben lényegesen megnövekedett a rendőrségi razziák száma, ami

nyilván a bizonytalan határhelyzettel, majd a királyjárás teremtette feszültséggel magyarázható. A

békeszerződés által szuverénné tett államnak fontos feladat volt, hogy a nem magyar és

okmányokkal tartózkodási engedéllyel nem rendelkező állampolgárokat eltávolítsa kiutasítsa az

ország területéről. Feltűnően sok razziát tartottak a megyeszékhelyen, három-négy naponként (!),

és  szinte  mindig  eredménnyel  járt,  ezzel  szemben  kőszegen  alig  volt  hozadéka  a  rendőrségi

razziáknak. A forrás nem közölte a kiutasítottak felekezetét, állampolgárságát vagy addigi

tartózkodásának jogcímét, de okkal feltételezhetjük, hogy akadtak köztük izraeliták is.

1095 VaML Vasvármegye Alisp. Eln. Ir. 34/1922. sz.
1096 A galíciai bevándorlás dolgai. Szombathely, 1925. december 30.
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A rendőrségi razziák száma Szombathelyen 1921-1922-ben1097

razzia  előállított eltoloncoltatott kényszer-

útlevél

elengedett bíróságnak

átadva

1921 ápr. 12 65 20 0 0 0

május 12 31 7 0

június 12 39 9 29 0

július 12 35 8 0

augusztus 12 52 9 12 0

szeptember 12 35 15 37 0

október 14 33 7 14 0

november 12 36 8 24 0

december 11 24 1 14 0

1922január 11 43 45 38 0

február 11 23 4 0

március 10 52 3 23

április 11 54 17 34

május 12 57 5 19

június 16 38 2 15

július 12 59 9 16 19 15

augusztus 9 59 10 10 15 24

szeptember 10 72 18 12 16 26

október 10 78 14 7 30 27

november 11 49 14

december 14 63 13 9 12 29

Összesen

A rendőrségi razziák száma Kőszegen 1921-1922-ben1098

razzia Előállított eltoloncoltatott kényszer

útlevéllel

elengedett Bíróságnak/

ügyészségnek átadva

1921. május 1 0 0

1097 Az alispáni évnegyes jelentés alapján állítottam össze.
1098 Alsipáni évnegyes jeléntés alapján állítottam össze.
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július 1

szeptember 1 1 1

november 1 2 - 1

1922 jauár 1 12 2 1

február 1 4 3

március 1 23 2

április 1 2

június 1 1 1

július 1 3 3

szeptember 1 3

november 1 16 5 2

december 6 13 13

Összesen

A rendőrségi razziák száma Szentgotthárdon 1921-1922-ben1099

razzia előállított eltoloncoltatott kényszer

útlevéllel

elengedett Bíróságnak/

ügyészségnek

átadva

1921. december 10 23 3 6

1922. március 5 50 1 7

május 7 12 3

június 5 38 6 1

július 4 49 3 2

augusztus 3 70 2 2

szeptember 3 60 4

október 2 55 2

november 3 41 6 4

Összesen

A rendőrségi razziák száma Celldömölkön 1921-1922-ben1100

1099 Alsipáni évnegyes jeléntés alapján állítottam össze.
1100 Alispáni évnegyedes jelentés alapján állítottam össze.
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razzia Előállított eltoloncatott kényszer

útlevéllel

elengedett Bíróságnak/

ügyészségnek

átadva

1921

augusztus

4 5 3

október 2

november 2

december 1 6 9

Összesen

9. 5. Felértékelődés és visszatérés

IV. Károly váratlan látogatása nemcsak a nemzetközi kapcsolatokban és az országos

politikában okozott feszültséget, hanem a megyében zajló konszolidációs folyamatban is.1101 1921.

április 5-én Cziráky lelki és egészségügyi okoknál fogva a kérte lemondása elfogadását.1102 Amit

előbb megtettek, majd a helyi közönség nyomására nemcsak Cziráky kinevezését vonták vissza,

hanem Sigrayét is. A húsvéti királyjárás következményei hosszú időre tematizálták a megyeri

politikai életet, amit csak megfejelt az 1921 nyári határ kiűrítési probléma is. Nem véletlen, hogy

1921 nyarán nemzetgyűlési képviselőjárás „sújtotta a vármegyét.” A zsidókérdés lekerült a

napirendről, LIngauer elvetemült királypárti lett, most mindent ezen keresztül ítélt meg. (A

háttérben valószínű, hogy antiszemitizmusának kicsi lett a fogyasztó közönsége.) Másrészt a

legitimizmusának zsidó támogatói is lettek, ha itt bázis akart, akkor el kell fogadni ezeket a

csoportokat. A zsidóság körében Károly egyszerre testesítette meg a letűnt és szépnek látott

Ferenc Józsefi világot és egyszerre jelentette a zsidóbarát Habsburg uralkodót és a garanciát a

kiszámítható jogrendre.

A második királypuccs következtében azonban váratlanul a kormányzat minden indoklás

nélkül felmentett megbízatása alól az addigra népszerűvé vált Cziráky Józsefet. 1103A vármegye ezt

azonban nem tudta és nem is akarta elfogadni. Kérték, követelték, hogy mondja meg a kabinet az

okokat, nyilván azt várták, hogy a király visszatérésében játszott szerepére hivatkoznak, de erről a

1101 Nem tartom célszerűnek kitérni a királyjárás bemutatására a témáról lásd: ORMOS: ÁDÁM:  ZSIGA:
1102 VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 60/1921. sz.
1103 Távirat  útján  értesítették  október  28-án  a  felmentésről,  31-ére  már  megtörtént  a  hivatal  átadása.  =  VaML  Vas
vármegye Főisp. Eln. ir. 54/1922. sz.
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kabinet, pontosabban a belügyminiszter hallgatott.1104 A trónfosztó törvényről már nem is szólva,

sértés sértés hátán.

Az decemberben létrejövő Bethlen kormány – bokros teendői közepette - lázas sietséggel

kereste az utódot, s mivel nem akart idegen politikust (az a vármegyeiek ellenállását csak fokozta

volna) és nem kívántak keresztény legitimistát sem kinevezni, ezért szűk a kínálatból merítettek.

Így a kezdeményezést átadták a kisgazdáknak. A sebtében kiválasztott személy Maróthy László

káldi fölbirtokos lett, a Vasmegyei Gazdálkodó Egyesület akkori elnöke lett.1105 Klebelsberg ki is

nevezte főispánnak február 16-án beiktatására négy nappal később került sor. A sietségnek

minden oka megvolt, mert a nemzetgyűlés feloszlatásával feszültté váltak a belpolitikai viszonyok

a készülő választási kampányhoz pedig biztos támasz kellett az épp akkor formálódó

kormánypártnak.

Maróthy elvállalta a megbízatást. 1106  Normális esetekben egy megyei dzsentrinek ez

jelentette a politikai karrier csúcsát, a káldi birtokos is így fogta fel. Maróthy beiktató beszédében

azt hangsúlyozta, hogy manapság sokan akarnak megélni a politikából, ez ellen küzdeni kell, mert

a legtöbben vagyonszerzésre használják fel, és ez rombolja a közerkölcsöt. A közélet tisztaságért

fog dolgozni, meg a tisztviselők megélhetéséért. A társadalmi béke alapjait kell megteremteni nem

lehet elaprózódott pártokkal irányítani az országot, ezért kell az egységet megteremteni. „Csak

annyi modernizmust vigyünk bele állami életünkbe, amelynek előfeltételei népünkben meg

vannak és a fennhéjázó nyugati kultúrára való hivatkozással elragadtatni magunkat ne

hagyjuk.”1107 A haladó konzervatív szólalt meg belőle a szerinte legyen nemzeti, gondoljon arra,

hogy kevesen vagyunk. A közjogi megosztottság a múlté, de új ellentét körvonalazódott az új a

királypártiság vitája. Ő az 1921. évi 47. tc. talaján áll és azt üzente az ellenzéknek, ezt fogadják el,

„törvény és törvény között nem lehet különbséget tenni, mert akkor olyan lejtőre indulunk, ami

az anarchiához visz minket” 1108 . És meggondolatlanok voltak, akik a királyt visszahozták a

királykérdést bízzuk a kormányra. Gyors és pontos közigazgatást igért. 1109

A törvényhatóság részéről dr. Náray Szabó László köszöntötte és azt kérte, hogy „A

képviselő választások idején a vármegye lakosságának nyugalma megóvassék és a népakarat

szabad megnyilvánulása és a tiszta választása biztosítassák.”1110 Tudta miről szólt a történet. Az

1104 VaML tvhat. biz. kgyi jkv. 1921. november 28.
1105 Földmúművelődési minisztériumtól kérik maroth anyagait január 20-én Mayer János = VaML Főisp. Eln ir.
12/1922. sz.
1106 Az Egységes párt szervezésével Weörös Istvánt bízták meg, aki két évvel korábban a KNEP megyei vezetője
volt. L.A. Jelenségek. = Vasvármegye, 1922. május 28. 1. o.
1107  VaML  Vas  Vármegye  tvhat.  biz.  kgyi  jkv.  1922.  február  20.  Dr.  Maróthy  László  főispán  beiktatása.  =
Vasvármegye, 1922. február 21. 2. o.
1108 VaML Vas Vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1922. február 20.
1109 VaML Vas Vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1922. február 20.
1110 VaML Vas Vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1922. február 20. Hír 1922. február 21. 3. o.
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újdonságot inkább a főispáni fogadás jelentette, ahol 1919 óta először megjelentek a kongresszusi

és az ortodox hitközség képviselői is. 1111

A legitimisták közben tüntetőleg politizáltak, szervezték új erőt sugárzó pártjukat a

Keresztény Földmives és Polgári Pártot. 1112  Zajos felvonulásokkal köszöntöttek minden

legitimizmussal kapcsolatban álló személyt, aki ellátogatott a törvényhatóságba.1113

Maróthy azonnal munkához látott, kinevezte a választási biztosokat a kilenc választási

körzetbe.1114 Nagyobb kihívást jelentett a kormányellenes hangulat megfordítása. Ez két elemből

állt, egy kormánypárti sajtó megteremtésében a Vasvármegye monopóliumának megtörésében.1115

Ehhez túlságosan rövid idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy egy ilyen horderejű akció eredményes

legyen. A Pannónia Sajtó vállalaton keresztül mégis kísérletet tett rá. 1923-re a Hír napi

megjelenési példányszáma elérte a Vasvármegyéét a 4000 példányt, ha ehhez hozzávesszük a

Nyugati Ujság ezres példányát, akkor a kormánypárti sajtó került fölénybe a szombathelyi

médiapiacon. 1116

 A másik feladat a kormánypárti szavazó tábor „megteremtése” lett elsősorban

Szombathelyen és Kőszegen.1117 A kiszemelt személy, aki a város mandátumáért megindulna az

maga a kereskedelmi miniszter Hegyeshalmy Lajos lett, aki pártonkívüliként konsziliánsabb

jelöltnek tűnt.1118 Arról nem is szólva, hogy pozíciójánál fogva a megyeszékhely is profitáűlt volna

a nexusból. A toborzáshoz kiket lehetett volna alkalmazni, ha nem a tisztviselői kart. Nem

véletlenül írta a Vasvármegye, hogy nem lehet a közalkalmazottakat felhasználni a választási

kampányban. 1119  Pedig a Hegyeshalmy párt erre épített, illetve még egy elemre a helyi zsidó

1111 Dr. Maróthy László főispán beiktatása. = Vasvármegye, 1922. február 21. 3. o.
1112 A  párt  programjának  előkészítésével  Lingauert  bízták  meg,  aki  a  Vasvármegye  hasábjain  tette  közzé  a  program
kivonatos ismertetését. Kétségtelen érdekes képződmény volt a politikai csoportosulás, mert olyan szereplőket
tömörített, akikről nehéz volt elképzelni a tartós együttműködést. Andrássytól, Friedrichen át, Milotay Istvánig. Az
kétségtelen,  hogy  harsány  antiszemiták  kerültek  egy  alakzatba.  Mit  akar  a  Keresztény  Földmives  és  Polgári  Párt?  =
Vasvármegye, 1922. február 14. 1-2. o.
1113 Vasvármegye, 1922. február 22. 2. o.
1114 A választási biztosok tagjait is kinevezték mind a kilenc körzetbe. = Hír 1922. március 11.
1115 A kormány 80.000 koronával és nyomdapapírral támogatta a Nyugati Ujságot, a kiadó havi deficitje 120.000
korona volt, így a fenti összeg ezt jelentősen csökkentette. Ezt követően a főispán tárgyalt a Hír szerkesztőségével,
akik előbb mérsékelt liberális vonalat vittek, majd tárgyalni kezdtek az Andrássyékkal, és lecsapott előttük és
megszerezte a kormánypártnak. A jelentős pénzügyi támogatás csak a választás időszakában működött. = VaML Vas
vármegye Főisp. Eln. ir. 41/1922. sz.
1116 Időszaki lapok. Pannónia Sajtóválallat Hír, Szombathely, naponta délután 3500-4000, sima politikai lap 1914.
Kormánylap Pannónia Vállalat Mikes Ferenc lapszerkesztő. Horváth József felelős kiadó. Vasvármegye.
Nyomdavállalat, Vas, Szombathely reggel 4000 Rotációs papír, politikai 1868, keresztény ellenzéki. Vasmegyei
Nyomdaválallat Dr. Dobos László ügyvéd – Brezvay Pál  Nyugati ujság reggel 1000, sima politikai, 1920.
kormánypárti, Iparosság támogatása Hírszerkesztőség, Fehér Károly 1923. szeptember 4. = VaML Szombathelyi
Polgármesteri iratok 28/1923. sz.
1117 1922. március 5-én jött létre a kőszegi Egységes párt helyi szervezete. = VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.
28/1922. Az egységes párt jelölése Kőszegen = Kőszeg és Vidéke 1922. április 2. 1. o. Rakovszky Iván: Reálpolitika .
= Kőszeg és Vidéke, 1922. április 16. 2. o.
1118 Szombathelyen a Hegyeshalmy párt 1922. április 8-án jött létre a Kereskedelmi Kör bázisán. A vezetőségben
benn volt Hoffmann Ignác, Geist Jenő valamint Gránitz Lajos is.  = VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 48/1922. sz.
1119 Vasvármegye, 1922. március 31. 1. o.
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szavazókra1120, elvégre a legitimista táborban hangos, mi több lármás antiszemiták sorakoztak fel

(Andrássy Gyula, Lingauer Albin), akik most természetesen „elásták a csatabárdot”, mert a

szavazatoknál szükséges volt a helyi zsidóság megnyerése. A választási miatt taktikai okokból

elcsendesedett Lingauer antiszemitizmusa, igaz most ő is támadások keresztűzésbe került.1121

Azért ez a kártya is kijátszatott a kampány során. Közismertté vált, hogy Vázsonyiné

levelet küldött az egyik helyi zsidó közéleti szereplőnek – a név sem volt titok rokonának Engel

Sámuelnek – amelyben azt kérte: „a zsidók ellenzéki álláspontot foglaljanak el és ezért Czrirákyra

szavazzanak.”1122 A levél létéről a kormánytámogató Hír tudósított és felvetette kérdéseit: Vajon

tudják, hogy Cziráky miként nyilatkozott a Somogyi-Bacsó gyilkosság idején, amíg főispán volt

mit is tette a zsidóságért? Nem hitték el, hogy abban a levélben ez lenne az üzenet. Az újság úgy

tudta Vázsonyiné azt üzente: „A szombathelyi polgárság csak a szociáldemokrata párt jelöltjére

szavazzon, ha demokratikus rendszert kar. És szabadabb levegőjű politikai irányzatot és

kormányzatot óhajt.” 1123  A polémia még a szavazás napján is folytatódott a helyi sajtóban,

érezhetően a versenygő szereplők megosztották, de fel is értékelték a szombathelyi zsidóságot. 1124

A nagy tét és a kiélezett helyzet következménye a látványos ígérgetés és számtalan visszaélés

lett.1125

A választások a vármegyében az ismert eredménnyel jártak, a király halála sem

csökkentette a legitimisták szavazó táborát. 1126  A kormánypárt újabb súlyos vereséget

szenvedett. 1127  A keresztény ellenzék diadalt ülhetett. Maróthy erőfeszítései meddőnek

bizonyultak1128, ez megpecsételte a sorsát, de az időpont lett kérdéses, hogy mikor kötnek útilaput

1120 Egységes párt Szombathelyen. Németh Gyula az egységes párt elnöke a nagyválasztmányban több zsidó is volt.
= Vasvármegye, 1922. április 2. 4. o.
1121 Lingauer Kőszegen indult, ellenfele Rakovszky Iván volt. A kormány felkérte a főispánt, hogy a terület sok anyagi
követelést  ne  támasszon  vele  szemben.  =  VaML  Vas  Főisp.  Eln  ir.  22/1922.  sz.  A  Kőszeg  és  vidéke  lap  ellene
fordult,  mert  májusban  megjelent  róla  egy  cikk  (Lelovich  Jenő)  jóvoltából,  ami  a  Sokarcú  embert  mutatta  be,  s  a
cikkek állításaiban szélkakas természetére kívántak rámutatni. = Kőszeg és vidéke, 1922. május 4. 1-2. o.
1122 Vázsonyiné levelet írt – Vázsonyiné üzent. = Hír, 1922. június 1. 2. o.
1123 Vázsonyiné levelet írt – Vázsonyiné üzent. Hír, 1922. június 1. 2. o.
1124  A kormánypárti Hír két zsidó nagykereskedő párbeszédeként írta le ezeket a disputákat. Íme: „Azért, mert
Vázsonyi a zsidóság hasznára dolgozott, mint politikus s így egyenesen bámulatba ejt, hogy a keresztényszociálisok
egyik vezéremberével, Czirákyval csókolózott össze. - Ezen nincs mit csodálkoznod – hangzott rá a komoly felelt –
hiszen Cziráky gróf csak perifériákon mondja ám, hogy ő csak a keresztény ellenzéket támogatja. Nekünk kijelentette,
hogy előtte a zsidó is éppen olyan ember, mint bárki más. – Tyüh, de megváltozott a gondolkodása Cziráky
barátodnak, - mondotta Hegyeshalmy-párt – Persze te már elfelejted, hogy mit is mondott Cziráky, az installációs
beszéde során a zsidóságról?” Párbeszédek a mai választásokról. = Hír, 1922. június 2. 1. o.
1125  VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 184/1922. sz. 248/1922. sz. 306/1922. 307/1922. sz. 416/1922. sz.
440/1922. sz. 446/1922. sz. A Vasvármegye sorozatot indított a választási visszaélésekről. = Vasvármegye, 1922.
június 20. 2. o.
1126 A választás körülményeiről l. SZABÓ 1994: 83-104. o. Az Ujság, 1922. április 2. Hír, 1922. június 1. 1. o.
1127 A babért learatta az ellenzék, de a szombathelyi csatára jellemző, hogy a kereskedelmi miniszter 2512 szavazatot
kapott, míg a Saly a szociáldemokraták jelöltje 2390. HUBAY 2001:  37 és 44. o.
1128 A főispán látványosan elkötelezte magát Szombathely törvényhatósági jogának megszerzése tekintetében. Próbált
népszerű jelszavakat felvállalni, de ennek esélye csak a kormánypárt győzelme esetén lehetett volna. = Vasvármegye,
1922. szeptember 16. 2. o. L.A. Jelenségek = Vasvármegye, 1922. szeptember 17. 1. o.
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talpa alá. Ráadásul a tisztikar felhasználása a kampányban magában a tisztikarban is ellenállást

váltott ki, pattanásig feszült a helyzet alakult ki. A szeptemberi vármegyei évnegyedes közgyűlésen

kínos pillanatok vártak a főispánra. Az ellenzék támadása morálisan kegyetlennek tűnt.

A választásokkal kapcsolatos visszaélések megvitatására a szeptemberi viharos

megyegyűlésen került sor. Czriráky György azt javasolta, a tisztviselők ne vegyenek részt a

választásoknál nem úgy, mint a múltkor. Nem lettünk vesztesek – mondta - és nem a düh, hanem

a törvénytisztelet vezet minket. Tudatosan hozták ide a kérdést és nem a nemzetgyűlés elé, mert

amit itt el lehet intézni, azt itt kell megoldani, mondta Cziráky József testvére György. 1129 A

választási időszakban még Radó Lajost is letartóztatta a rendőrség, a tisztviselők zsarolták a

választásra jogosultakat. Majd arról beszélt, hogy „Az osztálygyűlölet és a társadalmi rend

felforgatásának mindenkor az ilyen bizalom megrendülése volt a csírája. Nekünk elég volt a

felfordulásokból, ez a vármegyei szinten kívánják a konszolidációt követelni kívánja tehát, hogy

tisztviselői ne válogassanak abban, hogy melyik törvények kívánnak engedelmeskedni a

pártpontok kedvéért, melyiken teszik túl magukat. Ha csakugyan demokráciát akarunk ebben az

országban, akkor eszméljen rá mindenki, hogy a legszegényebb munkás, a legkisebb zsellér

ekzisztenciája s joga époly tiszteletben tartandó, és époly elkobozhatatlan, mint akármelyik

mágnásé vagy főtisztviselői.”1130 Majd így folytatta: „amíg ilyen tünetek mutatkoznak a vármegye

közönsége a hirdetett konszolidáció komolyságának hinni nem tud.”1131 Nos lehetett védekezni az

ilyen támadások ellen, az de sok értelme nem volt. A bizalom nemcsak a főispán iránt szűnt meg,

de a tisztikar magatartása is megkérdőjeleződött.1132 Maróthy sorsa megpecsételődött.1133

Az 1922 októberében megtartott szombathelyi községi választásokon a helyi zsidóság

megosztottsága ismét megmutatkozott, győztesnek az ellenzék mondhatta magát (13

képviselőjével és öt szociáldemokratával), de a többség továbbra is a Városi Párt oldalán volt,

amiben hasonlóképpen sok zsidó polgár serénykedett.1134  Horthy 1922. decemberi látogatása már

egy enervált megyevezetőt talált hivatalában.1135

1129 Viharos megyei közgyűlés = Vasvármegye, 1922. szeptember 19. 1. o.
1130 VaML Vas Vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1922. szeptember 17.
1131 VaML Vas Vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1922. november 17.
1132  Ráadásul vita alakul ki a sárvári főszolgabíróval Guary a keresztény ellenzéknek kedvezett és ezzel kivivta
Maróthy haragját. = VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 76/1922. sz. 94/1922. sz.
1133 Maróthy nyilván „feltételekkel” vállalta el a főispánságot, mert azt szerette volna elérni, ha Sárvárról a bajor királyi
uradalomból a telefonvonalat a közérdekre való hivatkozással elvezettetik birtokközpontjába Káldra. Ennek összege
a fősipáni éves fizetés négyszeresét tette ki. A februári kérést függőben hagyta a belügyminiszter, mert még íizott
Hegyeshalmi győzelmében. A vereséget követően - ősszel - már szó sem lehetett az alkuról. = VaML Vas vármegye
Főisp. Eln. ir. 83/1922. sz.
1134 Vasvármegye, 1922. október 24. Nyugati Ujság, 1922. október 23. 1. o.
1135 Horthy kormányzó Vasmegyében. = Vasvármegye, 1922. december 13. 2-3. o.
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10. A Tarányi korszak

Vas vármegyében a bethleni konszolidáció időszaka Tarányi Ferenc1136 kinevezésével vette

kezdetét 1923 januárjában. A pár nappal korábban már zalai főispánként beiktatott Tarányi nehéz

helyzetet örökölt. A vármegyei tradíció elvárta a kormánytól, hogy olyan személyt ültessen a

megyevezetői posztra, aki személyével, családjával szorosan vagy jelképesen kötődik a

törvényhatósághoz; ha nem így volt, akkor ezt politikai tapintatlanságnak tartották, mi több

sértésnek és bizalmatlanságnak. Másrészt a kormányzat és konkrétan a miniszterelnök személye

népszerűtlen volt a vármegyében, és ha mindehhez hozzávesszük, hogy gazdasági értelemben

milyen súlyos helyzetben volt az ország és a politikai küzdelmek a második nemzetgyűlésben is

milyen meddők, kilátástalanok és vehemensek voltak, akkor még borúsabb a kép. Ha a végső

kimenetelt nézzük, akkor annyi feltétlenül elmondható, hogy Tarányi Ferenc tíz éven át vezette a

vasi törvényhatóságot – a polgári korszakban ez volt a leghosszabb idő1137 – közmegelégedésre. A

helyiek prizmáján nézve jól teljesített.

Amikor  Tarányi  hírül  vette,  hogy  a  kormányzat  -  megbízható  káderek  hiánya  miatt  -  a

zalai poszt megtartása mellett Vas vármegye élére is kinevezi, addigra már konkrétan

megfogalmazta a miniszterelnök - a harmadik Bethlen kormány - elvárásait a főispánokkal

szemben. Az 1922 őszén elküldött bizalmas miniszterelnöki utasítás lényegre törően mondta el

azokat a politikai és társadalomszervező feladatokat, amelyek „a kormányzati

politika” 1138előterébe kerültek. Ezek közül az egyik legfontosabb a nemzeti konzervatív erők

megszervezése volt, mely feladatul tűzte a bomlasztó erők elfojtását, leszerelését, s ebben komoly

1136 Pusztaszentlászlón, 1878. október 16-én született, római katolikus családban. Atyja: Tarányi Ferenc, anyja: Riefel
Mária bárónő. Középiskolai tanulmányainak befejezése után a bécsi, a budapesti, a lipcsei és genfi egyetemen
hallgatott jogot, államtudományi doktorátust, majd a magyaróvári Gazdasági Akadémián látogatási bizonyítványt
szerzett. A Deák Ferenc nevét viselő hitbizományi birtokán gazdálkodott, közben élénken részt vett a vármegye
közéletében. 1899-ben Zala vármegyében, mint tb. szolgabíró kezdette meg a közszolgálatot. A világháború
kitörésekor 1914-ben augusztusba bevonul a 6. honvéd gyalogezredhez, mint népfelkelő huszárszázados teljesített
harctéri szolgálatot. Przemysl-i katasztrófája alkalmából hadifogságba jutott, ahonnan 1918 tavaszán, kínos
szenvedések közepette megszökött. Hazatérése után 1919-ben a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület elnöke lett és
1920-ban az első nemzetgyűlési választások alkalmával a zalaszentgróti kerület egyhangúlag küldte a nemzetgyűlésbe
kereszténypárti programmal. 1920-tól 1922-ig nemzetgyűlési képviselő volt. Az 1922-iki választások alkalmából
kerülete újból óriási többséggel választotta meg, majd 1922-ben Zala és 1923-ban Vas vármegye, 1926.
augusztusában önként kérte Zala vármegye főispáni tisztsége alóli felmentését, csak vasit tisztségét tartja meg. Az
OMGE, a Magyar Gazdaszövetség és a Szölőbirtokosok Országos Egyesületének igazgató választmányi tagja. 1932-
től a Zala megye felsőházi tagja. és a Felsőház jegyzője. Elnöke a vármegye gazdasági egyesületének és Nemesi
Választmányának, tagja az OMGE igazgató-választmányának. Katonai szolgálatáért megkapta kétszer a Signum
Laudist és a II. o. érdemkeresztet csillagokkal. Német, francia és angol nyelven is beszélt. KERESZTÉNY: 1062 o.,
VASMEGYEI 1930: 17. o. ALMANACH: 112. o.
1137  Természetesen ez összefüggésben volt a Bethlen kormány hosszú időszakával is, de ez csak a lehetőséget
teremtette meg és nem a biztosságot, 1926-ban Tarányi inkább Vas vármegye főispánja maradt.
1138 A 7601 ME I. VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.  147/1922. sz.  A dokumentumot közli  a száma megnevezése
nélkül. NEMES 1956: 304-305. o.
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szerepet szánt a törvényhatóságoknak. A társadalom egységesítésének folyamatában jelentőséget

tulajdonított a nemzetközi és destruktív jellegű munkásság semlegesítésének, valamint a

kisiparosság szociáldemokráciától való távoltartásának, és folyamatos megfigyelésük

biztosításának.1139 Az utasítás kitért a kereszténygazdasági szervezetek, a Hangya, a Faluszövetség,

OKH, a Gazdaszövetség, a Földmíves Szövetség és a gazdakörök támogatásának a

szükségességére. Amellett hogy szorgalmazta felállításukat, követelményül szabta nem kívánatos

figuráik eltávolítását. Ez azzal magyarázható, hogy a miniszterelnök választási bázist látott a

„társadalmi, vagy politikai jellegű, vagy bizonyos osztályérdeket képviselő” 1140 szervezetekben.

Vezetőik kiválasztását az „irányítható és szélsőséges izgatás számára feltétlenül hozzáférhetetlen,

intelligensebb vezető tisztviselők sorából” 1141 tartotta megvalósíthatónak. A „hazafias”

szervezeteknél az utasítás az ÉME támogatását javasolta, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra,

hogy „néha helyi szervezeteiben turbulens elemek” hatása alatt vannak, ezt meg kell akadályozni.

További követelményként fogalmazódott meg, hogy még ebben az évben (1922!) az egységes párt

szervezeteit községi szintig kell kiépíteni.1142 Ha mindehhez hozzátesszük, hogy a jelzett célokra

külön pénzt nem biztosítottak, akkor érzékelhető, hogy az elvárások és a teljesítmény között nagy

volt a diszkrepancia1143, de a kormányfő – ismervén a magyar valósággal - sem gondolta komolyan

a dolgokat.

A dokumentum semmiféle utasítást nem tartalmazott a felekezeti feszültségek alakítása

tekintetében. Az iránymutatás jól érzékelteti a kormányzat társadalomszervezési elveit: prevenció,

revízió, entrópizmus, és rászervezés. Ha tetszik, ha nem egy konzervatív civil társadalmat kívánt

teremteni,  amelybe  nem  sok  tér  maradt  a  más  elvek  alapján  működőknek.  (De  mivel  kevés

valósult meg belőle ezért nem lett olyan félelmetes, mint a harmincas években véghezvitt dolgok.)

Tarányi Ferenc nyilván két lehetőség közül választhatott: vagy a gyors siker reményében

személyi változásokat „erőszakol” ki, és lecseréli az apparátust, komoly konfliktusba kerülve

nemcsak a helyi közvéleményt meghatározó Vasvármegyével és annak nemzetgyűlési

képviselőjével Lingauer Albinnal, hanem személyén keresztül a legitimista keresztény ellenzékkel,

vagy  kiélezi  a  személyi  ellentéteket,  és  kijátssza  egymás  ellen  a  csoportokat.  Tarányi  Ferencet

miután 1923. január 4-én1144 beiktatták a zalai főispáni székbe, joggal gondolhatta, hogy feladata

anélkül is akad, ha nem élezi a feszültségeket, ezért a harmadik lehetőség választotta: a lassú,

kompromisszumos utat. Nem küldetéstudattal látott munkához, hanem kényszerű kötelességnek

1139 Egyben ügyelni kell arra, hogy a munkások távol maradjanak a földmunkásoktól.
1140 VaML Vas vármegye főispánjának iratai. Elnöki iratok 147/1922. sz.
1141 VaML Vas vármegye főispánjának iratai. Elnöki iratok 147/1922. sz.
1142 VaML Vas vármegye főispánjának iratai. Elnöki iratok 147/1922. sz.
1143  A főispán az 1923-as esztendőben gyakran érdeklődött a szervezkedés állásáról. VaML Szombathelyi
Polgármesteri iratok 25/1923. sz.
1144 Tarányi Ferenc beiktatása. = Vasvármegye, 1923. január 3. 1. o. Hír, 1923. január 5. 1. o.
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fogta fel a feladatát. Programja lakonikus tömörségű lett, nemcsak a személyeskedésnek nem

kívánt teret adni a megyegyűlésen, hanem a pártharcnak sem (sic!), első helyre a nemzetgazdasági

feladatokat helyezte. Politikai értékrendjét hangsúlyozva, úgy látta, hogy ami jó volt azt meg kell

őrizni, mindenesetre Zalaegerszegen siker fogadta bemutatkozását.1145

Ezzel párhuzamosan Szombathelyen a vita nem mozdult el a holtpontról. Az állandó

választmány ülésén - ahol dönteni kellett Tarányi támogatásáról és a politikai rítus részleteiről -

még mindig arról szólt a vita, hogy miért is kellett leváltani a két utolsó főispánt.1146 Ostffy Lajos

volt főispán nem annyira a személyeket védelmezte, inkább a módszer ellen lázadt, mert a megye

leértékelését látta az indoklást mellőző kormányzati gesztusban. 1147  A keresztény ellenzék

nyugodtan fogadta a kijelölt főispánt, mert múltja alapján olyan politikusnak tűnt, aki nem tesz

„törvény  ellen  valót”.  Nem  az  ellenzék  embere  az  kétségtelen,  de  remélhetőleg  a  vármegye

biztonságát nem áldozza fel, nem tör a cím után, ez is jó jel még programbeszéde előtt.1148

Reprezentatív külsőségek közepette zajlott a beiktatás, ilyen értelemben ez a világháború

előtti időket idézte.1149 (Az ünnepségtől csak Mikes püspök tartotta távol magát, ez is a régi-új

tradíció része volt.) Tarányi programbeszédében - a hagyományoknak megfelelően - sok

konkrétumot nem mondott, inkább a vármegyei tradíciók közös őseit emlegette a konzervatív

(sic!) Deákot és Széll Kálmán jelszavát (Jog törvény, igazság) idézte. Bethleni szellemben szólt, ő

is Bismarckot citálta, a bizalom szükségességéről, a kereszténységről beszélt, és a gazdasági

tennivalókról. A változásokról csak annyit említett, hogy ami jó és meg kell tenni azt

rákényszerítjük „konzervatív alaptermészetű népünkre.” Beszédét antirepublikánus filippikával és

jó hatásvadászként a nemzeti királyság vizionálásával zárta. A hálás közönség reakció nem is

maradt el.1150 A  régi  idők  jelét  mutatta  a  főispáni  fogadás,  melyen  az  egyházak  képviselői  között

már ott volt Geist Jenő és Klein Gyula a neológok és az ortodoxok képviseletében.1151

A bizalomra épülő főispáni állás a korszakban „nemcsak méltóság, hanem nagy

felelősséggel járó fontos hivatal” is volt 1152 . Tevékenységüket alapvetően a jogszabályok, a

miniszterelnöki és a belügyminiszteri elvárások, valamint a törvényhatóságok hagyományai

határozták meg. Sajátos médiumként transzponálták a vármegyék akaratát és a kormány

elvárásokat. A klasszikus közjogi felfogás szerint a főispáni hatáskör a szervezési, ellenőrzési,

1145 Tarányi Ferenc beiktatása. = Vasvármegye, 1923. január 3. 1. o. A harcos zalai legitimista Pehm József is ott volt
a beiktatáson.
1146 Czirákyt a második királypuccs során „puccsszerűen” váltották le, 1922. decemberében Horthy látogatása után
Maróthyt. Herbst nem tudta meggyőzni Ostffyt, hogy Maróthy még a kormányzó látogatása előtt lemondott, de hogy
elvi volt a vita azt mutatja az is, hogy egyhangúlag támogatták Tarányit. = Vasvármegye, 1923. január 13. 1. o.
1147 A főispán váltás az állandó választmány = Vasvármegye, 1923. január 13. 1. o.
1148 Uj főispán = Vasvármegye, 1923. január 25. 1. o. A főispáni beiktatás = Vasvármegye, 1923. január 25. 2. o.
1149 Tarányi főispán vasi beiktatása = Vasvármegye, 1923. január 26. 1. o.
1150 Tarányi főispán vasi beiktatása = Vasvármegye, 1923. január 26. 2. o.
1151 Tarányi főispán vasi beiktatása = Vasvármegye, 1923. január 26. 2. o.
1152 ZML. Zala vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1923. január 4.
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rendelkezési és fegyelmi joghatóságot foglalta magába.1153 Az új idők jele volt, hogy feladatuk

lényegesen bővült, és részben anyagi, részben presztízs okok miatt a IV. fizetési osztályba

kerültek. 1154  A havonta tartott főispáni értekezleteken ismertették a megyei hangulatot és a

kormány tagjai újabb információval látták el a törvényhatóságok vezetőit. Ezek a formális és

informális találkozók sok feltevésre adtak okot, különösen, ha az eltért a megszokottól. Az 1924.

február 13-i értekezlet előtt az a hír járta, hogy témája a választások kiírása lesz, az ilyen

híreszteléseknek nem egyszer nyomásgyakorló szerepe is volt.1155

A vármegyei közgyűlések jogaik gyakorlása mellett élhettek a kormányzati tevékenység

véleményezésével is. A húszas évek elején erre minden okuk megvolt. A főispánok feladata, hogy

a kormánypolitika helyessége melletti érvekkel lecsendesítse az ellenzéki képviselőket. 1156  A

közgyűléseket - szerencséjükre - inkább az apátia jellemezte, sokan ennek okát a képviselői

mandátum permanenssé válásában és a választások állandó elhalasztásában látták. Fordulatot csak

ezután remélhettek. Már országos mozgalom is indult a közigazgatás rendezése és a választások

megtartása érdekében.1157

Jóval nagyobb gondot okozott a főispánnak a vármegyei tisztikar helyzete. A fizetésük és

ellátásuk (lakás. naturáliák, pótlékok, stb.) csapnivaló volt, ha kaptak valami kedvezményt, azt a

többi társadalmi csoport nehezményezte (Pl: 1923. decemberében a karácsonyi segélyt). A rossz

anyagi lehetőség és a bürokratikus szabályozás melegágya volt a korrupciónak. Ez mind a

közvélemény, mind társaik előtt megtépázta tekintélyüket. A határmenti területeken a csempészet

fundamentális jövedelmi forrássá vált, ebben a tisztviselők is aktívan, vagy passzívan részt vettek.

Az állatcsempészeti botrányba a szombathelyi főszolgabíró bukott bele, a vasi lisztpanámába csak

a „kishalak”, de az alispánnak is vizsgálatot kellett maga ellen kérnie. 1158  A szombathelyi

textilcsempészet kipattanásakor már dőltek a dominók: a teljes vámhivatali vezetést leváltották és

elítélték, személycserék voltak a rendőrségen is, de megrendült a helyi kereskedők anyagi helyzete

is! 1159  A határforgalmat ellenőrző Központi Nyomozó Hivatal alkalmazottjai is gyanúba

keveredtek.1160

A kormányzat az anomáliák és kísértések megszüntetése érdekében korlátozta a vármegyei

tisztviselők másodállásait. A szándék nehezen vezetett eredményre, nem akadt sok tisztviselő, aki

1153 KMETY 1002: 141-144. o.
1154 MOL BM. Eln. ir. 5914/1924. sz. 1922. július 1-től.
1155 Az újdonsága az, hogy a párthelységben tartották meg. 1924. február 13. és 14. o.
1156 ZML Zala vármegye tvhat. Biz. kgyi jkv. 1924. február 11.
1157 VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 12.654/1924.sz. szept.15.
1158 VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 159/1924.sz. Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1924. február 18.
1159 Vasvármegye, 1924. február-március számai.
1160  MOL BM. Res. iratok. 1924. 6.tétel.121.csomó. 13.196./VII./1924. sz. Az osztrákoknál háromszor többet
fizettek, erős a korrupció kísértete és a politikai sajtó ebből állandóan tőkét kovácsol.
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önként mondott volna le egy-egy igazgatótanácsi állásáról, nem csoda hisz szerintük a közérdeket

képviselték.1161

A tisztviselői tekintély a mélypont felé tartott, ezt ők maguk is konstatálták. A Veszprém

megyeiek egy petíciót fogadtak el, amelyben sérelmeiket sorolták fel. A beadványhoz a vasiak is

csatlakoztak. Ebben kifogásolták a bírósági apparátus kiemelt javadalmazását, és arról szóltak,

hogy az ő munkájuk százszorta nehezebb és felelősségteljesebb, mint a bíróké. A javaslatot a

veszprémi főispán is támogatta, mert az akció nem volt kormányellenes, s elsősorban a presztízs,

és csak másodsorban anyagi természetű törekvések motiválták. Ilyen feltételekkel Tarányi Ferenc

is támogatta, és a kormányzati előterjesztését javasolta.1162

Ebben az időben a legfontosabb kérdéssé a B-listázás vált, mely nemcsak apasztásra adott

lehetőséget, de alapvetően befolyásolta a tisztviselői magatartást is: a csökkentéseknél

ragaszkodtak a lokális érdekek figyelembevételéhez.

Mindemellett az agrártársadalom szervezése is nehezen haladt előre Vas megyében. A

gazdákat tömörítő Vasmegyei Gazdasági Egyesület élén az egykori főispán és törvényhatósági

bizottmányi tag, a káldi földbirtokos, Maróthy László állt.1163 A kisgazdák szervezése azonban

rosszul haladt, ezért a miniszterelnök megrovásban részesítette a főispánt.1164

Bethlen István a jelzett dokumentumban különleges helyzeténél fogva nyomatékosan

hívta fel a főispánok fegyelmét a KANSz-ra. Az 1919 őszén létrejövő és nagy tömegeket magába

szívó szervezet nem eszmei beállítódása miatt jelentett veszélyt, hanem fegyelmi okok miatt.

Utasították a főispánokat, hogy a szervezetek élére lehetőleg intelligens, megbízható tisztviselők

kerüljenek. 1165  Az országos szervezet tucatnyi beadványban fejtette ki a közalkalmazottak

sérelmeit és kívánságait.1166

A szervezet 1924 elején hatékonyan működött Vas megyében, elnöke a háború előtt már

kikeresztelkedett zsidó orvos dr. Pető Ernő volt, aki az első világháború idején indította meg

szakmai karrierjét és beházasodott a megye egyik leghíresebb famíliájába a Szegedy családba.

Innét röpítette a karrier a megyei kórház igazgatói posztjára. 1167  Az országos mozgalomhoz

kapcsolódva április 13-án fogadták el memorandumukat, amit eljutattak a főispánhoz is. „A

közalkalmazottak irtózatos és kilátástalan nyomorát tovább palástolgatni nem lehet - írták , gyors

mentés nélkül járni felette, egyet jelent a háborgó tűzhányó hegy semmibe vevésével.”

1161VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.30/1923.sz. Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1923. november 26.
1162VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.4/1924.sz. A belügyminiszteri válasz a 108/1924.sz.alatt.
1163ZML. ZGE. ir. 201/1924.sz.
1164VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.95/1923.sz. és 141/1923.sz.
1165VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 147/1922.sz.
1166Nem a KANSz történetével foglalkozik, de értelemszerűen sok ponton érinti a kérdést. SZABOLCS 1965: 176-
178. p. HENCZ 87: 13-14.p.
1167 SZÉLL 1999: 573-579. o. Vasvármegye, 1924. április 10.
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A kormány semmi hajlandóságot sem mutatott arra, hogy a KANSz jól megfontolt

memorandumában minimálisra szabott kívánságokat honorálja. A türelmet felemésztette a

nélkülözés, az önuralmat a reménytelenség, s a helyi gyűlésen elemi erővel lobbant ki az

elkeseredés  tüze.  „Nincs  türelem,  amely  ki  nem  apad,  s  gyökeret  vert  ma  már  minden

közalkalmazott lelkében, hogyha ebben az országban joga van a kereskedőnek, termelőnek, stb.

stb. az emberies megélhetési lehetőséget a maga számára biztosítani, nem lehet senkinek sem joga,

a közalkalmazottakat kínhalálra és teljes pusztulásra kárhoztatni.” A drámai hangú petícióra

Tarányi azt íratta rá, hogy a kérdés országos szinten nyer rendezést, ezért részéről intézkedést

nem igényel.1168

Mint látható a társadalmi mozgalmak leszerelése többek között azért sem okozott gondot

a főispánoknak, mert azok csak korlátozott tömegeket tudtak mozgósítani, lemondtak az erőszak

alkalmazásáról, és a politikai pártok támogatását sem igényelték. Érdekeik jelentős részét egymás

rovására kívánták érvényesíteni, és e téren kérték a kormány segítségét is. A harsány szavak

mögött alkupozíciójuk erősítését várták, nem egy esetben korábbi kiváltságaik megőrzését, jobban

bíztak a főispánok és a képviselők kapcsolataiban, mint saját országos szervezeteik

eredményeiben.

A vidéki lakosság megnyerését kívánta a Horthy Inségakció, ami még az 1922-es

esztendőben kezdődött meg és a befejezése Tarányira várt. Ez az országos akció, ami

kommunikációs kampánynak is indult a szociális probléma kezelése mellett, végül is csendben

kimúlt, megbukott. Nem véletlen, hogy a belügyminiszter Rakovszky Iván 1923-ban úgy

nyilatkozott róla, hogy „az akció megismétlésére alig lehet gondolni.”1169

Más elbánást igényelt a munkásság szervezkedése, amelynek ellenőrzése a rendőrség

feladata volt. A főispánok a rendőrség felett csak ellenőrzési jogot gyakoroltak, de utasítási joguk

nem volt.1170 Az iparos városokban megjelenő bérmozgalmak gyárkapun belül maradtak, s nem

mutatkozott köztük kapcsolat.1171  A vidéki pauperizálódott népesség a nyomorenyhítő akciók

Szküllája és az ínségcsillapítás Kharübdisze között élt.1172 A rosszra forduló gazdasági helyzet és a

szanálási vita kapcsán felkeltett politikai indulatok arra intették a belügyminisztert, hogy

ellenintézkedéssel készüljenek minden helyzetre.

1168VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.174/1924.sz.
1169 Magyar Tőzsde, 1923. október 20. 1. o.
1170VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.79/1923.sz. A BM 1922: 5282. sz..
1171Szombathelyen két jelentős szakszervezet konkurencia harcáról is szó volt. VaML Vas vármegye Főisp. Eln.
ir.74/1924.sz. A legjelentősebb sztrájkok Szombathelyen 1924 tavaszán: a Mayer Motor és Gépgyárban (25-30 fő)
febr. 27-től márc. 18-ig 65/1924.sz. Festőmunkások (30 fő) ápr.28-jún.23.,famunkások (120 fő) ápr.28-jún.23.
283/1924.sz. Szabók (36 fő) máj.9-20. 198/1924.sz. A paszománygyáriak (21 fő) május 12. 202/1924. sz., és jún.23-
29. 285/1924.sz. A szállítási és fuvarozási dolgozók július 2-3. 332/1924.sz. VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.
1172VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.312.és 369/1924.sz.
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1924-es esztendő nagy kihívását a szanálási program végrehajtása lett, ami nemcsak a

lakossági indulatok kezelését jelentette, hanem a Magyar Nemzeti Bank részvényjegyzésének a

megszervezése. Itt komoly szerep várt a helyi zsidóságra is.

A miniszterelnökség 1924. április 9-én kelt 261. számú bizalmas táviratának 1173  a

kiegészítéseként született meg a M.E. 262. számú szigorúan bizalmas és igen sürgős

körrendelet.1174 Ebben a kormányfő röviden vázolta a kialakult helyzetet, hangsúlyozta, hogy a

népszövetségi kölcsön két fontos dolgot biztosít Magyarországnak: a kölcsönt a költségvetés és a

pénz reparációjához, valamint a külföld bizalmát e folyamathoz. A nemzetgyűlési többség, sőt

még az ellenzéki férfiak egy része is ezt megértette és támogatta, de nagyon károsnak bizonyult az,

hogy egyes pártok - melyek nem voltak megnevezve(!) - pártpolitikai kérdést csináltak az ügyből.

„Ennek ellensúlyozása céljából, de más felöl azért, hogy a kölcsön külföldi placírozása idején a

külföldi irányadó tényezők lássák azt, hogy a kormánynak az ország gazdasági talpra állítását célzó

szanálási akciója az ország túlnyomó többségének osztatlan helyeslésével találkozik.” (aláhúzva az

eredeti dokumentumban). Ennek érdekében követelményül szabták, hogy hívjanak össze

rendkívüli közgyűléseket, azon intézzenek feliratot a nemzetgyűléshez, amelyben hivatkozzanak

hazafias aggodalmukra, miszerint egyes ellenzéki felszólalók szem elől tévesztik az ország

egyetemes érdekét. (Az utóbbi instrukciók az eredeti szövegben számjelkóddal készültek!) Nem

sokkal később Pataki miniszteri osztálytanácsos egy újabb levelet küldött Tarányi Ferencnek,

amelyben két módosulásra hívta fel a figyelmet. Elsőként arra, hogy az eredeti - számjeles -

szövegbe tévedésből a kérvény szó került a felirat helyett. Másrészt arra, hogy a húsvéti ünnepek

miatt kitolódik a közgyűlések időpontja és addigra már el is fogadhatják a törvényjavaslatot, de

ebben az esetben is tartsák meg a közgyűléseket, és fejezzék ki köszönetüket a nemzetgyűlésnek a

gyors tárgyalásért (de ekkor a dokumentum már újból kérvényként szerepeljen). Mindemellett

nyomatékosan hangsúlyozzák a kérvények a kormány iránti teljes bizalmat. Amennyiben még

tartanak a tárgyalások, akkor az ellenzékre tett megjegyzések is szerepeljenek benne! Lehetetlen

feladat elé állították a főispánokat, mert amikor ösztönzésükre megkezdődtek a rendkívüli

közgyűlések előkészületei, az aláírások gyűjtése és a petíció beadása még nem volt világos, hogy

mikor is fogadják el a törvényt.1175

1173Az április 10-én érkezett táviratban csak az szerepelt, hogy a kedvező hangulat megteremtése érdekében rendkívüli
közgyűlést hívjon össze a főispán. = VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 46/1924. sz.
1174 Az átvizsgált források között csak a Vas megyei anyagban maradt fenn a levél. Bethlen aláírásával ellátott
dokumentum 1924. április 9-én kelt, de több helyre is késve érkezett. =VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 46/1924.
sz.
1175VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 46/1924.sz
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A források alapján az előkészítés menete Vas megyében rekonstruálható. Itt a főispán

Náray Szabó László szombathelyi ügyvédet1176 bízta meg a rendkívüli közgyűlés összehívásához

szükséges 50 aláírás összegyűjtésével. A petíció szövege egy-két árnyalattal tért csak el a központi

elvárástól, és azt hangsúlyozta, hogy „az ország komolyan gondolkodó polgárainak túlnyomó

többsége - politikai és felekezeti különbségekre való tekintettel (kiemelés tőlem) - a kormány

szanálási programját ... helyesli és nem azonosítja magát a törvényjavaslatok ellenzőivel.1177 Az

ötvennégy aláírás benyújtásakor egy átiratot intézett Tarányi az alispánhoz, amelyben az 1886.

XXI. tc. 46. paragrafusára hivatkozva kérte a rendkívüli közgyűlés összehívását a szanálási

törvényjavaslat  tárgyában  április  24-én  délelőtt  10  órára.  Mind  a  beadványokon,  mind  az

alispánnak átküldött főispáni iraton a dátum április 14-e volt. 1178 A megyei közgyűlések

megtartására már április 18-án, a törvény elfogadása után került sor.1179

Politikai beállítódása miatt más természetű vitákra számíthatott Tarányi Ferenc másnap a

Vas megyei közgyűlésen. A részvétel meglehetősen szerény volt a jegyzőkönyv szerint még

negyvenen sem voltak jelen (Ötvennégyen kérték a gyűlés összehívását!). Az állandó választmány

javaslatát az indítványozó Náray Szabó László ismertette kissé eufémisztikusan azt hangsúlyozta:

„Vasvármegye törvényhatósági bizottsága mindenkor élt azon törvényben biztosított jogával,

hogy országos jelentőségű ügyekben állást foglalhasson.” Az elfogadott feliratból kiemelendő,

hogy „a józan gondolkodású politikai pártok félre téve az őket elválasztó nézet különbségeket

összefogtak, s az ellenzék jó része is együttműködve a kormánnyal oda hatott, hogy a lejtőre

jutott nemzetet a bukásában megakadályozza s a pénzügyi romlásból a konszolidáció honmentő

utjára vezesse. A tv. hatósági bizottság azon fő óhajtásának is kifejezést ad, hogy a hazafiasan

gondolkodó pártoknak ezen örvendetes együttműködése továbbra is fennmaradjon” 1180  A

választások óta átalakult politikai viszonyokat tükrözte a kiemelt rész, a legitimista-keresztény

ellenzékként szereplő megye a hosszú távú kormánykooperáció fundamentumára jutott. Némi

kiegészítéssel - a szabadforgalom helyreállítását és a kereskedelmi egyezmények megkötését kérték

- természetesen egyhangúlag fogadták el a javaslatot.1181

A rendkívüli megyegyűlés nagyobb gond nélkül lezajlott. Minél kevesebben voltak a

gyűléseken, annál simábban fogadták el a javaslatokat. Az egyen szövegek átalakultak és mögötte

1176Náray 1918 előtt a Nemzeti Munkapárt egyik meghatározó alakja volt, aki még a főispánnal szemben is képviselte
pártja  érdekét.  VaML  Vas  vármegye  tvhat.  biz.  kgyi  jkv.  1917  aug.17.  A  húszas  években  a  szombathelyi  ügyvédi
kamara tagja. = Hír, 1924, május 7.
1177VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir .46/1924.sz
1178VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir .46/1924.sz
1179A törvényjavaslatot március 27-én nyújtotta be a kormány és harmadik olvasatban április 18-án fogadta el a
törvényhozás.
1180VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1924. április 24.
1181Vasvármegye, 1924. április 25. 2. o.
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felsejlettek a lokális politikai-társadalmi különbségek, más-más hangsúlyok kerültek a feliratokba.

Ha kemény követelések nem is, de kívánságok megfogalmazódtak.

A kormányzat a főispánok bevetésével kívánta a törvényhatóságokban élőket meggyőzni

és a községeket jegyzésre bírni.

Walkó Lajos április 25-én kelt levelében, ami csak április 28-án érkezett meg(!)1182 arról

szólt,  hogy  a  jegyzési  idő nagyon  rövid  április  28-tól  május  7-ig  tart,  azaz  tíz  nap!  „Ezért

törvényhatósága területén minden rendelkezésre álló eszközzel” hasson oda a főispán a siker

érdekében. Felhívásokat és plakátokat küldött és megérkezett az április 27-i keltezésű alapítási

tervezete is.1183 Útravalóul a sajtót ajánlotta a vezetők figyelmébe, a többi az ő leleményességüktől

függött. A kapkodásra minden okuk megvolt, hiszen az akció ahhoz képest, hogy mily nagy

jelentőséggel bír leírhatatlan késésben volt. A vasárnap megjelenő hetilapok csak a májusi első

számban mozgósíthattak. Tarányi Ferenc még április 28-án értesítette az alispánt átküldve neki az

1500 plakátot és 480 alapítási tervezetet, hogy minél előbb jutassa el a községhez, de a

tájékoztatók áprilisban nem érkeztek meg.1184

Tarányi a Szombathelyre visszaérkező Mikes János püspökkel egy közös körlevelet adtak

ki a főtisztelendők részére. 1185  Ebben vázolták a kialakult helyzetet és arra szólították fel a

lelkészeket, hogy vasárnap, május 5-én, (de ne egyházi funkció közben !) „magyarázza meg minden

községének a kérdés horderejét és főképen azt, hogy micsoda kapcsolatban áll ez a kérdés a keresztény politika

és az agrárizmus érdekeivel”.(Kiemelés az eredeti dokumentumban!) Ha szükséges a tanítókat is

vonják be a felvilágosító munkába. Hangsúlyozták nem a jegyzés biztosítása miatt kell a

mozgósítás, mert „azt az utolsó garasig bármely pillanatban szívesen lejegyzik a nagybankok”,

hanem azért, hogy a Jegybank túlnyomó többsége a keresztény magyarság és a gazdatársadalom

kezébe kerüljön, ha ezt most elmulasztják akkor többet nincs ok a panaszra. A „magyar

közigazgatási élet e legfőbb irányító faktorának a többsége is azoknak az elemeknek a kezébe esik, amely elemek

a legjobb esetben is csak közömbösek a mi törekvéseinkkel szemben.”1186(Kiemelés K. A.) A burkoltan

antiszemita dokumentum a szombathelyi egyházmegye lelkészeinek szólt, így Vas és Zala

megyébe is eljutott, nem tudjuk, hogy milyen hatása lehetett e propagandának, mert a jegyzésre

csak a módosabb gazdáknak nyílt lehetősége. A közös fellépés - tudomásunk szerint az első -

újdonságnak számított, hisz közismert volt Mikes János - néha szélsőséges legitimizmusa - s ez

zavarta Tarányi Ferenc politikáját, mindkét törvényhatóságban. Sőt személyes ellentét is volt

1182VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 47/1924. sz.
1183Sopronvármegye, 1924. április 29. 1.p.
1184 VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 47/1924.sz. Április 30-án küldték csak ki a községekbe a Vas megyei
Áruforgalmi Rt felhívását is. Vasvármegye, 1924. május 1.
1185VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.71/1924.sz. A püspök április 28-30. között nem volt a megyeszékhelyen.
Vasvármegye, 1924. április 27. 5.p.
1186 Szombathely, 1924. május 1. VAML Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 9/1924. sz.
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köztük! Tarányi szombathelyi beiktatásán - sem a Vármegyeházán, sem a székesegyházban - nem

jelent meg Mikes, holott a püspök tagja volt a törvényhatósági bizottságnak és főispán római

katolikus volt. Később szögre akasztotta ellenszenvét és elismerését fejezte ki az 1932-ben

búcsúzó főispánnak. A keresztény-nemzeti-agrárius eszme a „belső ellenséggel” szemben jó alap

volt az együttműködésre. A példamutatásként maguk is jegyeztek részvényt (Mikes 25-öt, Tarányi

53-at).

Tarányi Kapi Béla evangélikus püspök segítségét is igénybe vette a mozgósításhoz.1187

Együttműködésük korábban is harmonikus volt, a dunántúli terjesztésű és Szentgotthárdon

megjelent lapjukat a Harangszót eddig is támogatta a kormámy pénzével.1188

Vas megyében a májusi törvényhatósági közgyűlésen jelentették be, hogy 25 db 100

aranykorona részvényt jegyeztek (23 millió koronáért). A Lombard Bankon keresztül, mivel az

adott dollár hitelt,(12%-os kamatra és 60 napra). A pénzt itt is az ebadó adta, a részvények

kamataiból majd kárpótolják az alapot. Már csak a rosszmájúság mondatja velünk, hogy a bank

választás szempontjánál lehet, hogy szerepe volt annak, hogy a vármegyei jegyző eme intézmény

igazgatótanácsának a tagja volt. 1189 A megyeszékhely tíz, Kőszeg négy részvény vásárlással járult

hozzá az alaptőkéhez. A legmegdöbbentőbb a szentgotthárdiak ajánlata volt 50 részvénnyel!!

Lehet, hogy a határközelség tette gazdaggá e szerény népességgel bíró települést?1190

A sajtóban is beindult a kampány. Itt a furcsa az volt, hogy a két Szombathelyen

megjelenő lap közül nem a kormánypárti Hír foglalkozott többet a témával, hanem a

Vasvármegye.1191 Mesterien megkomponált propaganda folyt, nemcsak a technikai feltételekről

szólt a tájékoztató, hanem mindennap közölték a Szombathelyen lejegyzett részvények számát is,

a dolog egy maratoni sportversenyre emlékeztetett. Lingauer tudósításai olyan képzetet keltettek

mintha a gazdák reggeltől estig a jegyzőhelyeken tolonganának. „Ha egyelőre még nem is rohanás,

vagy tolongás észlelhető, de topogás már van. Ha pedig ha a magyar topog, már azt jelenti, hogy

érik benne az elhatározás. ... Pedig ezúttal nincs igaza az aggodalomnak. Soha cikkeimben

semmiféle üzletet, vagy tőkebefektetési módot olvasóimnak nem ajánlottam, de most ajánlok. ...

Furcsa jelenség volna, ha a magyar közönség akkor fogná vissza a pénzét, amikor jó helyre

teheti.”1192 A jól megírt cikkekben a hazafiaság és a haszon harmónia csendült ki. Hogy persze a

topogásból nem lett rohanás az érezhető, mert az írások a napok múltával az agrárius magatartást

bíráló cikkeké nemesedtek. „Nos itt az alkalom. - írta április 29-én a Gazdák, magatokra vessetek

1187VaML. Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 71/1924. sz.
1188VaML. Vas vármegye Főisp. Eln. ir. 5/1923. sz. A lap 1910-ben indult.
1189VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1924 febr. 18.
1190VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.71/1924.sz.
1191Vasvármegye, 1924 április 27. és a következő számok.
1192Vasvármegye, 1924. április 30.
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című írásában - Minden konkoly hintéssel szemben az az igazság, hogy a kormány szívesen látja,

ha a banknak az egész alaptőkéjét is a gazdatársadalom jegyzi le. Esze ágába sincs a kormánynak,

hogy a Nemzeti Bank alaptőkéjének a lejegyzésében a mostani pénzkirályoknak elsőbbséget

biztosítson.” Az agráriusok ne várják a sült galambot. A bankok azt kapják meg amit az

agráriusok meghagytak!1193 „Érdekes tüneteket vet felszínre az új magyar jegybank alaptőkéjének

lejegyzése. A gazdatársadalom, amely évtizedeken át panaszkodott, hogy a jegybank irányításában

nem adtak neki semmi befolyást most, amikor fizetésre kerül sor, korántsem olyan serény a

jegyzésben, mint amilyen a panaszkodásban volt. Biztatni, nógatni kell ... Szóval kellene neki a

jegybanknál a túlsúly és az egész hitelélet irányításában a döntő szerep, hanem úgy, hogy ne

kelljen  érte  pénzt  adni.  Adják  a  pénzt  a  merkantilisták  és  a  bankok  és  majd  a  gazdatársadalom

irányít az ő pénzükön agrárpolitikát!”1194 Ez nagyon találóan fogalmazta meg a húszas évekre

kialakuló agrár magatartást. Példaképnek Ferenc bajor királyi herceget állította, aki 200 részvényt

jegyzett - ez volt a legtöbb Vas és Sopron, valamint Zala megyében - modern belterjes birtokkal

rendelkezett Sárváron, nem nemzeti, hanem agrár kötelességet teljesítette!1195

A „nagy jegyzést” mint láttuk a gazdatársadalomtól várták szentmártoni Radó Lajos egy

cikkben invitálta május 6-ra - a lezárás előtti napra - a Vármegyeházára a vasi gazdákat.1196 A keddi

nap választása nem véletlen, péntek mellett ez volt a másik nagy hetipiaci nap Szombathelyen. A

szervező mellett a Vasmegyei Gazdasági Egyesület vezetője, Maróthy László és a FUTURA és a

Hangya képviselői is jelen voltak. A Weörös István nyitotta meg a gyűlést, Radó és Ernszt Lajos

történelmi példákkal bizonyította a jegyzés szükségességét, az érvek között új már nem akadt.1197

Már az első hét végén impozáns számok jelentek meg a Vas megyei eredményekről és

rövid időn belül köztudottá vált, hogy a vidéki törvényhatóságok közül itt a legjobbak az

eredmények.1198 A jegyzés lezárása után sem változott a sorrend. Vas megyében 2.565 részvényt

jegyezték (4.617 milliárd papírkorona értékben) - írták büszkén a lapok.1199 Nyilván felvetődik a

kérdés mivel magyarázható ez a siker, azontúl, hogy jelentős összegek álltak rendelkezésre (a határ

közeliség ebben szerepet játszott). A siker egyik faktora maga az agilis  főispán volt, aki számára a

dolog nem közigazgatási sikert jelentett, hanem politikait is. Agráriusként valóban komolyan

1193L.A.:Gazdák, magatokra vessetek! = Vasvármegye, 1924. ápr. 29. 1.p.
1194Jelenségek. = Vasvármegye, 1924. május 3.1.p.
1195Vasvármegye, 1924. május 3.1.p.
1196Radó Lajos: Felhívás a gazdaközönséghez. = Vasvármegye, 1924. május 3.3.p.
1197Ernszt azt mondta, hogy amikor az Osztrák Nemzeti Bank megalakult Linz többet jegyzet le mint Magyarország,
így nem is csoda, hogy a tiroli bor kapott támogatást a magyar pedig nem. = Vasvármegye, 1924. május 7.3.p.
1198Kaposvár 339 db, Miskolc 720 db. Szombathelyen az első héten 1.256 részvényt jegyeztek. A Futuránál 830-at.
PN. 1924. május 6. 15.o.
1199Vasvármegye, 1924. május 10.3.p. Az adatok pontosságát illetően kétségeink vannak a főispáni jelentésekben nem
szerepeltek ilyen impozáns zsámok, de a nyilvántartás önmagában is gondot okoz, mivel elvileg mindenki ott
jegyezhetett részvényt ahol akart. Szeged 1126 db, Kecskemét 500 db, Makó 441 db, Baranya és Pécs 3718 db
részvényt jegyzett. Szózat, 1924. május 8.
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gondolta, amit leírt és közreadott. Ugyanakkor nagyszerű segítségére volt a sajtó méghozzá az a

lap - a Vasvármegye - amelyik kemény kritikákat engedett meg a kormányról és a vármegyéről. A

propagandában a hazafiságra és a haszonra egyforma hangsúly került. A harmadik és negyedik

eleme a propagandának - az érdekképviseleti és az egyházi - valóban feloldhatta a bizonytalanság

görcseit.

Az országos jegyzés sikerét - mint ismert - az biztosította, hogy egy e célból alakult

szindikátus jegyezte le a részvényeket, ahonnét az állam is átvett egy jelentős csomagot, így került

a kezébe 118.000 db részvény. A miniszterelnökség május 15-i számjeles körlevelében arról

értesítette a főispánt, „hogy különösen a mezőgazdaság, ipar és kereskedelem a jegyzésben nem

oly mértékben vettek részt mint az tőlük elvárható volna.” Ezért a jelzett részvényekből

átengednek azoknak, akik eddig nem vásároltak. Ezért „felhívom méltóságodat, - írta a Bethlen

István - s egyben kötelességévé is teszem, hogy törvényhatósága területén hasson oda a

legnagyobb nyomatékkal, hogy akik nem vettek és telik rá azok vegyenek.” Az agráriusok

passzívak maradtak, ezért a főispánok a nagy- és középbirtokosokat személyen és egyenként

szólítsák fel a jegyzésre, és találják meg a módját, hogy ezen akcióban a kisgazdák is

bekapcsolódhassanak. Mert a közvélemény követelni fogja a névsor közzétételét és akkor majd

kiderül, hogy nem lesznek közte nagyszámban a birtokosok és „akkor olyan támadásoknak

fognak kitenni, amelyet nem kívánhatnak.” Bethlen szándéka egyértelmű az állami részvény

csökkentésével megőrizni az agráriusok becsületét a közvélemény előtt. Lehetőség szerint hasson

a főispán, hogy az iparosok és a kereskedők is vásároljanak. A miniszterelnök azt tartotta

kívánatos, ha az egy évi békebeli és aranykoronában kifizetett földadójának az értékét jegyzik a

gazdák. 1200  Tarányi válaszában kifejtette, hogy a megyében csak két nagyobb birtokos nem

jegyzett, mivel nem kaptak jelzálogkölcsönt a birtokukra, anyagi helyzetük pedig katasztrofális. A

nyomás hatására a Batthyányak (Iván és László) 100 részvényt jegyeztek. Majd az árvaszéket is

ilyen célra vetette igénybe, sőt a május 19-i törvényhatósági gyűlésen is minden tag vállalt egy

részvényjegyzést. A legnagyobb gondot a kereskedőkörök jelentették, mert az év elején kirobban -

és már említett - textilcsempészet annyira megrendítette őket egzisztenciájukba, hogy többet

jegyezni nem tudtak. A fennmaradt kimutatások szerint 28, illetve 21 gazda minden nyomás

ellenére nem tudott, vagy nem akart részvényjegyezni.1201 A valószínű ekkor készült összesítő

alapján 267 magán és jogi személy jegyzett 1.934 részvényt. A társadalmi megosztottságukat

nehéz pontosan behatárolni, mivel sok az ismeretlen foglalkozási egyén.1202

1200VAML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.71/1924.sz.3.578.ME.I.sz. 1925. máj.15.
1201VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.171/1924.sz.
1202VaML Vas vármegye Főisp. Eln. ir.171/1924.sz
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Tarányi kiállta a próbát, sőt sikeresen teljesítette a nehéz feladatokat. A vármegye

nyugodtsága megmaradt a részvényvásárlásokkal sem vallottak csődöt. És a következő esztendő

gazdasági nehézségei sem vezettek a törvényhatóság működésének a megnehezítésére. Így

nyugodtan nézhetett a korszak egyik legsimább országos választása elébe. Az 1926-as választáson

továbbra is elsősorban keresztények jelöltek indultak, de ez a párt a KGSZP lényegében koalíciós

erőnek számított és Vass József megválasztása Szombathelyen egyértelműen a keresztény ellenzék

megszelídítésének volt a jele.1203 A választások után a kormányzat előszeretettel érdeklődött a

szavazó polgárok politikai preferenciái iránt még hozzá konfesszionális alapon. Sajnos csak két

járásban maradt fenn ez a jelentés az egyikben mivel egyhangú volt a jelölt így tárgytalanná vált a

kérdéssor, de az őriszentpéteri választókörzetben kiderült, hogy a zsidó szavazó polgárok egyik

esetben sem a kormánypárt jelöltjét támogatták, hanem a liberálisabb Beck Lajost.1204

A kormányzati politika érezvén a lakossági támogatást váltást vitt végbe a

zsidópolitikájában, a megosztás és kegyosztás jegyében a numerus clausus törvényt nem törölte el

csak módosította, de megengedte a cionista szervezetek jogszerű – alapszabállyal történő

működtetését. De összejátszva a kongresszusi zsidó vezetéssel megakadályozta a status quo

szervetek fővárosi térnyerését. E politika hatása a vármegyében csak megerősítette az itt már

korábban is látható kooperatív kapcsolatokat. Nyilván ez is közrejátszott abban, hogy az 1924 óta

alispán Horváth Kálmán felfüggesztette a főszolgabírák jelentési kötelezettségeit a galíciánerek

ügyében. 1205

11. Hagyományos keretek – régi vzetők

1921-ben választották meg szergényi Geist Jenőt a szombathelyi hitközség elnökének. A

megválasztás okairól és körülményeiről nem találtam használható információkat, sem a helyi, sem

pedig az országos zsidó sajtóban. Mindenesetre az 1913-ban három évre választott legifjabb

Deutsch Samunak hosszúra nyúlt a megbízatása.1206 A háború alatt nem kívántak újabb választást

tartani, hátha a távollét miatt manipulálták volna az eredményeket. 1919 elején sem tettek semmit

a gyors tisztújításért, később meg a külső antiszemita nyomás miatt nem tűnt célszerűnek a váltás,

1203 TÍMÁR 1998: 66-73. o.
1204 VaML Szentgotthárd Főszolg. Eln. Ir. 26/1927. sz.
1205 VAML Vas vármegye Alisp. eln ir. 1/1927. sz.  Szentgotthárd Főszolg. eln. Ir 3/1928. sz.
1206 Legifjabb Deutsch Samu posztókereskedő 1935. október 17-én halálozott el, mivel leányai voltak, azért az üzletét
és közéleti feladatait veje dr. Wesel Imre vette át, aki Weiner Károly után a VIII. községkerület elnöke lett és 1944-
ben pedig a Zsidó Tanácsé. Deutsch Samu = Nyugatmagyarország, 1935. IX. évfolyam 425. sz. október 21. 2. o.
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mert felszínre hozta volna a köztük lévő ellentéteket. 1920-tól gyakran került a helyi sajtó

támadásainak össztűzébe szergényi Geist Jenő, illetve nem egy esetben ügyvéd testvére, Tivadar is.

Mindketten város képviselők (és földbirtokosok) voltak, és akarva, akaratlanul a meglóduló

infláció közepette nem lelkesedtek a városi pótadó emeléséért. A Geistek, különösen az idősebb

Jenő gyakran bírálta a városi vezetést, ahol azt látta, hogy erős az apparátus érdekérvényesítő

képessége1207,  ugyanakkor  a  vita  hátterében  rejtetten  az  is  meghúzódhatott,  hogy  ők  segítették  a

polgármesteri székbe Kiskos Istvánt. Lingauer Albin szerint a kapcsolat jól működött a

világháború ideje alatt, és Tivadarnak nem kellett frontszolgálatot teljesíteni, mert gazdálkodónak

nyilvánították. Ugyanakkor Geist egységfrontról sem beszélhetünk, mert a családban a mama,

Steiner Karolina halála után (1917) évekig elhúzódó öröklési vita miatt a családtagok között

feszültt viszony alakult ki. 1208  Geist Jenő 1920-21-ben többször is a sajtótámadások

keresztűzésben került, mert kemény kapitalista volt, amit ellenfelei főleg a vesztesek nem nagyon

respektáltak.1209

A Geist családnak volt koncepcionális elképzelése a szombathelyi zsidó infrastruktúra

további fejlesztését illetően: vásárlással szerettek volna egy telkileg egybefüggő zsidó negyedet

kialakítani a megyeszékhely belvárosi részén; ez a törekvésük nagyjából sikerült is. 1210 A végig

virilis jogú városi képviselő „a nagy osztódás” (1922) évében következetesen kormánypárti

oldalon maradt, a Hegyeshalmy pártot támogatta1211. Konfesszionális kérdésekben pedig a pesti

hitközség álláspontjához állt közel (talán ezért is működött takaréklángon a helyi községszervezeti

rendszer), keményen lépett fel a cionisták ellen.

Elnöksége idején került sor az első világháborús zsidó katonák emléktáblájának

felavatására, ez szervesen kapcsolódott az országban 1922-23-ban kibontakozó izraelita

kezdeményezéshez, ti., hogy nem elég, ha csak az alakulatokról megemlékezni, hanem külön a

zsidó katonákról, áldozatokról is szükséges. A hétköznapok részévé váló modern politikai

kultuszok teremtése itt is megkezdődött. Ezekkel nemcsak a zsidó tradíciót vállalták, hanem

érzékeltetni akarták jó kapcsolatukat a többségi társadalommal, a magyarsággal. A háború

befejezésének ötödik évfordulóján nagy társadalmi reprezentáció közepette került sor az avatásra.

Bár a rendezvény a hitközség falain belül zajlott, de illusztris volt a jelenlévők névsora, az

1207 1920. áprilisában a városi zálogház forgótőke nagyságáról folyó vitán, Geist nem akarta, hogy felemeljék, holott a
tisztviselők nagy része ennek a segítségével élt meg, kisszerűnek tartották. Hasonlóan a mozi jegyárainak a felemelése
kapcsán  is.  Holott  mindenki  tudta  zsebből  meg  tudta  volna  oldani  e  kérdéseket.  Geist  és  a  zálogház  = Hír.  1920.
április 11. 2. o.
1208 Gyakran jelentették fel egymást.
1209  A  földosztás  során  a  szergényiek  házhelyet  szerettek  volna  kapni  a  földbirtokos  Geisttől,  de  gazdasági
felügyelőjével Ballhauser Ottóval Hajmáskérrel és Zalaegerszeggel fenyegetette meg a helyi parasztokat, ah nem
hagynak fel kéréseikkel. A vitában nem tört felszínre a makacs földesúr vallási hovatartozása. A szergényi történet. =
Hír. 1920. november 5. 2. o.
1210 Egyenlőség, 1927. december 16. 8. o.
1211 VaML Vas vármegye Főis. Eln. Ir. 48/1922. sz.
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alispántól a polgármesteren át az egyházakig (Kapi Béla püspök, Tóth József kanonok), a

nemzetgyűlés képviselőkig (Cziráky József, Lingauer Albin) és a testületekig bezárólag mindenki

jelen volt. A Vasvármegye sokat mondóan annyit írt: „elmúlt minden ellentét”.1212 A háborús hős

Vályi Manó miről is beszélhetett volna, mint a „ez az emléktábla legyen hirdetője és bizonyítéka, hogy a

szombathelyi zsidó hitű magyar fiúk mindig szerették hazájukat, lerótták kötelességeiket és odaadták a hazáért

mindenüket, drága, ifjú életüket.” 1213 Nemcsak a hangulat volt békebeli, hanem a zsidóság imágoja is:

még mindig hitte, hitette magával, hogy csak felekezet.1214

A közösség zsidó identitásának megerősítést szolgálta még több látványos megemlékezés

is, így a már említett szombathelyi Chevra kadisa megalakításának századik évfordulója. Nem

szabad elfelejteni, hogy a trianoni Vas megyében voltak ennél régebben alapított „Szent Egyletek”

is, mint a jánosházi vagy a vasvári. A megemlékezés nyilván a lokális történeti tudatot, a

patriotizmust  is  hivatott  erősíteni,  a  büszkeséget,  hogy  már  a  harmadik  generáció  él,  alkot,

munkálkodik ugyanazon a településen.1215 Ezért is tették közzé kiadványukban az „alapító atyák”

névsorát, arról nem is szólva, hogy a chevra testülete mindig is a közösség vagyonos tagjaiból

állt 1216  - egy igazi presztízsszervezet - ilyenformán a reprezentáció mindig érzékeltette a

vagyonosok, és a gazdagok elkülönülését szegényebb hittársaiktól, mutatván azt, hogy mindaz ami

történik kiknek is köszönhető. A plutokratikus zsidó vezetés erősen a dualista korszakban felvett

rendi normákat éltette tovább. Itt az emlékgyűlésen és a vacsorán a Horovitz József rabbi

szereplése és beszédei érzékeltették az elégedetlenséget a közösség tagjaival, mert vallásos kurzus

ide, vallásos kurzus oda a szekularizáció erősen hatalmába kerítette a helyi izraelitákat is.1217

Két évvel később Szombathelyen két volt hitközségi elnök arcképét örökítették meg, hogy

miért nekik jutott ez a megtiszteltetés, az nem nagyon derült ki (miként az sem, hogy a volt

1212  A zsidó hősi halottak emléktábláját 1923. november 15-én állította fel a szombathelyi izraelita hitközség
ünnepélyes keretek között. = Vasvármegye, 1923. november 16. 3. o.
1213  A zsidó hősi halottak emléktábláját 1923. november 15-én állította fel a szombathelyi izraelita hitközség
ünnepélyes keretek között. = Vasvármegye, 1923. november 16. 3. o.
1214 A két táblán 28 név szerepelt. Radó Nándor főhadnagy 18. h. gy. e., Dózsa Jenő hadnagy 30. h. gy. e., Bader Jenő
zászlós 37. gy. e., Fürst Ferenc zászlós 17. h. gy. e., Spiegler Ödön zászlós 43. gy. e., Dános Manó hadapród 38. gy. e.,
Winkler Zsigmond állatorvos 5. h. gy. e., Kalmár Pál szakaszvezető 106. gy. e., Kerpen Elemér tizedes 83. gy. e.,
Bauer Márton közvitéz 83. gy. e., Brückner Emil közvitéz 83. gy. e., Kellner József szekerész ezredes, Rosenberger
Henrik  18.  h.  gy.  e.,  és  Schwarcz  Béla  13.  h.  gy.  e.  Az  emléktáblán  Vörösmarty  sorai  olvashatók:  „…az nem lehet,
hogy annyi szív hiába onta vért!”. A másik táblán: Gergely Nándor főhadnagy 20. h. gy. e., Antal Pál hadnagy 83. gy.
e., Faludi István hadnagy 83. gy. e., Endrei László 65. gy. e., Havas Ernő zászlós 65. gy. e., Lorschy József
hadapródjelölt 3. husz. e., Hirschler Jenő tiszthelyettes 83. gy. e., Deutsch Béla 45. telefon osztag, Dénes Ignác
közvitéz 83. gy. e., Geist Dávid közvitéz 83. gy. e., Löwinger Miksa közvitéz 76. gy. e., Szinger Miksa közvitéz 18.
honv. gy. e. és Weiner Ignác közvitéz 83. gy. e. Felírása: „Én ölök és életre keltek; ha sebet ütök, ki is gyógyítom”.
Geist Jenő,  a hitközség elnöke vette át a táblát,  beszédet mondott Artner Kálmán is,  dr.  Granitz Géza ügyvéd, volt
főhadnagy emlékezett meg 83-as bajtársairól.
1215 HOROVITZ 1928: 26. o.
1216 TORONYI 2001: 87-88. o.
1217 HOROVITZ 1928: 32. o.
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rabbijaikról miért nem festettek arcképeket) 1218 . Az érdemeiket a templomépítésben és a

hitközségi intézmények kiépítésében látták. 1219  Egyrészt hangsúlyozták, hogy kétszáz ember

anyagi erejéből emelték ezt a hatalmas zsinagógát, amit már lassan kinőtt a közösség.1220 Ehhez

szervesen kapcsolódott a templom felavatásának 50. évfordulóján tartott megemlékezésük.

Szergényi  Geist  Jenő utolsó  megválasztására  1927-ben  került  sor,  amikor  érdemei

elismerése mellett kormányfőtanácsos lett 1221 , ám 1929 tavaszán lemondott a hitközség

vezetéséről. Igaz kapacitálták, de később is kitartott álláspontja mellett. Új tag után kellett nézni,

melyre három jelöltet találtak: az iskolaszék örökös elnökét, Engel Sámuelt, az addigi alelnököt

Glück Gyula törzsorvost és Szili Miksa orvost.1222 Mivel az utóbbiak visszaléptek, így augusztus 5-

én megválasztották Engel Sámuelt. Programja egyszerű, működtetői program volt, a gazdasági

válság közepette inkább az intézmények fenntartására törekedett. A fiatalnak nem nevezhető új

elnök ajser ügyvéd volt, s mint ilyen mind a városi, mind a megyei közgyűlés tagjának minősült.

Presztízsét csak emelte, hogy apósa, Weiner Károly a legtekintélyesebb zsidónak számított a

Vármegyében.1223

Lendületesen állt munkához – mint iskolaszéki elnök – szeptemberben értekezletet tartott,

hogy a gyerekek vallásos szellemű neveléséről a szülőket meggyőzze, kétes milyen sikerrel. 1224 A

szombathelyi hitközség 1930. november 9-én tartotta évzáró közgyűlését, ahol Engel Sámuel

lemondott, de vállalta az újrajelölését.1225 A decemberi akadályt sikeresen vette, a szombathelyi

hitközség élén a vezetők nem akartak „változni”. 1226  A gazdasági válság nemcsak a zsidó

1218  Talán nem elhanyagolható szempont, hogy olyan emberek voltak, akiknek leszármazottjuk nem élt már a
településeken ezt a dicsőséget az utódok nem tudták a maguk javára fordítani. Bernstein előtt sok olyan rabbija nem
volt  a  városnak,  akire  büszke  lehetett  volna,  a  magyar  nyelvet  évtized  után  is  törve  beszélő Stier  Lajos,  vagy  a
vitatható elő és utóéletű Rokostein Lipót.
1219 A hitközség házát 1893 és az izraelita elemi 1894-ben BALÁZS - KATONA 2004: 5-7. o.
1220 Egyenlőség, 1929. május 18. 18. o. Egyenlőség, 1934. augusztus 18. 13. o.
1221 Egyenlőség, 1927. december 3. 21. o. Egyenlőség, 1927. december 17. 7-8. o.
1222 Egyenlőség, 1929. augusztus 3. 13. o.
1223  Vallásos érzésű szegény zsidó családból származik. Nélkülözései közepette végezte egyetemi tanulmányait a
budapesti tudományegyetemen, a fővárosban lakó nővérének néhai Weiszfeld Adolfnénak, szül. Engel Katalinnak,
Vázsonyi Vilmos édesanyjának a támogatásával tudta befejezni jogi tanulmányait. Unokaöccse Vázsonyi Vilmos
igazságügy miniszter megkülönböztetett figyelemmel volt iránta. Nemcsak mint nagybátyját, hanem mint elismert,
képzett jogászt is nagyra becsülte. Ügyvédi vizsgáját Budapesten tette le. Aztán Szombathelyen telepedett le, ahol
hamarosan fellendült az ügyvédi irodája. Leányait is vallásos szellemben nevelte. Egyenlőség 1929. aug. 16. 13.old.
1224 Egyenlőség 1929. október 12. 15. o.
1225 Egyenlőség, 1930. november 22. 17. o.
1226 Tisztújítás a Szombathelyi Kongresszusi Hitközségben. 1930. december 8-án Elnök: Dr. Engel Sámuel 1930.
december 14-én: a képviselőtestület alakuló ülése. Alelnök: Dr. Glück Gyula. A templom elöljáróság elnöke: dr.
Hacker Ignác Jótékonysági ügyosztály elnöke: Glück Gyula Pénzügyi előljáró: Hajdu Elek. Pénzügyi ellenőr: Deutsch
Ottó. Hittanügyi előljáró: Mayer Lajos. A Gazdasági Bizottság elnöke: Szergényi Geist Lipót. Az elöljáróság tagjai:
Szergényi Geist Jenő, legifjabb Deutsch Samu, Lengyel Henrik, Pintér Márton, Dr. Stadler Izidor, dr. Schwartz
Bertalan,  Dr.  Szili  Miksa,  Schwartz  Simon,  Réti  Jenő,  Wolf  Sándor,  Weiner  Károly.  A  templom  elöljáróság  tagjai:
Baron  Jakab,  Deutsch  Ignác,  Deutsch  József,  Engel  Ödön,  Hacker  Miksa,  Vályi  Manó.  Az  iskolaszékbe,  az  új
alapszabály  szerint  nőket  is  választhattak.  Elnök:  dr.  Engel  Sámuel,  tagok:  Dr.  Dániel  Ernő,  dr.  Dános  József,  dr.
Engel Sámuelné, dr. Klein Izidor, Mayer Lajos, Schwartz Simon, Stein Mór, dr. Wiener Jenő, Wolf Sándorné. A
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polgárságot hozta nehéz helyzetbe, hanem az intézményrendszerét is, a reménytelenség

eluralkodott a tagságon és néha a rabbin is.  Az Egyenlőségben megjelent – egyébiránt nagyon

ritka – Horovitz József írásából is jól érezhető ez. „Nem számíthatunk a külföldre, saját erőből

kell menteni.”1227 Minden hitközség nehéz anyagi helyzetben van az adományok csökkenése miatt,

mégis a hitközségek, nőegyletek, a chevrák feladata a szegényeken segíteni, a vidékiek nem

számíthatnak sem a JOINT, sem más külföldi szervek támogatására.1228

Ebben a nehéz helyzetben úgy vélték, hogy felértékelődik az addig tetszhalott állapotban

leledző községkerület. A VIII. kerület vezetője továbbra is Hatvany-Deutsch Béla volt, aki ideje

nagy részét nem is a megyében töltötte, de hát megválasztásakor sem várta ezt tőle senki. 1229 A

községkerület működésében nem sok változás mutatkozott – továbbra is a vasi kongresszusi

hitközségeket foglalta magába – Hatvanyt a helyi zsidóság nesztora, Weiner Károly követte kicsit

provinciálisabb változatban. Az kétségtelen, hogy a helyiek között nagy tekintélynek örvendett,

sőt a keresztény társadalom előtt és a helyi politikusok körében is. (Többször is felterjesztették

kitüntetésre. 1230 ) Tevékenységéről az évfordulók kapcsán országos kereskedelmi lapokban is

megemlékeztek.1231 De ezek az alkalmak mindig a múlt érdemeiről és nem a jelen eredményeiről

szóltak. A tényleges munkát helyettese végezte, akkor éppen Glück Gyula törzsorvos.

1931 májusában tartottak községkerületi ülést, ahol Engel Sámuel a szombathelyi

hitközség elnöke arról beszélt, hogy e fórumnak kellene felrázni a községeket a tespedésből.

Glück a kapcsolat szorosabbá tételét szorgalmazta, és azt a megoldást javasolta, hogy a hitközségi

közgyűléseken legyen ott mindig a községkerület képviselője is, ez növeli a reagáló képességet és

erősíti a kapcsolatokat. A rabbik gyakrabban járjanak azokba a gyülekezetekbe, ahol nincsenek

rabbi. Az év végi hittan vizsgákat a községkerület képviselője jelenlétében bonyolítsák le. 1232

Horovitz azzal egészítette ki, hogy a rabbik automatikusan hivassanak meg a községkerületi

ülésekre, s ilyenkor istentiszteletet és kulturális rendezvényt is tartsanak. 1233 Dr.  Viola  Ödön  a

szombathelyi Chevra Kadisa elnöke pedig kérte, hogy egy szűkebb bizottság dolgozzon ki

javaslatokat, amit dr. Hacker Ignác azzal toldott meg, hogy a kerületi üléseket mindig más és más

hitközség területén tartsák meg.

gazdasági bizottság tagjai: Kircz Arthúr, Stein Mór, Szende László. Számvizsgálók Hacker Zsigmond, Hoffmann
Gyula, Lejkovits Manó. Tiszteletbeli ügyész: dr. Dániel Ernő Egyenlőség, 1931. január 3. 18. o.
1227 Egyenlőség, 1930. április 12. 11-13. o.
1228 Egyenlőség, 1930. április 12. 11-13. o.
1229  A  Vasvármegyei  Cukorgyár  Rt.  Igazgatósága  és  felügyelő bizottsága  tudatta,  hogy  a  vállalat  megalapítója  és
igazgatóságának elnöke báró Hatvany Béla úr a volt főrendiház tagja január 31-én Wienben hosszú szenvedés után
elhunyt. = Vasvármegye 1933. február 2.
1230  1925-ben a soproni kamara akarta kitüntetni Weiner Károlyt. Véleményt kértek a polgármestertől. „derék,
becsületes és köztiszteletben álló polgár”-nak és megbízhatónak tartották. Szombathelyi Polgármesteri iratok
14/1925. sz. Újabb kitüntetési javaslata Szombathelyi Polgármesteri iratok 25/1934
1231 OMKE 1923. október
1232 Egyenlőség, 1931. június 6. 17. o.
1233 Egyenlőség, 1931. június 6. 17. o.
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A megtartott választásokon maradtak a régi szereplők: az elnök a helyettese és a pénztáros

(Weiner  Károly,  dr.  Glück  Gyula,  Dr.  Hacker  Ignác).  Megválasztották  a  12  tagú  bíróságot  és  a

kilenc fős elnökségét is.1234 A kicsi létszám miatt „pártok” nem működtek, szándékok és célok

ugyan megfogalmazódtak, de a változáshoz szükséges személyi garanciák mindig hiányoztak, így

minden a változatlanság irányába mutatott. Hat évvel később ugyanazok voltak a községkerület

képviselői, e téren fordulatot csak a zsidótörvények teremtette helyzet hozott.1235

1934. november 4-én, díszközgyűlésen köszöntötték a helyiek Stern Samut az Országos

Iroda és a pesti hitközség vezetőjét1236, ahol kimondva kimondatlanul a kongresszusi zsidóság

stratégiájáról beszélt, az antiszemitizmus feltöréséről 1918-ban és arról, hogy most is milyen

erővel vesznek részt a revízíós mozgalomban a magyar érdekekért. Nem akart változni a stratégia,

kevesebb szó esett a szorosabb együttműködésről. 1237

A változatlanság folytatódott a szombathelyi hitközségnél, 1933-ban és 1937-ben is

egyedüli indulóként Engel Sámuelt választották meg. 1238 A rendszer működött csak az hiányzott

belőle, ami a legfontosabb: a lélek. Ezt az elnehezült lelki állapotot, ezt a reményvesztettséget

nagyszerűen fogalmazta meg naplófeljegyzésében Hoffmann János : „Ennek a mi zsidóságunknak

1234 Goldsmied  József  cukorgyári  igazgató  a  sárvári  hitközség  képviselője,  meghívta  a  következő gyűlést  Sárvárra.
Gottlieb Lipót (Vasvár) az alkalmazottak nyugdíjügyét tette szóvá. = Egyenlőség, 1931. június 6. 17. o.
1235 Községkerületi  képviselők: Weiner Károly,  Glück Gyula,  Geist Jenő,  Engel Sámuel,  Hacker Ignác, Pápai Hugó,
Viola Ödön, Dániel Ernő, Hivatalból: Horovitz József. Nyugatmagyarország, 1937. április 19. 3. o.
1236 Szervezetileg az egyik legjelentősebb reformot az jelentette, hogy egybevonták az Országos Irodát a Pesti
hitközséggel, azaz a két szervezetnek ugyanazt lett a vezetője. Az Országos Iroda vezetője a VI. kerület elnöke kellett,
hogy legyen, de ő nem volt automatikusan a pesti hitközségnek az elnöke. STERN 2004: 212-214. o.
1237 Egyenlőség, 1934. november 10. 4. o.
1238 A képviselő testületnek 36 rendes tagja volt. Bader József 155, Bauer Jenő 152, Bíró Zoltán 151, Bellák József
157, Cziffer Sándor 155, Deutsch Ignác 148, Deutsch József 156, Engel Pál 153, Fehér Mihály 154, szergényi Geist
Jenő 151, Gere Zsigmond dr. 148, Glück Gyula dr. 156, Götzl Lajos 155, Gránitz Géza dr. 154, Hacker Ignác 156,
Hacker Zsigmond 157, Haduka Sándor 156, Heumann László dr, 154, Himmler Dezső 158, Lefkovics Manó 151,
Lengyel Henrik 155, Pollák Zsigmond bérkereskedő 156, Révész András 151, Rosenberg B. Béla 144, Stadlar Izidor
dr. 154, Steiner Mór 153, Schwartz Bertalan dr. 157, Schwacz Simon 153, Schleiffer Sándor dr. 92, Timár Ödön 98,
Unger László 153, Vajda Pál 156, Vályi Manó 150, Weltlinger Miksa 156, Wesel Imre 155,  Póttagok: Bauer Ferenc
156, Berger Henrik 147, Bunczlauer Dezső 144, Földes József dr. 145, Hacker Iván dr. 116, Hacker Vilmos 150,
Glück  Pál  144,  Hoffmann  István  144,  Jámbor  Győző 150,  Kerpen  Jenő 150,  Schöntag  Gyula  148,  Stern  József
fűszerkereskedő 146.  dr.  Fehér  Mihály  a  választási  bizottság  elnöke.Ujból  Engel  dr-t  választották  meg  =
Nyugatmagyarország, 1937. X. évf.  15. sz.  április 12. 5.  o.  1937. április 18-án volt Glück Gyula 15 éves megbízatás
után lemondott az alelnökségről. Helyére Pápay Hugó került. Az előljáróság új tagjai: Bauer Jenő és Fehér Mihály A
templomelőljáróság: Hacker Ignác, Götzl Lajos, Rosenberg B. Béla, Vályi Manó, Weiss János, Póttag: Kerpen Jenő.
Az  iskolaszék  tagjai:  Bauer  Jenő,  Dániel  Ernő,  Dános  József,  Engel  Sámuelné,  Cziffer  Sándor,  Schwartz  Bertalan,
Schwarcz  Simon,  Szeier  Mór,  Szende  László,  Váradi  Pál  dr.,  Weiner  Jenő,  Wolff  Sándorné,  Hivatalból  elnök  +
alelnök + főrabbi. Gazdasági bizottság, Elnök: Geist Lipót, tagok: Gellért Nándor, Himler Dezső, Stein Mór, Szende
László, dr. Erdős Lajos,  Jogügyi bizottság: Bauer Jenő, Dániel Ernő, Dános Emil, Gránitz Géza és Vajda Imre,
Tiszteletbeli ügyész: dr. Fehér Mihály, Hittanügyi: Elnök Fehér Mihály, Altstadter Lajos, Deutsch Ignác, Glück Gyula,
Hacker Ignác, Neumann László, és Káldor Artúr, Számvizsgáló Hacker Zsiga, Timár Ödön, Vajda Pál, póttag Bérczi
Dezső. Fegyelmi bizottság: Bauer Jenő, Fehér Mihály, Dániel Ernő, Geist Jenő, Gránitz Géza, Réti Jenő,
Községkerületi képviselők: Weiner Károly, Glück Gyula, Geist Jenő, Engel Sámuel, Hacker Ignác, Pápai Hugó, Viola
Ödön, Dániel Ernő, Hivatalból: Horovitz József. Jótékony ügyosztály: Glück Gyula elnök, Tagok: Bellák József,
Gellért Nándorné, Kovács Dezsőné, Lengyel Henrik, Schwarcz Simon, Schwarcz Simonné, Stadler Izidorné,
Hajduska Sándorné, dr. Pápay Hugóné, Himler Dezsőné és Deutsch Ignácné. = Nyugatmagyarország, 1937. április
19. 3. o.
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– a mondjuk neológ zsidóságnak a mai időkben az a nagy baja, hogy a sok szenvedésért, amit az

okoz a zsidónak,  hogy zsidó – az,  hogy zsidó – nem nyújt  kellő kárpótlást.  A neológ zsidó csak

azt érzi, hogy üldözik, mert zsidó, de nem kap a zsidóságtól jóformán semmit, csak terheket,

anyagiakban is. Nagy luxus zsidónak lenni, mert hisz ezek az aránylag kis zsidó közösségek olyan

intézményeket tartanak fenn, mint a sok ezres létszámú más vallású közösségek. A teherbírók és

az  igazi  terhet  viselők  száma  csekély,  ezekre  háramlik  minden  anyagi  kötelezettség  –  a  kevésbé

tehetősek is fájdalmasan érzik az adók súlyát . A szegények támogatása költségvetésileg nagy, az

egyén szempontjából persze kevés. Anyagi haszna ilyenformán a zsidóságból csak annak a kevés

hivatásbelinek van, kik ügyeit szervezetileg intézik ( papok, tanítók, tisztviselők). A többiek

anyagiakban csak terhet viselők – lelkiekben nem kapnak eleget. A hivő orthodox zsidó isten

büntetését érzi, megnyugszik ebben és bízik az ő istenében, gondviselőjében, aki bölcs és irányítja

az ember sorsát. A neológ zsidó nem találja helyét abban a társadalomban, melynek egyenjogú,

egyenrangú tagjának képzelte magát és amely őt most kitaszította magából – részben kiirtását

feladatul tűzte ki – a zsidóságtól pedig hitbeli dolgokban keveset kap. Az előbb említett

“hivatásbeliek” hatása pedig csekély a társadalmunkra. 1239

A világháború utáni inflációs hullámok szétzilálták a hitközségek jótékonysági alapjait, a

Horthy ínségakció újfent gyengítette a hitközségi karitatív munkáját, ezért a szombathelyiek

figyelve az országos, de valójában pesti trendet, átalakították jótékonykodásukat és egy

ügyosztályt állítottak fel, amit a hitközség alelnöke vezetett egészen 1937-ig.1240

E csapat legnagyobb tette az Aggok házának felépítése volt 1927-ben. A gondolat még a

századelőn született, de a közbejövő „örökös gondok,” problémák ezt megakadályozták. Nem

nagy  befogadó  képességű intézményről  volt  szó,  de  tudták  erejüket  és  összefogásukat

deklarálni.1241 Az építéshez az ortodox hittagok is hozzájárultak. Az átadás után az itt megjelenő

fővárosi női delegáció (Baracsné, Marcellné) úgy nyilatkozott, hogy ez nem szeretet ház, hanem

1239 HOFFMANN 2001: 97-98. o.
1240 A nagyünnepek alkalmából több mint 60 millió koronát ajánlottak fel különböző jótékony célokra. Ez csak az
egyesületek lelkes agitációjának köszönhető. 50 szegény család rendszeres havi segélyén kívül, karöltve a nőegylettel
gondoskodtak ezen családok tüzelőanyaggal való ellátásáról. negyedévenként jelentékeny összegű lakbérsegélyről,
valamint 40 gyerek, tanulók és iparostanoncok teljes felruházásáról. Hatékonyan támogatott a nőegyleten kívül, az
Evjónim Vodalim egylet, és a Szentegylet. A leányegyesület saját erejéből népkonyhát tart fenn, hol naponként 40
egyén kap ingyen ebédet. A külföldi egyetemi hallgatók támogatására juttatnak 1 millió koronát adtak havonként, a
budapesti  és  pécsi  hallgatók  menzájának  havonta  1,5  millió  koronát.  Wolf  Sándorné  a  Nőegylet  elnöke  lánya
kiházasítása alkalmából szeptember hónapban a szegénysorsú izraelita hajadonok alapjára 5 millió koronát
adományozott, amelyet a nőegylet választmánya 3 millió koronával megtoldott. Egyenlőség 1924. okt. 25. 12. o. A
izraelita hitközség közgyűlése Dr. Glück Gyula a Jótékonysági Ügyosztály elnöke beszámolója. Cedokóra 3689
pengőt, a Deák-alapra 400 pengőt, az Aggok Házára 8300 pengőt, a főiskolások támogatására 2 809 pengőt, a Chevra
Kadisának 4300 pengőt. A Chanén Evjónim Vedalim Egylet 1700 pengőt fordítottak szegények támogatására. Az
Izraelita Nőegylet büdzséje 13 000 pengő volt. A Baby-egylet kiadásai 2230 pengő, a Leányegylet 16 140 pengőt
áldozott jótékonyságra
1241 Egyenlőség, 1927. október 22. 43. sz. 15. o.
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szanatórium. 1242 Az épület átadásával megoldottá vált az 1917 óta folyamatosan működő zsidó

népkonyha elhelyezésének kérdése is. Naponta 70-80 fő kapott ellátmányt, ami a háromezres

városi zsidó populációhoz mérten azért magas szám. Ha a húszas években a rossz szociális

helyzetre panaszkodtak, akkor mit lehet elmondani a következő évtizedről?

Az ortodox közösséget a dualista korszakban is a bezárkózás jellemezte, inkább akkor

kerültek a nyilvánosság elé, amikor valami botrány volt körülöttük. Ez a magatartás nem változott

később sem. Hogy milyen a viszonyuk volt a neológokkal, azzal kapcsolatosan a

visszaemlékezésekre lehet támaszkodni, és az ott szereplők arról szóltak, hogy annál nagyobb

bűnt elkövetni, mint hogy egy ortodox gyerek bemenjen egy zsinagógába nem lehetett.1243

A szombathelyi szerényebb tagságú ortodox hitközség vezetősége demokratikusabbnak

tűnik, gyakrabban cserélődtek a hitközségi vezetők mint a kongresszusiaknál (Hirschenhauser

Sándor, Steiner Salamon1244, Frey Salamon, Steiner Sándor). A város jóindulatát mutatta, hogy

1934-ben a város közigazgatási bizottságának ülése hozzájárult szombat zsinóruk elhelyezéséhez,

amelynek eltávolítását 1939-ben „a megváltozott időkre való tekintettel” kérték, ám erre csak

1941-ben került sor.1245

11. 1. A cionizmus gondolata

Az 1919-es sokk a cionista mozgalmat is megroppantotta Szombathelyen: nem annyira a

gondolatot,  mint  inkább  a  szerveződést.  A  szimpátiának  ugyanis  komoly  mutatója  volt  a  Zsidó

Szemle organizálásában működő adománygyűjtés, 1919 második felében a szombathelyiek

gyűjtötték a második legtöbb adományt. 1246  (Nyilván itt figyelembe kell venni az országban

meglévő zilált viszonyokat is.) A cionizmus terjesztése visszaszorult a magánlakások falai közé. A

szombathelyinél – vélhetően a nagyobb tábor miatt – gazdagabb cionista élet zajlott Győrben és

1242 Egyenlőség, 1927. december 3. 49. sz. 22. o.
1243 MERON Mindennek forrása BALJÓS 2001: 135. o. GEIST: Szombathelyi kamaszévek BALJÓS 2001: 140. o.
1244 VaML Szombathely Polgármesteri ir. 7580/1925. sz.
1245  Kivonat Szhely város közigazgatási bizottságának 1934. szept. 29. jegyzőkönyvéből. Az orth. Izr. Hitközség
kérelme szombatzsinór engedélyezése iránt. A határozat: A magyar királyi vallási és közoktatási miniszter
57598/1895  sz.  rendelete  alapján  helyt  ad.  Kiköti,  hogy  a  zsinór  felszerelésének  oly  módon  kell  megtörténnie  a
hitközség  terhére,  hogy  annak  alkalmazása  senkinek  és  semminek  a  hátrányára  ne  legyen.  8521/1941.  VaML
Szombathely város Polgármesteri iratai 8521/1941. sz. Vas megyei Elektromos Művek Rt. Szombathely
Polgármesteri Hivatalnak Folyó hó 23-án kelt 8521/1941.sz.határozatra való hivatkozással tisztelettel közöljük, hogy
az  Orth.  Izr.  Hitk.  megrendelése  alapján  a  szombatzsinórt  a  múlt  hét  folyamán  leszereltük.  A  számlát  is  a
hitközségnek nyújtottuk be. 1941. április 29.2992/1941. sz.
1246 A Zsidó Nemzeti Alap 1919. évi befizetése = Zsidó Szemle, 1920. január 23. 18-19. o.
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Sopronban is. A két szervező továbbra is a Braun házaspár és Ragendorfer maradt. 1247  A

hitközségek viszonyulása sem változott: az ortodox rabbik nem szimpatizáltak a gondolattal,

nagyobb fogadókézsége mutatkozott az unterwaldi eszméknek, mint a zsidó nacionalista

törekvéseknek. Hasonló mentalitás jellemezte a kongresszusi hitközség vezetőit Szombathelyen.

Geist Jenő teátrális jelenetek közepette távolította el a hitközség épületéből a cionista agitátorokat.

Ugyanakkor más volt Horovitz József rabbi magatartása, aki óvatosan a cionista eszme

támogatójává  vált,  sikerült  egy  szervezetet  is  létrehoznia  1922-ben  az  ún.  Zsidó

Diákszövetséget. 1248  Alapítása mögött az a keserű tapasztalat húzódott meg, hogy a fiatal

korosztályok,  a  kamaszok  elvallástalanodnak,  így  a  kör  két  célt:  a  zsidó  vallásos  öntudatot  és  a

cionizmust kívánta finom formában egyesíteni, erősíteni. A kulturális cionizmus tere lett e fórum,

mely a sajtóban főként kulturális estjei révén jelent meg, de szerepe ennél jelentősebb volt:

reményt adni és a gondolatot ébren tartani.1249

A fordulópontot természetes 1928 hozta el, amikor is hivatalosan megalakulhattak a

cionista szervezetek: az MCSZ, valamint a Pro Palesztina Szövetség. A tagság nagyjából fedte

egymást,  még  ha  a  célok  között  volt  is  hangsúly  eltolódás.  Ugyanebben  az  évben  a  Keren

Kayamet kiküldöttje, az erdélyi származású Székely Béla látogatott el Szombathelyre, amelynek

hatására megalakult Szombathelyen a Barisszia-Aviva ifjúsági mozgalom Samuel Ragendorfer

vezetésével. 1250  A csoport munkájában tevékenykedtek a zsidó fiatalok - Braun Tuvija,

Ragendorfer Jenő, Wosner Jenő, Dr. Neumann Aladár, Deutsch Elza, Rose Sári, Rose Dávid,

Marton Miklós, Ungár Zoltán, Sziklai Sándor, Phillipp Mose. Az ifjúsági mozgalom tagjai később

a Somér Hacairhoz csatlakozva hacharára mentek, és később részt vettek Maabarot kibuc

megalapításában.1251

1247 Zsidó Szemle, 1920. augusztus 6. 11-12. o. Zsidó Szemle, 1921. augusztus 6. 3. o.
1248 Egyenlőség, 1930. január 4. 13. o.
1249 A  Szombathelyi  Zsidó  Diákszövetség  Chanuka-estje  Az  immár  8  éves,  az  önképzésben  és  a  zsidó  irodalom
művelésében szép eredményeket felmutató Diákszövetség december 28-án rendezte meg Chanuka estjét. A 70 tagú
ifjúsági  énekkart  Grósz  Albert  tanította  be,  az  50  tagú  szavalókórust  pedig  Filip  Sándor.  Az  est  fénypontja  Káldor
Ervin  a  szöv.  Elnökének  „Örök  vándorok”  c.  színművének  a  bemutatása  volt.  Tárgyát  a  zsidó  sors  megkapó
bemutatásával, a gettó szép családi életének a festésével a történelemből meríti. Az est jövedelméből a könyvtárat
gyarapítja  a  szövetség.,  de  jut  belőle  a  külföldön  tanuló  diákoknak  és  a  héber  tanfolyamnak  is.  Egyenlőség,  1930.
január  4.  13.  o.  Zsidó  Diákszövetség  csütörtökön  a  Kovács  szálló  nagytermében  volt  az  est  Hoffmann  Alfréd
megnyitója beszéde után ifjúság vegyeskar énekel Mozart és Suppé Költő és parasztjának a nyitányát adták elő, mind
ezt Grósz Ali vezényelte. Trió táncok, a kínai táncosok voltak a legsikeresebbek Zsidó Diákszövetség =
Nyugatmagyarország, 1932. december 27. 2. o. A szombathelyi hitközség héber tanfolyama és ifjúsági kultúrcsoportja
nyilvános kultúr délutánt rendezett, ahol  Winkler Ernő nagykanizsai főrabbi „Mit rombolt és mit alkotott a zsidóság
valláserkölcsi szelleme” címmel tartott előadást a zsidó ifjúság problémáiról. Winklerné Munkácsi Noémi „Dal a
zsidó  házban”  címmel  főleg  „Óneg Sabasz”-t  a  szép  szombatot  ismertette  a  tradicionális  énekek  jóvoltából,  Feleki
Rezső nagykanizsai operaénekes közreműködésével. Egyenlőség 1937. jan.21. 10. o.
1250 RAGENDORFER: Emlékek 2. o.
1251 RAGENDORFER:  Emlékek 2. o.
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A Magyar Cionista Szövetség helyi csoportja csak 1933-ban alakult meg

Szombathelyen Braun Dávidné1252elnöklete alatt. A tisztikarban helyet foglaltak: Dr. Neumann

László, dr. Neumann Aladár, dr. Wesel Imre, Halász Aladár és Mosonyi Dezsőné.  Ők is

népszerűségüket a kulturális tartással kívánták fokozni. 1253  „Szomorúan kell megállapítanunk,

hogy a cionista eszme Szombathelyen alig ért el számottevő eredményt, annak ellenére, hogy egy

maroknyi lelkes ember sok odaadással és nagy áldozatkészséggel igyekezett a gondolatot bevinni a

zsidó társadalom szélesebb rétegeibe. E sikertelenség, amit az a tény is jellemez, hogy 1933-1939

közötti években a 4000 főnyi szombathelyi zsidóság köréből mindössze 25-en alijáztak.”1254

A cionista szervezet másik központja a megyében Sárvárott működött, bázisát a cukorgyár

jelentette,  ami  zsidó  cégnek  számított  és  mind  a  közigazgatás,  mind  a  köznyelv  így  tartotta

számon.  1936-ben  oszlatták  fel  az  ottani  működő MCSZ.1255  Ennek okai nem derülnek ki a

dokumentumokból. Az azonban ismert, hogy a hatóságok erős megfigyelés alatt tartották a

cionizmust, és inkább ez terjedésnek egyik legnehezebb oka. Pl. felkapták a fejüket akkor, ha egy

cionista gondolattal kacérkodó zsidó birtokos cionista munkásokat fogadott fel, ezt megtiltották,

különösen akkor, ha nagy volt a munkanélküliség az agár szférában.1256

Úgy tűnik a cionizmus inkább az alsó középosztálybeli városi zsidóságot érintette meg, de

szemmel láthatóan a harmincas évek derekára a középosztály módosabb elemei elsősorban

identitás problémái miatt kereste a cionista szerzők munkáit. „Lehet, hogy az öntudatos zsidó

állam megvalósítja a zsidó hazát és megszünteti a szenvedések sorát – de valahogyan nem tudom

álmodni ezt az álmot – írta Hoffmann János. Próbáltam, nem sikerült. Kitörő örömmel

üdvözöltem Révész Béla Nordau könyvét – azt hittem, ő ki tudta fejezni ott mindnyájunk érzéseit

– gondolatát. Nem. Én nem tudok hinni a nacionalizmusban, még akkor sem, ha most égig

lángoló fénnyel égeti Európában mindazt, amit emberi ideálnak gondolunk. A száz esztendős

nacionalizmus az emberek együttélését, a nemzetek békés egymás mellett megférését teszi

lehetetlenné  –  ez  nem  lehet  a  jövő útja.  Ezért  nem  tudok  feltétlenül  hinni  a  zsidó

nacionalizmusban sem – de látom, hogy tízezrek életét mentette meg, tízezrek boldogulását

biztosítja Palesztina.” 1257

1252  Braun Dávidné a szombathelyi zsidóság köztiszteletben álló közéleti asszonya több heti palesztinai útjáról
visszaérkezett, és ezen élményeiről nyilvános előadást tartott. =Zsidó Szemle 1928. július 12. 12. o.
1253 Zsidó kultúráért. = Nyugatmagyarország, 1932. december 12. 4. o.
1254 Ragendorfer elsősorban az ortodox rabbikat hibáztatta, hogy még a mizrachista irányzatnak sem adott teret.
Egyenlőség, 1927. december 10. 50. sz. 12. o.
1255 VaML CAs vármegye alispánjának iratai 6555/1936. Sz.
1256 Szombathelyi Polgármesteri iratok 21/1934.
1257 HOFFMANN 2001: 97. o.
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Ismert, hogy 1940-ben a belügyminiszter belbiztonsági okok miatt feloszlatta a MCSZ

vidéki szervezeteit is, és vagyonát lefoglalták1258, de ez egyébiránt nem vonatkozott a Zsidók Pro

Palesztina Szövetségére.1259

12. Az Ostffy korszak

1932 nyarán már mindenki érezte, hogy valamilyen változásnak történnie kell, mert

Károlyi Gyula és válságkezelő kormányzata nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Mind a

törvényhozásban, mind a pártjában, mind a közvéleményben szerény támogatottsága akadt az

arisztokrata miniszterelnöknek. Az új jelölt már hónapok óta készült a feladatra, és gyűjtötte maga

köré a „híveket.”1260Így, amikor bejelentették a kormány távozását, mindenki érezte: a főispánok

lemondása most nemcsak formalitás, hanem maga a valóság. A jól értesült Vasvármegye nemcsak

azt tudta, hogy Tarányi minden rábeszélés ellenére távozik,1261hanem hogy a napokban beszélték

rá Ostffy Lajost a feladat elvállalására.1262 A távozó főispánról csak dícsérő szavakat írtak, aki az

egykoron forrongó vármegyét lecsillapította, tevékenységével tompította a konfliktusokat;

ironikusan meg is jegyezte: a búcsúztatásomon többen jelentek, meg mint beiktatásomon.1263 A

vármegyei kisgyűlés az új miniszterelnököt, Gömbös Gyulát Jánossy Gábor (evangélikus) helyi

politikus javaslatára lelkesen üdvözölte.1264 Az új főispán beiktatására 1932. november 16-án került

sor.1265

1258 Braun Dávidnét leadta az egyesület a Vasmegyei Takarékpénztárnál takarékkönyvben lévő 94,7 pengőjét. VaML
Szombathelyi Polgármesteri iratok elnöki iratok 48/1940. sz. eln.
1259 Braun Dávidné arról értesített a polgármestert, hogy a belügyminiszter rendelete szerint (143.700/1940/VII.BM.)
ki kell adni a szombathelyi perselytulajdonosok jegyzékét, valamint a perselygyűjtésre vonatkozó feljegyzéseket,
elszámolásokat stb. Ugyanakkor szólt arról, hogy a belügyminiszter a Magyar Cionista Szövetség szervezeteit oszlatta
fel. A Pro Palesztina Szövetség független a cionista szövetségtől. Az egyesület célja: „A Szentföld iránti kegyeletes és
tudományos érdeklődés fenntartása. Magyarország és Palesztina között gazdasági kapcsolatok létesítése." Tagja
bármilyen izraelita vallású magyar állampolgár lehet, tekintet nélkül arra, hogy cionista vagy sem. VAML Szombathely
város Polgármesterének iratai 53/1941. sz.
1260 ANTAL 2004: 67. o.
1261  Nagyméltóságú M., Kir. belügyminiszter Úr/ F. hó 1-én szerencsém volt Nagyméltóságodnak Vasvármegye
főispáni állásáról való lemondásomat bejelenteni, amit nagyméltóságod óhajának megfelelően ezennel írásban is
előterjesztem. Mély Tisztelettel: Tarányi. 1932. október 3. (ceruzával) = VaML Főisp. Eln. ir. 107/1932. sz.
1262 Vasvármegye, 1932. október 26. 1. o.
1263 Hír, 1932. november 6. 1. o:
1264 Hír, 1932. október 11. Hír, 1932. okt. 19.o. Főispáni kombinációk
1265 Ostffy főispáni beiktatási programja. A programon részt vett: Simon Elemér dr. Sopron megyei főispán, Gévay Wolff
Lajos  alispán.  Nem volt  bankett  csak  ebéd a  Sabaria  vendéglőben.  Tauber  kanonok üdvözölte.  = Vasvármegye,  1932.
november  16.  szerda  Hír,  1932.  november  16.  1.  o.  Ostffy  beiktatási  programja,  részt  vettek:  Simon  Elemér  soproni,
Gyömörey György zalai főispán, Horváth Kálmán alispán, Vidos Árpád főjegyző. Herbst Géza vezetésével ment
küldöttség érte: Ajkay Zoltán, Bezerédj Dénes, Gyurányi Ferenc, dr. Vidos József, Raffl Pál, Pethő Ernő, Lődör Jenő,
Koledics Ferenc, Fülöp József, Steiner Miklós, Vermes Márton. Mikes József jobbján ment Wallner József apátkanonok,
= Hír, 1932. november 16. 1. o. Vasvármegye, 1932. november 17. csütörtök
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Ostffy Lajos személye jól ismert volt a helyiek előtt.1266 Programadása annak idején, 1917-

ben nagy vihart kavart, téziseit pártprogramnak ítélték. 1932-ben sem állítható, hogy semmitmondó

általánosságba burkolta volna véleményét. Keményen, határozottan beszélt, nagyban emlékeztetett a

miniszterelnök katonás stílusára. „Az országos politika tekintetében nincs szükségem részletekbe

menő kijelentéseket tenni - mondta. Azt tekintem feladatomnak célkitűzéseimben és e Vármegye

dolgainak irányításában, hogy e vármegyének ügyeit belehelyezzem a kormány programjába.”1267

Nyilván ezt is várták tőle az új populista hullámnak megfelelően: „Nem csak a kormánynak, a

kormánypártnak, hanem a vármegye minden rendű és rangú és a valló népének akarok a főispánja

lenni.” Ez egyszerre jelentette a hőn áhított nemzeti egységet és a lehetetlenséget. „Politikai pártok a

nyugalom megőrzéséig maradhatnak, de csak addig, csírájában elfojtom az osztályharcot, vagy titkos

agitációt. … Azt is kijelentem, hogy a királykérdést politikai pártkérdésnek tekintem. Ez az egész a

nemzet nagy problémája, erőszakos uton nem oldható meg csak törvény és törvényes formák

között." Világos állásfoglalás volt ez, akkor, amikor a legitimisták legtöbbje ezt a kérdést pártpolitikán

felülállónak vélte, és tartotta. Az újonnan szerveződő és meginduló erőkkel kapcsolatosan pedig

egyértelmű, hogy komoly szerep vár a közigazgatásra és a rendészeti szervekre. A gazdasági válsággal

kapcsolatosan inkább az elveit és elvárásait fogalmazta meg, agráriusnak tartotta magát, aki csak ezen

dimenzión keresztül hajlandó az iparra és a kereskedelmi problémákra tekintetni; a megoldást a jól

működő kamarai rendszerben látta (büszkén vallotta, hogy részt vett az 1920. évi XVIII. törvény

megalkotásában.). Ez a felfogás nem jelenti azt, hogy kereskedelem- és iparellenes felfogások

kapjanak lábra, és népszerűsítsék magukat. A felhalmozott adósságok kérdésben a kör

négyszögesítését tartotta célravezetőnek: a városi és a községi terhek eltörlését, az emberséges

adóbehajtást és az arányos közteherviselést. A munkanélküliséget közmunka biztosítással vélte

megoldhatónak. Nyilván ilyen hozzáállással nem lehetett a pénzügyi problémát kezelni.

A municipializmus melletti elkötelezettségét szokásához híven patetikusan deklarálta, a jó

közigazgatás, a „törvénnyel betűn messzemenő jó akarat,” a vármegyei munka alapja. 1268  „Nem

tudnám helyteleníteni azt, hogy ha az önkormányzati élet tartalmasabbá és hatásosabbá tétele

érdekében a törvényhatósági bizottságban pártok alakulnának.”1269 Nem látta ezt veszélynek, sőt

elfogadhatónak tartotta. Érzékelhetően nem kívánt azokra a pontokra kitérni, ami Gömbös

1266  A kommün bukása után az ostffyasszonyfai fogolytábor, illetve tüzérségi lőszertelep őrzésére katonaviselt
gazdákból őrséget szervezett. Az első és második nemzetgyűlési választásokon a konszolidált irányzatot támogatta.
1935 után Sopron vármegye és Sopron város főispánjává nevezték ki. Az OMGE, a Gazdák Biztosító Szövetkezete,
a MOVE és az Evangélikus Zsinat választmányi tagja. Tartalékos hadnagy, a Magyar Érdemrend csillagos
középkeresztje, a bajor koronarend középkeresztje, Károly csapatkereszt és több más polgári és katonai kitüntetés
tulajdonosa. Lányai: Éva 1918. június 24. Anna 1919. október 23., Jolán 1922. április 1-én született. STERN 1910: 377. o.
VASI 30: 308. o. KERESZTÉNY II: 780-781 .o. VaML Vas vármegye Fősip. Eln. ir. 138/1932. sz.
1267 VaML Vas vármegye Fősip. Eln. ir. 138/1932. sz.
1268 Hivatalvizsgálat során nem aktákat, hanem közállapotokat kívánok vizsgálni, a közutak, a falvak, a munkanélküliek
helyzetét. VaML Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyv 1932. november
1269 Hír, 1932. november 23. 1. o. Újabb küldöttségek Ostffy főispánnál. = Hír, 1932. november 24. 3. o.
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bemutatkozásakor visszhangot váltott ki. Ostffy a felekezeti kérdés tekintetében titkolta álláspontját.

Itt nem annyira a zsidókérdésre gondolok, mint inkább a politikai szerepet vállaló papságra, amit

erősen helytelenített, s különösen elítélően nyilatkozott - szűk körben - az Ausztriában kialakult

gyakorlatról.1270 Ez nyilván olyan program volt, amelyről nem beszélni kellett, hanem végrehajtani.1271

Az országjáró körútján a vasi megyeszékhelyre ellátogató Gömböst lelkes hangulatban fogadták, de a

miniszterelnöknek sikerült dodonai mondatokat maga után hagyni.

1933-ban megkezdődött a NEP megyei szervezése is, a feladattal Roszner Istvánt bízták

meg. 1272  A pártszervezés lassan haladt, „szerencséjükre” komoly helyi média támogatójuk akadt

Lingauer Albin személyében. A gazdasági kényszer arra sarkallta a laptulajdonost, hogy elkerülje a

pénzügyi csődöt, így elfogadta a kormánytámogatást, mely nyilván mindkét fél számára hasznos volt.

Ugyanakkor megpecsételte a helyi legitimizmus tömegbázis nélküli csoportjának a sorsát is. Az 1935-

ös választások a NEP sikerét hozták (öt körzetben) Vas vármegyében is. A kormánypártokkal

szembeállók közül csak Sigray Antal győzött Körmenden, Huszár Mihály (KGSZP) Sárvárott és

Grecsák Rihárd Kisgazda színekben Őriszentpéteren. Üzenetértékű volt a szombathelyi választás,

ahol Kozma Miklós belügyminiszter kapta meg a város mandátumát.1273

A lokális politikai hangulat legfőbb barométerei a helyi (városi) választások voltak: a

végbement erőviszony-átrendezést nem annyira az országos eredmények, hanem a helyi hangsúly

eltolódások adták. 1274 (Az országos küzdelem annál fontosabb volt, hogy a csak helyi akaratokra

lehessen bízni!) Az 1935. decemberében megtartott szombathelyi városi választások már

éreztették, hogy a központi pártszerveződés milyen „mélyre” ért. Nagyjából három községi párt

létezett: a KGSZP „kistestvére” a Keresztény Községi Párt, a szociáldemokraták illetve a fő

áramlatot képviselő Városi Polgári Párt, kinek vezetője az 1924-ben nyugállományba kényszerített

Herbst  Géza  volt.  (Ez  a  párt  valóban  önálló  volt.)  Most  erre  a  térre  „furakodott  be”  1935

decemberében a Polgári Egység Pártja (PEP), ami a NEP helyi „fiókszervezetének” tekinthető,

vezetője a NEP helyi főkorifeusa, Csupor Sándor volt. A célokról és szándékokról ennyit

mondott: „A párt tagjait nem politikai meggyőződés és nem vallásfelekezet szerint veszi fel,

hanem azok közül sorozza, akik nem szívesen látják a viták eldurvulását és az apró Klikkek

megsokasodását. Komoly, modern gondolkodású önzetlennek ismert, klikkhez nem tartozó

1270 A belügyminiszter azt kérte a hatóságoktól, hogy ügyeljenek a felekezetek közötti béke fenntartására, a társadalmi
rendezvényeken lehetőleg ne vegyenek részt az államhatalmi cél az fontosabb. VaML Szombathely Polgármesteri
elnöki iratok 10/1933.
1271 HEGEDÜS 1958: 19. o.
1272  Roszner  és  Ostffy  agráriusok  voltak  és  hittek  a  kormány  ilyen  jellege  magatartásában,  de  eltérő volt  az
álláspontjuk a legitimizmus kérdésében, az előbbi a kompromisszumot kereste az utóbbi az erőből való megoldás
híve volt. VONYÓ 1990: 155-158. o.
1273 HUBAY: 99. o. 107-108. o. GIBBA 1995: 125-129. o. TIMÁR 2000: 43-46. o.
1274  Sajnos a helytörténeti irodalom minderről fordítva gondolkodik és a választási időszak megnyilvánulásaiból
kívánja diagnosztizálni a megyei és városi népesség politikai mentalitását. = VaML Szombathely Polgármesterének
iratai. Elnöki iratok 37/1941. sz.
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férfiak jószándékú összefogása hívta életre a pártot.” 1275  Nem  is  az  volt  a  meglepetés,  hogy

győzött az izraelita városatyákat is magába foglaló PEP, hanem, hogy roppant fölénnyel, és a

becsatlakozó virilisekkel együtt biztos fölényt alakított ki a közgyűlésen olyannyira, hogy a

bizottságok alakításánál már semmire sem voltak tekintettel.1276

Szombathely nem sokáig élvezhette Kozma Miklós belügyminiszter jóindulatú

támogatását, mert azzal egyidejűleg, hogy lemondott belügyminiszteri posztjáról, visszalépett a

város képviseletéből is. Pótválasztásokat kellett kiírni, ahol a kereskedelmi államtitkár, dr. Halla

Aurél követte a minisztert. 1277  Ez azonban inkább a mandátum átjátszásának tűnt, mint egy

komoly sajtó- és szócsatát hozó időközi választásnak.1278 1937. február 8-án jelölték dr. Halla

Aurél kereskedelmi államtitkárt a szombathelyi mandátumra. Ez mutatta a város stratégiáját:

kijáró képviselőt kívántak választani, lehetőleg minisztert. 1279  Kicsit későn, de megtaláltak az

ellenfelét is: Csekonics Iván személyében, akit már egyszer - viharos körülmények között, de -

1931-ben megválasztottak a megyeszékhelyen. Az „ügy” érdekességét az adta, hogy a legitimista

politikus most szembekerült a Vasvármegye (egykoron büszke legitimista) szerkesztőjével,

miközben a liberális színezetű Nyugatmagyarország média támogatását élvezte.1280 Lingauer Albin

fontosnak is tartotta megjegyezni, hogy zsidó újságíró (Gerő Manó) támogatja a jelöltet. Az

eredmény nem lehetett kétséges, a leadott érvényes szavazatok kétharmadával nyert dr. Halla

Aurél.1281

A korszak hangos népgyűléseiről kevés forrás maradt fenn, s ez igaz a párthelyiségekben

megtartott tanácskozásokra is. Minden más típusú írásos forrásnak hiányában vagyunk, s ez

nyilván végső következtetéseinket is erősen determinálja.1282

1275 Vasvármegye, 1935. december 5. 1. o.
1276 VaML Szombathely város közgyűlési jkv 1936. február 6.
1277 Kozma Miklós lemondása természetesen komoly visszhangot váltott ki, de ehhez a város csak helyet adott. Illetve
magáról az eseményről való tudósítás országos reflektorfénybe állította a települést. De Kozma 1935-ös
megválasztásának hátterébe is a kijáró-választás húzódott meg és nem a politikai vagy lokális szimpátia. Távozása
nem  keltett  pánikot.  Nyugatmagyarország:  1935.  március  18.  1  Hogy  a  városi  díszpolgárságot  is  megkapta  azt  a
városfejlesztő érdemeinek tudták be és nem a diktatórikus törekvéssel szembenálló politikai magatartásért. =
Vasvármegye, 1937. február 11. 1. és 13. o. A lemondás okairól l. ORMOS 2000: 480-485.
1278 A csendes választásról szól Tímár István: Két pótválasztás Vas megyében az 1930-as évek második felében. =
Vasi Szemle, 1991. 2. sz. 220-221.
1279 L. A.: Miért Halla és miért nem más? = Vasvármegye, 1937. február 7. 1. február 18. 1-2.
1280 Csekonics Ivánt elvileg támogatta Eckhardt Tibor is.  = Nyugatmagyarország, 1937. március 8. 1.  o.  Festetich a
restauráció ellen foglalt állást, mivel azt a zsidók támogatják. = Nemzet Szava, 1937. március 14. 11. o.
1281 11260 szavazatot kapott az államtitkár,  a lapok megjegyezték, hogy a tisztviselők és az iparosok is rá szavaztak,
Csekonicsnak 5431 voks jutott. = Nyugatmagyarország, 1937. február 22. 1. o.
Lingauer lapjában visszautasította azokat a vádakat, hogy a kormány presszionálta volna a tisztviselőket. =
Vasvármegye, 1937. február 27. 4.
1282  Természetesen a következtetések levonására a rendelkezésre álló sajtó és levéltári, személyes iratanyagok
meglehetősen szerények és hiányosak. A harmincas évek főispáni bizalmas iratait 1944 októberében ismert okokból
megsemmisítették. Az egykori főispán, Ostffy Lajos váratlan halála miatt nem készített feljegyzéseket, s utóda Szücs
István sem írt utóbb feljegyzéseket. Szücs Imre a főispán fiának szíves közlése, aki rendelkezésemre bocsátotta a
tulajdonában lévő atyai iratokat, feljegyzéseket is. Szűcs Zoltán: dr. szentjánosi Szűcs István Vasvármegye és
Szombathely város főispánja életrajza (1892-1980). Kézirat a szerző tulajdonában.
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A vármegye élén a gömbösi irányváltás óta Ostffy Lajos állt, akinek politikai mentalitását

erősebben határozta meg tradicionális dzsentri tudata, felekezeti világképe (evangélikus) és

személyes sértődöttsége, mint politikai értékrendje. Épp a jelzett időszakban 1937 decemberében

hagyta el vármegyéjét, s inkább a kevesebb munkával és konfrontációval, de komolyabb

presztízzsel járó felsőházi tagságot választotta; a megyei közgyűlés tagjai pedig ebben kiváló

partnerének bizonyultak. 1283  Távozásnak valódi okára nem derült fény. A helyi sajtó Ostffy

szigorúságát és erőskezűségét emelte ki, olyan személynek mutatta be, aki mindig a kormánypárt

érdekeit követte, s feleslegesen nem kavart felekezeti viharokat. Távozása idején a

törvényhatóságnak: „van rendje, nyugalma, konszolidált közigazgatása és társadalmi

békessége.”1284 Negyedévig keresték utódját. A hírbehozott nevek skálája szélesnek mutatkozott:

dr. Weiss István OTI igazgatótól, az igazságügyi államtitkáron, dr. Bézay Jenőn át, a vasvári

főszolgabíró, Tulok Józsefig. 1285  A hosszú ideig tartó üresedés két tényezővel magyarázható,

egyrészt a kormányzati politika bizonytalanságával, a bevezetőben említett készülődő fordulatával,

másrészt  azzal,  hogy  a  vármegyében  már  nem  volt  egy  meghatározó  mag,  amelyik  a  „pápa

választás” erejével rendelkezett volna. Egyre nehezebben lehetett kódolni, hogy ki is a

törvényhatóság erős embere. Márciusra aztán megtalálták az új megyei vezetőt, a napi

közigazgatás frontján edződött, de szerény anyagi kondíciókkal bíró szentjánosi Szűcs István

személyében, akinek nézeteit erős municipiális szellem hatotta át. 1286  Beszédeiben a kormány

melletti elkötelezettség mindig egy csipetnyi elhatárolódást is tartalmazott. „Ez a közszellem tette

lehetővé, hogy olyan időkben, amikor a nemzet érzéseiről idegen és a nemzet ideáljait nem tudó

központi hatalom irányította ennek a nemzetnek a sorsát, a vármegyék valóságos fellegvárakká

alakultak át. (…) Nem a többnyire simulékony és alkalmazkodó központi hatalom, hanem ez a

dacos vármegyei közszellem verte vissza mindig a nemzet érdekei ellen intézett támadásokat.” -

hirdette 1938 júniusában.1287 Beiktató beszédében március 31-én - Darányi győri bejelentése után -

pedig így szólt: „Vas vármegye nem ismert felekezeti kérdést a múltban, bizton remélem így lesz a

1283 VaML Vasvármegye tvhat. biz. kgyi jkv 1937. december 11.
1284 Lingauer Albin: Ostffy Lajos = Vasvármegye, 1937. december 5. 1. o.
1285 De még felmerült,  Radó Lajos, Szapáry Lajos gróf és Festetich Oszkár neve is.  = Hír,  1938. január 22. 3.  o. és
1938.  január  28.  3.  o.  Vas  vármegyében  a  főispán  kiválasztása  már  huszas  években  is  nagy  gondot  okozott,  szinte
folyamatos volt a „káderhiány”, de a Bethlen kurzusnak más politikai gondokkal kellett szembenézni.
1286 Hogy rá esett a választás abban szerepet játszhatott a család erős személyisége is, hiszen édesanyja a klasszikus
megyei dzsentri tradíciót megtestesítő Radó családból került ki. Szücs Imre szíves közlése. Három dolgot
hangoztatott: az ősi alkotmány fenntartása, a magyar faj szupremáciája és a közéleti tisztaság. = VaML Vas vármegye
tvhat. biz. kgyi jkv. 1939. november 27.
1287 Bár kurzus beszédnek is értelmezhető, hisz Darányi menesztésére többek között azért került sor, mert közel
került Berlin elvárásaihoz. = VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1938. június
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jövőben is.” 1288  Tegyük hozzá ez tényleg nem rajta múlt. Politikai elveit mutatta, hogy 1944

márciusáig hivatalban maradt, a német megszállás után azonban távozott posztjáról.1289

Az alispán, Horváth Kálmán politikai credóját újraválasztása alkalmával 1939-ben fejtette

ki: az „Őrségváltásra irányuló kívánság - úgy tudom - nemcsak velem, de mással szemben is

fellépett már sürgető türelmetlenséggel. Bizonyára az intrikák sem maradtak el … idősebb korom

dacára - ekkor 55 éves - a korszellem követelményeivel szembeszállni sem kívánok …

munkatársaim ma már úgy szólván kivétel nélkül abból a fiatal pártból valók, akik a koreszmének

megfelelő elveket és úgy a közigazgatás gyorsaságának szükségességét is meggyőződéssel

vallják.”1290 Túlélés és alkalmazkodás. A konfrontáció kerülésének ésszerű útja, itt a szavak már

nem a valós szándékot, az értékrendet mutatták, inkább a kétarcúságot és az alkalmazkodás

mindent uraló erejét. Nem felesleges aláhúzni a fiatalokkal történő legitimálást, ha ő esetleg nem

is felel meg az új kor elvárásainak munkatársai feltétlenül.

A negyedévi rendszeres - és rendkívüli - megyei gyűlések azok a fórumok, ahol politikai,

horriobile dictu pártpolitikai kérdések is felvetődhetnek. Részben konkrét ügyek, részben az

alispáni általános beszámolók kapcsán. Természetesen a képviselői reprezentáció önmagában

biztosította a konzervatívok uralmát. Mégis sikerült egy-két „új”, más szemléletű „honatyának” is

bejutnia a megyei parlamentbe, ahol artikulálhatta a szélsőséges mozgalmak elképzeléseit. A

disputákat az 1936-os esztendőben még a Gömbös (Roszner István) kontra Bethlen (Jánossy

Gábor) hívők pengeváltásai érzékeltették, de 1937-re már fordult a kocka. 1291  A májusi

közgyűlésen Márkus László, aki egyébiránt városi tisztviselő volt, már arról szólt, hogy keresztény,

nemzeti és hazafias hajlandóságúak a nyilasok és hogy „a mai liberális és szabadkőműves

társadalmi és gazdasági berendezkedés helyébe szociális szellemű keresztény nemzeti

berendezkedést akarnak állítani.”1292 A főispán Ostffy Lajos azonban leintette, és visszautasította a

kormány ilyen típusú minősítését, sőt inkább azt hangoztatta, hogy pont a jelzett értékeket

képviseli a kabinet.

A zsidó vitára fél évvel később, a novemberi közgyűlésen került sor. Az alkalmat Heimler

Ernő az ortodox vallású zsidó szociáldemokrata ügyvéd1293 hozzászólása teremtette meg. Szerinte

1288 Vasvármegye, 1938. április 1. 2. o.
1289 A hadműveleti kormánybiztosi tevékenységét azonban megtartotta.
1290 VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1939. november 27.
1291 1936 májusában a NEP megyei vezetője, Roszner István „soros oldalvágásokat adott a Bethlen-rendszer felé.
Ami több oldalról heves tiltakozásra adtak alkalmat.” Jánossy Gábor a bethleni irányvonal helyessége mellett érvelt. A
főispán Ostffy a pártvezér védelmére kelt  és azt hajtogatta,  hogy „nem Bethlen személyét,  hanem politikáját bírálta,
amellyel Roszner szemben állott akkor is, amikor Bethlen hatalmon volt.” = VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv.
1936. május 18.
1292 VaML Vasvármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1937. május 18.
1293 Heimler Ernő (1879-1944), Budapesten végezte el az egyetemet, 1904 szeptemberében a helyi cionista szervezet
megalapítója, aki a tízes években csatlakozott a szociáldemokrata mozgalomhoz. 1919-ben vádbiztos, majd a
választásokon a városi intéző bizottság tagja lett. 1919-ben kizárták az ügyvédi kamarából, de utóbb visszavették.
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„a körülöttünk hullámzó mozgalmakkal, (értsd: nyilasokkal) … szemben nem tartja elegendőnek a

rendőri intézkedéseket és (kérte) a sajtó rendszabályozást.”1294 Politikai ellenfele Márkus László

meg a városban hullámzó galíciánerekben látott veszélyt. Ezért követelte a fővárosihoz hasonló

razziák megtartását a településen. Majd így szólt: „Ezekkel csak ott lehet találkozni, ahol

szacharint és tűzkövet csempésznek, de ott, ahol követ fejtenek nem. Ezeket a madarakat tovább

kell rebbenteni, mert ott nem vernek fészket, ahonnét elriasztják őket.”1295 Márkus szerint egyre

gyakrabban tűnnek fel gyanús galíciánerek a megyeszékhelyen, s különben is elviselhetetlennek

tartotta, hogy a jelzett felekezet tagjai „kerített várost csinálnak az ősi Saváriából.” 1296  Ez

utóbbival arra utalt, hogy Szombathely város vezetése 1934-ben hozzájárult az ortodoxok

kéréséhez, és felszerelhették szombatzsinórjukat. Az alispán reagálásában az egyrészről-

másrészről bölcsességét választotta. Azt hangsúlyozta, hogy nem az ő feladata a bevándorlók

ellenőrzése, másrészről nem adott igazat Heimlernek sem, aki e hozzászólásban antiszemitizmust

látott. Az ismert tételt hajtogatta, miszerint a galíciánerkérdés nem azonos a zsidóüldözéssel.

Tudjuk, hogy Magyarországon e „csoport” hasonló funkciót „töltött be”, mint Németországban

az ostjuden. 1297  A rájuk tett stigma idővel minden, e fajhoz sorolt egyén tulajdonságává vált.

Horváth Kálmán most még megmaradt a húszas évekből is jól ismert tételnél és azt mondta, hogy

Márkus kifejezetten a galíciaiakról szólt: „zsidóüldözésről szó nem volt soha nálunk! Zsidó

polgártársaink, akikkel együtt élünk, mindig jó viszonyban voltunk, mert ők épp olyan keresztény

helyesebben krisztusi mentalitásúak, mint mi. Nem lehet a zsidóság összességét ért sérelemnek

betudni azt, amit Márkus mondott!”1298 Majd Ostffy Lajos főispán is közbeszólt, és utalt arra,

hogy  tavaly  volt  már  Szombathelyen  razzia,  akkor  nyolc  ember  akadt  fenn  a  hálón.  „A  razzia

során hatan nem tudták igazolni magukat. Ezeket kiutasítottuk. A bócher iskola növendékei

1944-ben a németek letartóztatták, és internálták Nagykanizsára. = Vasvármegye, 1904. szeptember 18. 3-4.o., KI A
JÖVŐNEK 1978: 115-116.
Gyermeke, Heimler Ernő életrajzi regényében némi malíciával említi, hogy Marx számára elképzelhetetlen lenne,
hogy valaki vallásos zsidó és szociáldemokrata legyen. Eugene Heimler: Night of the Mist. London, 1997. Geffen. 11.
1294 Kifogásolta  a  kormány  népi  írók  elleni  pereit  és  a  földkérdés  megoldatlanságát  is,  kérte  a  főispánt  készítsen  e
kérdésről javaslatot. Uo. 1937. november 29.
1295 Alapját egy bírói ítélet jelentette, t. i. Lipschitz Izraelt hat és félhavi fogházra ítélték, vagy tízezer pengő büntetésre
szacharincsempészet miatt. = Hír, 1937. november 30. 2. o. Nemzet Szava, 1937. január 10. 7. o.
1296 VaML Szombathely Polgármesteri iratok elnöki ir. 31/1941. sz. L. még Nyilaskereszt, I. 2. sz. 2.
1297 Maga a kormányzó is világos különbséget tett a honi zsidóság és a „beszivárgók” ellen. Saul Friedländer: A náci
antiszemitizmus  egy  tömegpszichózis  története.  Bp.  1996.  90-91.  A  korszakban  megrendezett  razziákat  így  nem  a
zsidóság elleni akcióknak látták, hanem az államot védő rendészeti kényszerintézkedésnek. L. Stern Samu:
Kihallgatáson Gömbös miniszterelnök és a kormányzó előtt. Fejezet a kiadatlan Naplóból. Közli és jegyzetekkel
ellátta  Avigdor  Löwenheim.  Múlt  és  jövő,  2003.  3.  sz.  68.  Már  a  bethleni  kurzus  is  sokat  tett  a  zsidóság
megosztásáért, s ezt a trendet nagy erővel folytatta a Gömbös-éra is. 1935-ben a kongresszus kapcsán ügyesen
elszigetelték a neológokat az ortodoxoktól, így a neológia „partnere” lett e nézet elburjánzásának. Gyakran megesett,
hogy maguk a helyi ortodoxok is galíciánernek nyilvánítattak. Ez a megosztottsága a zsidóságnak nagyban
meghatározta az 1944-es esztendő történéseit is. STERN 2004: 232-236.o.
1298 VaML Vasvármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1937. november 29.
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között kettőnek nem volt rendben az állampolgári ügye. Azoknak is el kellett távozniuk.”1299 A

város  népessége  a  jelzett  korszakban  épp  hogy  meghaladta  a  negyvenezret,  a  zsidóságé  pedig  a

háromezer-ötszázat, ehhez célszerű viszonyítani ama bizonyos nyolc főt.

A kényes kérdések, a szélsőjobb előretörése és a zsidóügy szegmentuma inkább arra

ösztönözték az alispánt, hogy az általános politikai jelentésébe be se vegye ezeket a neuralgikus

pontokat. „nem foglalta bele a nyilaskeresztesek ügyét, - mondta Horváth Kálmán - akikre

Heimler Ernő burkoltan célzott, de nem beszélt benne a galíciánerekről sem.”1300 A közigazgatási

bizottság 1937 tavaszi ülésén ugyanakkor még szomorúan konstatálta, hogy vidéken, a falvakban

szervezkednek a nyilasok, de mivel törvényes párt, ezért ellenük fellépni nem tud.1301

Az 1938 februári közgyűlésen Márkus szokásos tirádáit adta elő: „a zsidó liberális

kapitalista rendszerrel, a kartellekkel és a sajtóval foglalkozott. Az idegen fajúak letelepedési

ügyében intézkedéseket kér(t).”1302 Közben örömének adott hangot, mivel a kormány „megértette

az  idők  szavát  s  harcra  készen  áll  …  ,hogy  a  nemzeti  szociális  újjáépítés  és  a  magyar  nemzeti

összeolvadás nagy munkájában (azt) a legerőteljesebben támogassa”1303

A zsidókérdésben továbbra is az óvatosság jellemezte a megyei közgyűlést. A szerény

bizakodó hang két vélekedésre épült: a lakosság hagyományos mérsékletére és a kormány

magatartására. „Mélységes meggyőződésem, - hirdette májusban az új főispán - hogy elsősorban a

vasmegyei falvaknak józan és értelmes népe az, amely a kellő értékre szállítja le a politikailag nem

iskolázott egyének felelőtlen és be nem váltható ígérgetéseit és mélységes a meggyőződésem, hogy

azok az intézkedések, melyekkel az Imrédy kormány jön, maradéktalanul biztosítani fogják ebben

az  országban  a  rendet  és  fegyelmet,  amelyre  a  polgáraitól  oly  nagy  áldozatokat  váró  és  kívánó

harcban múlhatatlanul szükség van.” 1304  A beszédből kiérződött a remény, de a félelem is.

Megbillent a kényes politikai egyensúly, a kormánypolitika antiszemita fordulata felerősítheti a

lakosság zsidóellenes magatartását, ami végül is az ország felforgatásához vezet.

A nyugalom érdekében a későbbiekben a közgyűléseken - Bezerédj István javaslatára -

már elkerülték az általános vitát. Ez mutatta, hogy az érdemi politizálás kiszorult a vármegye falai

közül a párthelyiségekbe és az utcai népgyűlésekre, ahol nemcsak a hang tűnt harsányabbnak,

hanem az indulat is. A vitatható módszer - kényes dologról való hallgatás - rövidtávon bevált. A

nézetek konfrontációjának hiánya azonban utóbb megbosszulta magát. Nem lettek világosak a

határvonalak, és nem látszódott a végső következmény sem. Úgy tűnik, hogy a megyei politika

1299 VaML Vasvármegye tvhat. biz. kgyi jkv., 1937. november 29.
1300 VaML Vasvármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1937. november 29.
1301 Igaz Szálasi pártját, a Nemzeti Akarat Pártot 1937 áprilisában törvényesen feloszlatták. A vármegyében Festetich
hívei mozgolódtak.
1302 VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1938. február 21. 2884/1938. sz.
1303 VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1938. február 21. 29.2768/1938. sz.
1304 VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1938. február 21. 1938. május 16.
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szintjén jól zárta az áradat elleni retesz, talán még a Darányi kormány fordulata után is. Igaz ezzel

párhuzamosan a pártpolitikai klubokban kicsit szabadabb légkör uralkodott. Bár ott is arról

beszélt Szűcs István főispán, hogy a zsidókérdést „értékrombolás és a gazdasági egyensúly

megbolygatása nélkül”1305 kell megoldani.

A politizálás, és a politikai értékrend népszerűsítésének másik tradicionális fórumát a sajtó

jelentette. Természetesen csak a helyi médiumokkal foglalkozunk, amelynek tudatformáló hatása

talán fontosabb, mint a fővárosi lapoké. Vélhetően a politikai helyzetnek is betudható, hogy

folyamatosan nőtt Szombathelyen az újságolvasók száma.1306 Három napilap (a Vasvármegye, a

Dunántúli Néplap, a Hír1307) és egy hetilap (a Nyugatmagyarország1308) uralta a helyi médiapiacot.

A napilapok lényegében a kormánypártot támogatták, a hetilap a konzervatív-liberális körökhöz

álltak közel. Inkább egyes frakciók tevékenységét korholták, esetleg az ellenzéket és a helyi erőket

kritizálták, de a kurzust alapjaiban nem. A köztük lévő politikai és értékrendi ellentét sem

akadályozták  meg  őket  abban,  hogy  összefogjanak,  részben  a  jelzett  mozgalmak,  részben

kenyérgondok miatt. 1936 májusában szövetséget kötöttek, megteremtve a Magyar Újságírók

Egyesületének szombathelyi osztályát, amihez húsz újságíró csatlakozott. 1309  A kormány

megszorító intézkedései miatt - amelyben szabályozta az oldalszámokat és a hirdetések mértékét -

kartellbe tömörültek, és létrehozták a Vasmegyei Időszaki Lapok szindikátusát. 1310 A törekvés

mögött a szakmai színvonal megőrzése mellett, - a zugújságírók elleni küzdelem, - a szélsőséges

mozgalmak térnyerésének a megakadályozása húzódott meg. Mindezt ízlésesen úgy adták elő,

hogy az oldalszámok korlátozása következtében kevesebb helyet tudnak szorítani az egyesületi

életnek, s nem kívánnak bő terjedelemben szólni tevékenységükről, hisz ez (ingyen) reklám lenne.

A Vasvármegye főszerkesztője, Lingauer miután 1936-ban konstatálta a szélsőséges

mozgalmak térnyerését, 1311  közölte: nem hajlandó a népgyűlések tartalmáról, csak annak

1305 Vasvármegye, 1938. április 12. 2.o.
1306 Budapesten minden 4421 lélekre, vidéki városokban 5913 lélekre, községekben 52714 lélekre jutott ekkoriban egy
újság. Emelkedik Szombathelyen az újságolvasók száma. = Nyugatmagyarország, 1936. január 27. 3.o.
1307 A függetlennek feltüntetett naponta 3500-4000 példányban megjelenő keresztény Vasvármegye esti párja a 600-
800 példányban napvilágot látó Dunántúli Néplap. Mindkettő irányítója és tulajdonosa, főszerkesztője Lingauer
Albin. A 700-800 példányban megjelenő Hír politikai napilap a nevéhez mérten valóban rövid információkat közölt,
a sajtóiroda cikkeit. Nem kápráztatta el olvasóit sem hosszú riportokkal, sem glosszákkal. Így formailag és tartalmilag
sem tűnt alkalmasnak e nézetek terjedéséhez, ezt garantálta a szerkesztők, Görög Kálmán és Szász Ernő értékrendje
is.
1308 A liberális értékeket valló és a helyi zsidóság helyzetéről legtöbbet tudósító Nyugatmagyarország főszerkesztője a
zsidó  származású  Gerő Manó  volt.  A  lap  az  1938-as  sajtótörvényt  követően  szűnt  meg,  ekkor  távozott  a  színről
személyében az utolsó helyi zsidó újságíró is.
1309 A MÚE szombathelyi csoportjának 20 tagja volt: Albert István, Fehér Károly, Gerő Manó, Görög Kálmán,
Hegedüs Ferenc, Kálmán Viktor, Lelovich Jenő, Lingauer-Lékay Albin, Lékai László, Lisznyay Géza Méry József,
(volontőr), Novák Károly, Nowinsky Rezső, Somossy József, Subáky-Zoltán Valér, Sümeghy Zoltán, Szász Ernő,
Szitár László, Zoltán László, Wellesz István. Megalakult a MUE szombathelyi osztálya. = Nyugatmagyarország, 1936.
május 11. 2. o. Az alakuló díszközgyűlésre 1937 márciusában került sor. = Vasvármegye, 1937. március 17. 3. o.
1310 A sajtó és az egyesületek. = Nyugatmagyarország, 1936. január 7. 2. o.
1311 Vasvármegye, 1936. január 5. 1. o.
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megtartásáról tudósítani, mert mindaz már pártpropagandának minősülne. E kijelentéséhez

később is hű maradt, nemcsak a helyi, hanem az országos eseményekkel tekintetében is. Rövid hír

formájában beszámoltak ugyan a másutt előfordult attrocitásokról, de azokat nem

kommentálták. 1312  Egyben széles körben jelentettek meg olyan nyilatkozatokat - elsősorban

egyházi személyektől - akik látványosan szembefordultak, részben a nemzetiszocialista tanokkal,

részben a vidéket mételyező turbulens elemekkel. 1313  Huszár Mihály apátplébános, Sárvár

országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a magyar paraszt nem gyűlöli a zsidót. Vidéken, és

másutt is az a helyzet, hogy nagyon jól élnek egymás mellett, soha semmi konfliktus nem zavarja

barátságukat. Ezért semmi oka nem lehet a keresztény magyarságnak arra, hogy zsidó

polgártársait kizárja a nemzeti életből. Az agitációban azok az elemek játsszák a legnagyobb

szerepet, akiknek vezető pozíciójuk volt az 1918-1919-es baloldali forradalomban. A keresztény

reneszánsz különben is kiveti magából az olyan eltévelyedéseket, mint az antiszemitizmus.1314 Az

apát véleménye az év végére finomam módosult, s már azt mérlegelte, hogy miben rosszak a

szélsőjobboldali mozgalmak, s hol kellene változtatniuk.1315

Az 1918-ra történő értékrendi utalással természetesen mások is éltek, mindenkit

emlékeztettek, hogy Festetich Sándor Károlyi Mihály egykori hadügyminisztere volt. Ez világosan

tükrözte a baloldali, radikális-demokrata tradíció további teljes elutasítását, és diszkreditálását.

Ilyen érvekkel szállt szembe Pehm Jószef zalaegerszegi prelátus is Festetich Sándorral, aki 1937

októberében tapolcai beszédében támadta az egyházat. 1316  De idézhetnénk Rakovszky Tibor

gondolatait is, aki az új országgyűléstől remélte a problémák megoldását. „Szerintem, nem

zsidókérdés van, hanem földbirtokpolitikai kérdés, van kartellkérdés. Mint katolikus ember,

ember és ember között sem vallási, sem faji alapon nem tudok különbséget tenni.”1317

Mindezen a megnyilatkozásoknak attól volt sajátos pikantériája, hogy Lingauer Albinról

köztudott volt antiszemitizmusa, és az 1919 utáni helyi zsidóellenes kampányban játszott szerepe.

Most hallgatott, „rejtőzködő antiszemita” lett. Ezzel csupán azt kívánta érzékeltetni, hogy nem ért

1312 Turulista tüntetés Budapesten. = Vasvármegye, 1937. február 23. 2. Véget ért a pécsi diáksztrájk. = Vasvármegye,
1937. február 26. 2. o.
1313 Klemm Kálmán tanulmányáról  van  szó,  aki  Rosenberg  művét  és  elméletét  bírálta.  = Vasvármegye,  1937.  július
25. 6. o.
1314 Nyugatmagyarország, 1937. március 8. 1.o.
1315  Arról szólt, hogy nagyon rossz vezetői vannak a hazai szélsőjobboldalnak, és folytonos küzdelmük gyengíti
teljesítményüket. A nácizmustól való elhatárolódás legfőbb oka egyházpolitikája volt. A honiakról annyit mondott, ha
„valóban nemzeti célokat ír zászlajára egy megujhodott és a magyarság lelkében gyökerező nemzeti szocializmus,
akkor az ifjabb nemzedékektől támogatva talán sikeresebben ostromolhatja a politikai uralmat jelentő sikert.” =
Vasvármegye, 1937 december 4. 3. o.
1316  Kóbor István: Visszhang Pehm prelátusnak gróf Festetich Sándornak adott válaszára. Bátorság helyett
Dicsértessék. = Vasvármegye, 1937. október 8. 6. o. Hír, 1937. október 20. 3. o.
1317 Nyugatmagyarország 1937. augusztus 23. 2. o.
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egyet a szélsőséges mozgalmak bizonyos céljaival, különösen módszereivel nem. 1318  Szerinte

„fényűzés lenne népünk politikai erőit improduktív akcióra fecsérelni, csak azért, mert hogy ezzel

az akcióval más népek példáit utánozzák.”1319

Az antiszemita kódok ébrentartását rafinált technikával folytatta. Pl. az első oldalon idézte

Bethlen István 1937. május 11-i parlamenti felszólalását, amelyben értékelte a kialakult politikai

helyzetet. Hangsúlyozva, hogy a keresztény-nemzeti világnézet győzött, miként az alkotmányos és

a demokratikus irányvonal is, annak ellenére, hogy az előző kabinet (Gömbös kormány) erről az

útról letért. Egyben elismerte: „Nehézséget csak a zsidókérdés okoz, amely igenis van.” (Az eredetiben

is kurzívval szedve.) Hozzátette gyorsan azt, hogy azok tévednek, akik ebben látják a magyar élet

bajának egyetlen okát. „Ezen a téren a kormánynak kötelessége egy józan, okos körültekintő, a

jogegyenlőséget nem sértő programot felállítani.”1320 A felszólalásból azonban nem ezt a részt

emelte  ki  a  szerkesztő,  hanem  azt,  hogy  a „kormánynak okos körültekintő programot kell kidolgoznia,

hogy a keresztény magyar társadalom fokozatosan visszahódíthassa magának a gazdasági életben a

pozíciókat.”1321  (Kiemelés az eredetiben.) Mi volt ez, ha nem a dekódolt üzenete egy törvényi

kívánalomnak? Bethlen arra is felhívta a figyelmet, - miközben elutasította a hazai szélsőséges

mozgalmak stílusát, - hogy amit egy hetven milliós birodalom különös következmények nélkül

megtehet, azt a kilenc milliós Magyarország nem.1322

A fővárosi lapok természetesen felemlegették a lapszerkesztő forradalom utáni

publicisztikáját és nézeteit, amikor úgy definiálta magát: „olyan liberális sohasem voltam és

sohasem leszek, hogy barátkozzam Weiss-szel, aki a világ legelvetemedettebb csirkefogója.

Viszont olyan antiszemita sem lehetnék soha, hogy ne barátkozzam Schwartz-cal, aki a város

egyik legderekabb, legtisztességesebb embere.” 1323  Az élvezetes, jó stílusú publicista Lékay-

Lingauer egy ilyen átmeneti „zavaros” korszakban úgy tudta ébren tartani faji antiszemitizmusát,

hogy mindvégig elhatárolódott a szélsőjobb stílusától, és elítélte exportált tömegbefolyásoló

technikáikat, valamint fel-felbukkanó keresztényellenességüket. Első markáns zsidóellenes

vezércikkel csak 1938. április 9-én, a győri beszéd után jelentkezett. Abban is a kormány

nyomvonalát követte.1324 Megkülönböztetett kétféle antiszemitizmust, egy faji alapú, gyűlöletre

építő,  s  főként  a  zsidók  gazdasági  túlsúlyát  bűnnek  tartó  és  egy  nemzeti,  szociális  és  társadalmi

1318 Szálasi letartóztatása kapcsán 1937 áprilisában megjegyezte, hogy olyanok csoportosulnak köré, akik változást
akarnak. „Odaadja a józan konzervativizmusát, rendszeretetét, eddigi tekintélytiszteletét, a régi keretekhez való
ragaszkodást.” Ez a mozgalom a rend ellen lázadt és olyan személy vezeti,  aki már 39 évesen nyugdíjas,  az államtól
kapja a nyugdíjat és ellene lázad. = Vasvármegye, 1937. április 23. 1. o.
1319 Lingauer Albin: Jelenségek. = Vasvármegye, 1936. január 5. 1. o.
1320 Bethlen a diktatúráról, a zsidókérdésről és a külpolitikai problémákról. = Vasvármegye, 1937. május 12. 1.o.
1321 Bethlen a diktatúráról, … = Vasvármegye, 1937. május 12. 1. o.
1322 Bethlen a diktatúráról, … = Vasvármegye, 1937. május 12. 1. o.
1323 Lékay-Lingauer és a zsidó kérdés. = Nyugatmagyarország, 1936. február 3. 4. o.
1324 Lingauer Albin: A zsidókérdés. = Vasvármegye, 1938. április 9. 1. o.
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igazságosság pártoló vonulatot. Az utóbbiak abból indultak ki, hogy a zsidók fejlettebb gazdasági

érzékkel rendelkeznek, így olyan törvényeket kell alkotni, ahol ez a születési versenyhátrány

kiegyenlítődik, azaz törvényes diszkriminációt kell teremteni. „Akiket a sors egy ország

kormányzására rendelt ki, azoknak kötelességük szabályozó intézkedésekkel helyrehozniok, amit a

társadalom helytelen szokásai elrontottak. Nemcsak a joguk van meg hozzá, hanem a

kötelességük is, hogy látván a szociális elferdüléseket, megszüntetni iparkodjanak azokat az

okokat, amelyek ezeket a szociális és gazdasági elferdüléseket előidézték.” 1325  Az intézkedés

szükségességének érvelését részben kortárs analógiákkal (new-deal, fasizmus,

nemzetiszocializmus), részben történelmi analógiákkal támasztotta alá. Ahogy a XIX. században a

francia eredetű liberalizmus (sic!1326) szétzúzta a nemesi osztály-privilégiumot, úgy most ugyanez

történik a zsidósággal. Ha az akkor történelmi szükségszerűség volt, a mostani is az kell, hogy

legyen.1327 Nyilván az argumentumok garmadájából nem hiányozhatott sem az, hogy a zsidóság

számára is jó a korlátozás, sem pedig az a hit, hogy itt csak igazságos megszorításokról lesz szó.

„A zsidókérdés rendezése tehát korántsem azt akarja elérni, hogy a zsidó kiírtassék vagy

kifosztassék.”1328

Az említett lapok viszonylag kevés információt közöltek a helyi szélesedő jobboldali

csoportosulásokról és hangadóikról, csak népgyűléseikről tudósítottak. Kezdetben talán az

újdonsága miatt is még többször, aztán már ritkábban. Egyesek úgy vélték e mozgalmak sikerei

mögött a fővárosi liberális lapok szerencsétlen, káros magatartása húzódik meg.1329 Úgy tűnik,

Darányi Kálmán miniszterelnök elhíresült jelszavait: a rend, biztonság és nyugalom, leginkább a

helyi sajtó testesítette meg. Akkor is ezt az állapotot tükrözte, mikor erre igazából nem sok oka

lehetett. Nyomatékként Széll József belügyminiszter szavait közölték 1937 októberében: „Túlzók

mindig voltak, vannak és lesznek. Álpróféták is mindig akadnak, a maguk hatalmának biztatására

vélt, ködös, zagyva terveket és programokat hirdetnek … Igazán nincs tehát ok az izgalomra,

nincs értelme annak, hogy egyesek túlzó feszültsége ördögöket festenek a falra.”1330 A közölt

részlet a nagy metamorfózis (1937 november és 1938 március) előtti hangulatot tükrözte. Újfent

1325 Ez a gondolatmenet természetesen nem szólt arról, hogy itt tulajdonképpen a meglévő pozíciók újraosztásáról
van  szó,  hisz  nem  a  színészi,  vagy  újságírói  pálya  szüntettetik  meg,  hanem  arányosítás  megy  végbe.  Ami  nyilván  a
kívülállók  számára  nem  teszi  a  rendszert  igazságosabbá  és  hatékonyabbá.  Lingauer  Albin:  A  zsidókérdés.  =
Vasvármegye, 1938. április 9. 1. o.
1326  Nyilván nem véletlenül a hazai közvéleményben jó imágóval nem rendelkező Franciaországra fogta a honi
liberalizmus eredetét, holott e téren az angoloknak és a németeknek jutott a vezérszerep.
1327 Lingauer Albin: A zsidókérdés. = Vasvármegye, 1938. április 9. 1. o.
1328 Lingauer Albin: A zsidókérdés. = Vasvármegye, 1938. április 9. 1. o.
1329  „Magyarországon a liberális sajtó ellenszenves, türelmetlen és prepotens hangja a legjobb talajegyengetője a
horogkeresztes és a nyilas gondolatok terjesztésének.” Lingauer Albin: Jelenségek. = Vasvármegye, 1938. január 12.
1. o.
1330 Hír, 1937. október 21. 1. o.
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úgy gondolom, miként - igaz más okokból - a megyei közgyűlések esetében is a „hivatalos”

lapoknál is a tudatos ködösítés irányvonala dominált.

A médiumokkal kapcsolatos gondok persze nemcsak a kormány és a sajtó munkatársait

aggasztották, hanem a megyei vezetést is. Az 1936-ös közgyűlésen Szabadváry Ferenc indítványt

nyújtott be, amelyben az időszaki sajtó megregulázását követelte. Már 1934 óta sürgették

egyébiránt az új törvény életbe léptetését. Mert „nemcsak a fővárosban, de a vidéken is, az utóbbi

időben pedig főként Vas megyében a politikai és a közéletet tendenciózusan rosszakaratú

beállítódásban leközölt cikkeikkel” 1331  megzavarták a lakosság hangulatát. Igaz ez a probléma

eredetileg nem egy szélsőjobboldali lapra vonatkozott1332, de mégis úgy vélték, arra is alkalmas

lehet ez a módszer, mivel előszeretettel használják ki azt a jogszabályi lehetőséget, hogy egy

hónapnál ritkábban jelennek meg.

S valóban, ahol nagy teret kapott a zsidókérdés azok a ma már nehezen elérhető időszaki

lapok voltak: a Küzdés, a Nyilaskereszt, a Nemzeti Front és a Sárvári Őrszem.1333 Kétséges, hogy

hányan olvasták ezeket a bizonytalanul megjelenő periodikákat, a gyakori névváltás inkább azt

mutatja, hogy olvasói törzsközönsége és pénzügyi támogatottsága szerény lehetett.

A Küzdés című lap Szombathelyen jelent meg 1934 és 1937 között, azt mondhatnánk,

hogy hosszú és kiszámíthatatlan szünet telt el egy-egy szám megjelenése között. Szerkesztője

előbb Mátai Ferenc, majd Cser Imre lett. Bár többször is megfogalmazódott a hetilappá történő

átalakulásuk, ez azonban sohasem valósult meg. Az okokat csak feltételezhetjük. Szellemiségében

Wolff Károlyt tartotta iránymutatónak, az ifjúság meghódítására törekedett, de színvonalában

gyengének, világképében egyneműnek tűnt. Bár keresztény és nemzeti jelszavakkal operált, mégis

erősen bírálta Mikes püspököt, és a regnáló politikai elitet, de még a helyi sajtócézárt, Lingauer

Albint is. A három fő ellenséget a zsidó marxizmusban és a vele rokon parlamentben, az

erkölcsileg romlott centrumban és a javíthatatlan reakciós polgárságban látta. 1334  Szellemisége

nemcsak a szélsőjobboldaliság, de a fasizmus kritériumait is kimerítette. Forradalmat hirdetett a

zsidóság és a vele egyneműnek vélt kapitalizmussal szemben. Bosnyák Zoltán nyomvonalán

haladt e kérdésben, de gyakran közölt náci (Göbbels, Hitler) beszédeket is. Gömböst programja

feladásával, pontosabban sutba dobásával vádolta. Szerintük a zsidóság „ma sem más, mint 1918-

ban. Ha nem nyúl ehhez a kérdéshez, akkor csak félmegoldás lesz.”1335

1331 VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 6/1936. sz.
1332 Uo. Deme László tevékenységére utalt és a Legitimista Királyság című lap körüli botrányra.
1333 A  Nemzeti  Front  kivételével  a  többi  lap  teljességgel  nem  lelhető fel.  A  Küzdés  utolsó  számai  hiányoznak  az
Országos Széchenyi Könyvtárból is, de jóval hiányosabb a Nyilaskereszt és a Sárvári Őrszem. Az utóbbinak a
szerkesztője a sárvári MOVE vezetője ifj. Nagy János volt.
1334 Felelős, aki az élen van. = Küzdés, 1935. augusztus-szeptember 1-2. o.
1335 Felelős,  aki  az  élen  van.  = Küzdés,  1935.  augusztus-szeptember  2.  o.  Sajnos  az  a  lapszám,  amiben megígérték,
hogy Bosnyák Zoltán „nyomán” bemutatják Szombathely elzsidósodását még nem került elő.
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Örökébe a Nyilaskereszt lépett, amely 1937 júniusa és 1939 között jelent meg. Kezdetben

a Festetich pártjához közelálló lap mondandójában sok újat nem hozott, hangsúlyozott gondolata

a zsidóellenesség volt. A magyar nemzetiszocializmus bibliáját adták elő, a vezérközpontúságot, a

koalíciók elutasítását, és arról regéltek, hogy aki nem magyar és keresztény az távozzon a

közéletből. 1336  Komoly hangsúlyt fektettek a politikai katolicizmus aktivizálására, vitatható

szavakat adva a megyéspüspök, Grősz József szájába.1337 A töredékes lapszámokból kivehető a

szociális gondokra történő rájátszás.

Tudomásunk szerint csak egyszer, 1938-ban jelent meg a Nemzeti Front, a Magyar

Szocialista Néppárt lapja, amelyet a már említett Cser Imre adott ki. A kétoldalas lap a Nemzeti

Front politikai crédója mellett Salló János és Rajniss Ferenc írását tartalmazta.1338

Ezeknél jóval fontosabb szerepet játszott a Nagy Imre szerkesztette Celldömölki Hírlap.

Nevéből  arra  következtethetnénk,  hogy  egy  községi  lapról  van  szó,  ami  igaz  is,  de  ez  ennél

többnek, másnak mutatkozott: a turulista eszme népszerűsítőjének, az antiszemitizmus

zászlóshajójának a megyében.1339  Cikkeiben folyamatosan tudósított a szélsőjobboldal nyugat-

dunántúli eseményeiről, így a főbb szombathelyi mozzanatokról is. Harsányságával kirítt a

sorból. 1340  A hetilapból pompásan érezhető, hogy a Turul antiszemita propagandája jóval

hatásosabb, mint az egymással folyton marakodó nyilas pártoké.1341 Célközönségének a fiatalokat

tartotta, mindig nemzeti kérdésekről írt, nagyszerűen meglovagolta a lakosság körében fellehető

„pártutálatot”. Elhatárolódva a pártoktól rokonszenves lett mindazok körében, akik a nemzeti

egység jegyében elutasították a parlamentarizmust. „A Turul mozgalom nem politizál - hirdették.

Tagjainak  nem  a  szavazatát,  hanem  a  lelkét  hódítja  meg.”1342 S ami a legfontosabb, hogy mivel

társadalmi mozgalomként funkcionált, ezért gyűléseiket, rendezvényeiket (báljaikat) a megyei

vezetők, a főispánok jelenlétükkel emelték, nyomatékosították.1343

Mások is úgy vélték, hogy e társadalmi szervezetek révén a magyar ifjúság jó irányba

fejlődik. „Erősen jobboldali és színtiszta keresztény-magyar szellemben (nevelkedik). Amit a

1336 Festetics Sándor: Az erős egymagában is erős = Nyilaskereszt, 1937. június 1. 2. o.
1337 Amit a zsidó sajtó elhallgat. = Nyilaskereszt 1937. június 1. 2.
1338 Nemzeti Front. Magyar Szocialista Néppárt. Szombathelyi Törzs. Kiadó Cser Imre. Szombathely, Széchenyi utca
6.  A tanok az  ismertek  „Itt  kristályosodott  ki  azok  az  eszmei  alapok,  amelyeken azután  –  Mussolini  és  Hitler  által
továbbfejlesztve – felépült a fasiszta Itália és a nemzetiszocialista Németország.”
1339  Dr.  Lissák  György  a  Turul  Szövetség  országos  nádora  arról  írt,  hogy  1936  őszén  kezdett  felemelkedni  a
mozgalom és most támadásba mentek át. A parasztság és a munkásság megnyerésére törekednek, nem politizálnak,
hanem nemzeti célokért küzdenek. = Celldömölki Hírek, 1937. április 4. 1. o.
1340 Felekezeti izgatás miatt Nagy Imre főszerkesztő bíróság elé is került, de felmentették mind első fokon, mind az
ítélőtáblán. = Celldömölki Hírlap 1937. szeptember 26. 3. o. 1937. november 21. 1. o.
1341 „Az ifjúságnak kötelessége foglalkozni a nemzetpolitikával.” = Celldömölki Hírlap, 1937. április 18. 2. o.
1342 Celldömölki Hírlap, 1937. április 4. 1. o.
1343 Nem tanulság nélküli az a helyzet, hogy a szombathelyi Turul Faludy Ferenc Bajtársi Törzsének meghatározó
figurája dr. Janzsó Ferenc premontrei kanonok, aki szélsőséges zsidóellenességéről volt híres a város Premontrei
rendi Gimnáziumában is. = Hír, 1936. január 8. 3. o. Vasvármegye, 1938. május 10. 5. o.
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MOVE  jelszava  így  fejez  ki:  «Becsülttel  a  hazáért»” 1344 , ahol szintén erősnek mutatkozott a

fajszeretet és tilosnak a pártpolitikával való foglalkozás. 1345  Ezeken a fórumokon gyakran

zsidóztak, de egyszer sem álltak fel a vezetők, és hagyták ott a seregszemlét. Ami egy sajátos

kettős magatartásra utal, amit a megyegyűléseken nem lehetett megtenni, az itt ebben a közegben

természetesnek hatott.

A politikai indulatok és gondolatok prezentálásra hivatottak a korabeli népgyűlések,

amelyeket nyilván a fennálló jogszabályok alapján lehetett csak megtartani. Ez korlátot is jelentett

mondandójuknak, de egy-egy a sajtó által odavetett kifejezéssel, azért megfejthető, értelmezhető

az összejövetelek hangulata és tartalmi üzenete. Nemcsak a helyi médiumok torzítottak a

gyűlésekről, hanem az országos szélsőjobboldali lapok is. A Nemzet Szava más logika alapján

közölt folyamatosan dezinformációkat - nagyobb színben tüntette fel - a vidéki folyamatokról.1346

A korszak meghatározó szélsőjobboldali pártja a megyében a Festetics Sándor vezette Magyar

Nemzeti Szocialista Párt volt.1347 Táborának nagyságával is gondok vannak, mert hiába szólnak a

tudósítások ezres tömegről, az összetételnél gyakran megjegyzik, hogy nem is helyiek vettek részt

benne, hanem vidékiek, pl. kemenesaljaiakat és hegyhátiakat „vezényeltek” Szombathelyre.1348 A

politikai szenzációk előszeretettel vonzották a fiatalabb korosztályokat.1349 1936 nyarán a Hérincs

kertben tartott összejövetelnél észrevételezték, hogy a zöldingesek kemény fegyelmet tartottak. A

zsidókérdésről a helyi vezér Urbánovics Ottó nyilatkozott, bár a laptudósító szerint, amikor erről

szólt a „hallgatóság egy része mocorgott.”1350 Maga a pártvezér Festetich, ha erre terelődött a szó

példáit a zsidók előretöréséről inkább az ország észak-keleti feléből hozta.1351

Nehéz eldönteni, hogy a hallgatóság mennyiben tekinthető szimpatizánsnak és mennyiben

érdeklődőnek, „a tömeg inkább érdeklődőkből mintsem hívekből állt”1352 - írták. Abban azonban

nincs vita, hogy mindig ott voltak a helyi szélsőjobboldal vezetői (Urbanovics Ottó, Mayer

1344 Vitéz Szabadváry Ferenc gondolatai, aki az 1935-ben Kőszegen létrejött a MOVE-hez hasonló Honszeretet nevű
nacionalista szervezet vezetője. = Vasvármegye, 1937. március 26. 2. o.
1345 Vasvármegye, 1937. március 26. 2. o.
1346 Dücső Sándorné észrevételezte ezt. = Nyugatmagyarország, 1937. január 4. 1. o.
1347  A helyi liberális lap szerint olyan erős volt a zöldingesek rendteremtése, hogy alig lehetett a közönségnek
megszólalni.  Urbánovics  Ottó  zsidók  elleni  szövegein  a  hallgatóság  egy  része  mocorgott.  Festetich  Sándor  szólt  a
párt célkitűzéseiről a népi önrendelkezés megvalósításáról, a népközösség megteremtéséről, az erkölcsi
megújhodásról, az új honfoglalásról Pl. a zsidók az északkeleti területen kiszorítják a magyarokat, valamint a szociális
igazságtételről. Festetics gyűléséről. = Nyugatmagyarország, 1936. június 22. 4. o.
1348 Ami egyben érzékelteti is, hogy hol akad a vármegye területén számosabb hívük. = Nyugatmagyarország, 1937.
január 4. 1. o. Pár évvel korábban 1934-ben még az a hír járta, hogy Szombathelyen volt a burgenlandi
szélsőjobboldali mozgalom központja, és hogy ide jártak Németországból a propagandisták, de ezek az idők már
elmúltak. = Nyugatmagyarország, 1934. január 1. 1. o.
1349 Az 1937 januári gyűlésről úgy kellett elzavarni a rendőröknek a 10-15 esztendős kamaszokat. = Vasvármegye,
1937. január 5. 6. o.
1350 Nyugatmagyarország, 1936. június 22. 4. o.
1351 Nyugatmagyarország, 1936. június 22. 4. o.
1352 Nyugatmagyarország, 1936. június 22. 4. o.
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Mihály1353), és hogy a zsidókérdés is folyton napirendre került. Hol a központi szónok, hol a helyi

vezető részéről. A galíciánerkérdés, az antikapitalista filippikák, a kormány zsidóbarátsága a

repertoár állandó részét képezték,1354 de folyton szóba kerül a lanyha német támogatás is, aminek

oka a honi zsidóság uralma. E gyűlések valóban esszenciái voltak mindazon tényezőknek, amelyet

a bevezetőben a „hivatalos paradigma” szerves elemeinek tartottunk. Talán legnagyobb

terjedelemben az 1937. január 3-i Magyar Nemzetiszocialista - Nyilaskeresztes Párt gyűlésével

foglalkoztak a lapok. Festetich Sándor1355 és a helyi erők (Mayer Mihály) mellett, a párt amazona

Dücső Sándorné képviselte a vezetést. Az utóbbi „sokszor izgatás mezsgyéjén járó” 1356

beszédében nemcsak a nők jelenlétét hiányolta, hanem az egyház mozgalommal szembeni

ellenszenves magatartást is. Mayer Mihály helyi nyilasvezér ott elhangzott egyórás beszédét

hosszabban  ismertették.  Szerinte  a  világ  mostani  helyzetének  a  zsidók  az  okai,  akik  minden

államot, és államférfit sakkfiguraként mozgatnak. „A zsidók fejét azért nem verik be, mert az

ártana a mozgalomnak.” 1357  Tiltakozott az ellen, hogy a hadseregbe zsidókat sorozzanak be.

Inkább csináljanak számukra egy idegenlégiót, amelyben csak zsidók és cigányok legyenek. 1358

A gyűlés végén újra felszólították a párthíveket, hogy csak keresztény kereskedőktől

vásároljanak (természetesen a névsort is felolvasták). Ezt a mozgalmat, ami visszanyúlik még a

válság idejére, 1359  1934 karácsonyától a német példa nyomán a Nemzet Szava kívánta

lendületesebbé tenni. A helyi tudósítások azonban csak 1939 februárjától szóltak arról, hogy

komolyabb méreteket öltött a városban ez a mozgalom, akkor, amikor a turulista ifjúság

irányította a bojkottot. 1360  A későbbiekben nem írtak ilyen részletesen a helyi lapok a

szélsőjobboldali népgyűlésekről és az ott elhangzottakról. A hallgatás sok mindent elfedett. 1361

1353  Mayer Mihály 1936 decemberében lett a Magyar nemzeti Szocialista Párt Vasmegyei Főkerületének vezető
testvére. = Nemzet Szava, 1936. december 13. 6. o.
1354 Nyugatmagyarország, 1937. január 4. 1. .
1355 Festetich beszédében elsősorban Eckhardt Tibor kisgazdavezért támadta, számon kérve rajta, hogy miért nem a
kormánypárt tagja. A kisgazdákat olyan erőnek ítélte, ami a szétesés irányába tart, nyilván így kívánta befolyását is
növelni vidéken, bár Vas megyében a jelzett pártnak nem volt nagy támogatása. Elhibázottnak vélte a választójogi
konferenciát, és kitartott a tikosság programja mellett. Természetesen jobboldali nemzetmentő szerepben pózolt
hirdetvén, hogy a kormány a vörösök karjaiba hajtja az ifjúságot. Pártjának céljait az alábbiakban jelölte meg.
Lajstromos községenkénti, titkos választójogot bevezetése, nehogy megerősödjön a vidéki templomtorony politikája.
Földhöz kell juttatni a néprétegeket, ezáltal enyhíteni a gazdasági különbségeket. Meg kell fékezni az uzsorakamat
elburjánzását. Sietni kell a telepítéssel, és le kell térni az aranyalapról a gazdaság hatékonysága érdekében. =
Nyugatmagyarország, 1937. január 4. 1. o. Nemzet Szava, 1937. január 3. 5. o.
1356 1937. január 3-án a Magyar Nemzetiszocialista. =  Nyugatmagyarország, 1937. január 4. 1. o.
1357 Mayer jóstehetségét is megcsillantotta, amikor közölte „mi előre tudtuk, hogy Ferenc Ferdinándot meggyilkolják,
és hogy Edward lemond a koronáról.” Kifogásolta, hogy számtalan kritikusa van a mozgalomnak. =
Nyugatmagyarország, 1937. január 4. 1. o.
1358  Mayer  valóban  az  a  tulajdonképpen  ritka  személy,  aki  1944  áprilisában  is,  amikor  a  pártja  –  Magyar
Nemzetiszocialista Párt - számára megszerezték a Dunántúli Naplót régi elveit adhatta elő: vagyonától megfosztani a
zsidóságot és területileg szegregálni. Csak akkor ott ez már kormányprogramként működött. = Nyugatmagyarország,
1937. január 4. 1. o. Dunántuli Napló, 1944. április 15. 1. o.
1359 Vége a tréfának! = Összetartás (Katolikus gazdasági és társadalmi szerv) 1931. 3. sz. 1. o.
1360 Vasvármegye, 1939. február 26. 1. o.
1361 A helyi sajtó már nem tudósított a MNSZP októberi gyűléséről sem. = Nemzet Szava, 1937. október 31. 4. o.
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Összegzésként elmondható, hogy a rendelkezésre álló források az adott kérdésben nem

tükrözik a korabeli valóságos folyamatokat, maguk a készítők is tudatosan torzítottak. Hogy a

zsidóellenesség mennyire volt jelen a helyi társadalom mindennapjaiban az megnyugtató módon

nem állapítható meg. Miként az sem, hogy a felfokozott politikai elvárások, a változás igénye

mögött ténylegesen mutatkozott-e igény az antiszemitizmusra. Csak példákat tudunk mondani. A

főispán úgy látta 1938 májusába, hogy a lakosság 99%-a nyugalmat akar és 1%-a az, „amely

evolúció helyett felfordulásban lát és keres bizonyos lehetőséget.”1362 Más publicista még 1938

augusztusában is úgy érezte „a tömegek szerencsére nem beszélik az új nyelvet.” 1363  Azaz a

lakosság körében létező zsidóellenes nézeteket a szélsőséges mozgalmak nem voltak képesek

generálni (legfeljebb tudatosítani), és cselekvéssé formálni. Vélhetőleg az erőszakkal való

fenyegetőzésük vagy a riasztó német példa miatt. Ezeket a meggyőződéseket, előítéleteket maga a

kormánypolitika aktivizálta, s nyitotta meg azt az utat, ahol a lakosság nézetei összhangba

kerülhettek a politikusok álláspontjával, de ehhez még újabb és újabb impulzusok kellettek, ezért

tűnik tragikusnak a magyar politikusok és közvéleményformálók felelőssége.

Ha fenntartásokkal, de elfogadjuk a rendelkezésre álló dokumentumok hitelét, akkor

bizton  megállapíthatjuk,  hogy  ha  a  terjedő nézetek  ellen  nem  is,  de  a  mozgalmak,  cselekedetek

ellen hatékonyan fel tudott lépni a korabeli helyi hatalom. A hatóság tagjai érezhetően urai voltak

a helyzetnek. Nem történtek zavargások, aminek részben az is oka lehetett, hogy nem

rendelkezett egyetemi ifjúsággal, vagy jelentős létszámú, (akár szellemi) proletáriátussal a település.

A földkérdést előtérbe helyező szélsőjobboldali politika nem talált termékeny talajra a

megyeszékhelyen. Ráadásul a helyi neológ többségű zsidóság sem szolgáltatott magatartásával

ürügyet a turbulens elemek fellépésének. Visszahúzódott, mint házába a csiga. A társadalmi

norma akkor még nem engedte, hogy „komoly” emberek csatlakozzanak e vonulathoz. Mi több,

épp a húszas évek rosszemlékű, érzelmi túltengéssel megjelenő mozgalma és annak atrocitásokat

is felvállaló vonulata tarthatta vissza a középosztálybelieket a zajos antiszemitizmustól. Inkább

egy  racionálisabb  és  szervezettebb  változatra  számítottak,  amit  a  törvénnyel  és  kormánypolitikai

rangra emelkedett zsidóellenességgel meg is kaptak.1364

A legszomorúbb eleme a kialakult helyzetnek az ifjúság politikai stílusának alakulása lett.

E korosztály vált a radikalizmus célközönségévé, nem a pártok befolyása révén, hanem a komoly

1362 VaML Vas vármegye tvhat. biz. kgyi jkv. 1938. május 16.
1363 Takács József 1938 augusztusban így írt: "Idegenből importált és magyarra fordított zsargon üti meg a fülünket ...
Mintha ez az ország, a világháború legsúlyosabb sebesültje arra lenne ítélkezve, hogy az a kevés, ami megmaradt is
elvesszen. … nem lehet igaz magyar ember az, ki a szociális reformokat az embergyűlölet lován nyargalva akarja
megvalósítani.” Dr. Takács József: Új eszmék a nyugati végeken. = Nyugatmagyarország, 1938. augusztus 8. 1. o.
1364 Végül is az első zsidótörvénnyel ezt kapták meg. „Úgy vélem maga a higgadt zsidóság is örül, hogy végre konkrét
formát kapott a kérdés.” Lingauer Albin: Zsidókérdés. = Vasvármegye, 1938. április 9. 1. o.
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társadalmi presztízzsel bíró társadalmi szervezetek jóvoltából. A Turulnál szabadon szárnyalhatott

- legalábbis verbálisan - az antiszemita fantázia és retorika.1365

A Nemzeti Front szombathelyi Hérics-kerti gyűlésén 1938 májusában az elmúlt időszak

eseményeit úgy értékelték: „Begyúlladt nyárspolgárok saját tehetetlenségük érzetében

szövetkeztek a zsidósággal, addig fröcsögtek össze vissza az egész megyében, hogy mesterséges

izgatás, földalatti aknamunka akarja a polgári békét, nyugalmat megbontani, amíg a hatóság ezt

maga is elhitte.”1366 A megállapítás talán még inkább igaz volt a megyeszékhelyre. Hallgatással és

csendes tartózkodással reagáltak a polgárok e mozgalom hullámzására, megerősítve a magyar

társadalmi ellenállásnak ezt a szerencsétlen vonulatát. Sokan „kétarcúvá” váltak, elrejtették

véleményüket, a pozícióban maradás érdekében kivártak. A kormánypolitika hektikussága

szorította a helyi vezetést 1937 végén az elhallgatásra. S valóban, amit e téren, akár

zsidókérdésben, akár a szélsőjobboldali mozgalmak kezelésében tett a kabinet az „lentről” nézve

maga a kiszámíthatatlanság volt. Ugyanakkor nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy

jobboldalon a honi konzervatívok 1936 után „utat veszítettek”. Csak védekezésre futotta az

energiájukból (intézményeket, jogi pozíciókat meg lehet és kell is erősíteni, de ez önmagában nem

elegendő), képtelenek voltak tematizálni a politikai életet, és ami a legfontosabb perspektívát, és

alternatívát mutatni. Vonatkozott ez a zsidókérdésre is. Valamit tenni kell e téren - vallották

(Bethlen István is), de használható elképzeléssel nem álltak elő. Azok, akik a rendszer

veszteseiként éltek meg mindennapjaikat, azoknak a változás varázsszónak hatott, akár milyen

hangszerelésben érkezett.

A meglévő mozaikokból úgy tűnik, mintha a rürupi tétel1367  érvényesült volna a vasi

megyeszékhelyen, nem a zsidókérdés teremtette meg az (aktivista) antiszemitizmust, hanem

fordítva. Miután a miniszterelnök Győrben1368 kiengedte a szellemet a palackból a városban is

1365 1938 májusában már az első zsidótörvény elfogadása táján a Turul Szövetség szombathelyi gyűlésükön Szabó
Gyula országos propaganda titkár a következőket mondotta: mi már akkor azokat a tanokat hirdettük, amikor Hitler
még sehol sem volt. A szociális, nemzeti Magyarország programját kereszténységgel kapcsolták össze, e téren
forrásuk Prohászka Ottokár lett. Kereszténységük hangoztatásánál az interkonfesszionalitásra fektettek hangsúlyt, az
új tengelyt Debrecen és Pannonhalma jelentette. A zsidókérdésről úgy nyilatkozott, hogy nincs szükség zsidó sajtóra,
itt a numerus nullus politikáját kell érvényesíteni. Elvetették a hatályos alkotmányt az csak akkor lesz jó, ha „nem kell
beleérteni azokat a törvényeket, amelyeket az utóbbi évtizedekben a zsidóság hozott létre. A zsidók úgy tesznek,
mintha Kossuth apánk rájuk hagyta volna végrendeletében az alkotmány védelmét.” Az emancipációs törvényt
hatályon kívül kell helyezni. Összegzéssül így szólt: „Mi még nem érezzük magunkat elég erősnek arra, hogy átvegyük
a vezetést, de kívánjuk a most vezető nemzedéktől, hogy velük együtt meneteljen a szociális Magyarország felé.” =
Celldömölki Hírlap 1938. május 15. 2. o. Vasvármegye, 1938. május 10. 5. o.
1366 Celldömölki Hírlap, 1938. május 21. 1. o. Vasvármegye, 1938. május 17. 5. o.
1367 RÜRUP 1999: 37. o.
1368 Szinte pontosan egy évvel ezelőtt ugyanebben a városban Rajniss Ferenc mondta el ugyanezeket a gondolatokat,
hogy „ebben az országban zsidókérdés van”. „A sajtó háromnegyed részének szemében csak az állambölcs, aki a
zsidókérdésről nyíltan és alaposan nem mer beszélni.” = Celldömölki Hírlap, 1937. március 28. 4. o. Darányi Kálmán
beszédének vonatkozó részét szövegét lásd: GÖMBÖS PÁRTJA 1999: 385-386.
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kezdetét vették az atrocitások. 1369  Most már bátrabban lehetett csinálni azt, ami korábban –

részben a törvények, részben a jó ízlés okán – még tiltott volt.

14. Összegzés helyett

A magyarországi zsidópolitika változásai elválaszthatatlanok voltak a magyar gazdaság-

társadalom  és  politikai  fejlődésének  a  céljaitól  és  a  re-akcióktól.  A  Vas  megyei  nyilván  ennek  a

lenyomata lehetett csak, de nem egyszerűen a szolgai másolata, a különbözőségek a municipiális

tradíciókban és a politikai szubkultúrában mutathatók ki. Itt csak követése folyt az országos

politikának, de nem az indukálása. Ez a politika az első három évtized alatt legalább nyolcszor

változott, ez sokkszerű, és követhetetlen volt. Ezért talán nem is csoda, hogy a harmincas évek

végén az újabb fordulatot sem tekintette véglegesnek senki, még akkor sem, amikor már

törvénnyé formálódott a rasszista alapon álló antiszemitizmus. Az ilyen gyors változások az

embereket inkább elfordítják a politikától passzívvá teszik.

1910 nem klasszikus korszakhatár a magyar történelemben, lényegében politikai

választóvonal, tartalmilag azonban többről volt szó. Egy kiélezett modernizációs kényszer elé

került az ország, ahol a századforduló óta szükséges és indokolt társadalmi alrendszer reformokat

kellett volna végrehajtani, amely sok érdeksérelemmel járt, és bizonyos csoportokat preferált,

mások rovására. A legfontosabbak az oktatás, adózás, a föld, a városok, a közigazgatás, és a

politikai intézményrendszeri reformja. Ezek önmagában is bonyolult ügyek felhalmozódtak, mert

az elit megosztott volt ezekben a kérdésekben1370 és a könnyebb megoldás felé haladtak. Másrészt

ha elkezdődtek, komoly vitát kavartak.1371 Ez azt jelentette, hogy az addig a vármegyéket szilárdan

irányító csoportok dzsentrik kezében megbicsaklott a vezetés és nem tudtak nagyon a

társadalomirányítás új módszereihez folyamodni. Ezért is volt számukra szükség még inkább a

helyi módosabb zsidó személyek támogatására. Ezek a szereplők gazdagságuknál fogva ellenőrzés

alatt tartották a helyi zsidóságot és megbízható szövetségesei voltak a helyi, akár vármegyét, akár

1369 „Amíg az incidensek csak szórványosan és tettlegesességek nélkül fordultak elő, nem éltünk panasszal, az utóbbi
időben azonban annyira elfajult a helyzet, hogy, hogy az esti órákban – izraelita vallású egyén nem mehet anélkül az
utcára, hogy ne legyen kitéve testi bántalmaknak, amiért is kénytelenek vagyunk felszólalni, illetve oly intézkedéseket
kérni,  hogy  … ne  forduljon  elő.”  –  írta  Steiner  Ede  az  ortodox hitközség  elnöke  1938  májusában.  Ma már  az  sem
meglepetés, hogy ezen tettek nagy részét kimenő katonák követték el, ami a szervezettségre utal és nem annyira az
„ösztönös” népi indulatokra. = VaML Szombathely polgármesterének iratai. Eln. ir. 21/1938. sz.
1370 Példaként lehet említeni a közigazgatási reformok, amelyet Szapáry elkezdett, aztán hosszú szünet, majd 1913-
ban (!) elkezdődő törvényhozási vita, hogy 1929-ben legyen egy olyan törvény, amely nem sok ponton nyúlt a
rendszerhez. De mondhatnánk a rendőrségi reformot, amely szintén húsz évet váratott magára, hogy az antant egy
huszárvágással megoldja 1919-ben, államosítatta a rendőrséget.
1371 A népoktatási törvény, amelyet nyilván a középfokon kellett, illet volna folytatni, valamint a felsőoktatási törvény.
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várost irányító személyeknek. Ők ilyenkor társadalmi pozíciójuknak megfelelően és nem

felekezeti érdeket megtestesítően jártak el. Akadtak a kormánypolitikával szembenálló zsidó

szereplők is, de ők a magyarabb vonulathoz csatlakoztak, a 48-as függetlenségi pártok

hinterlandjához tartoztak, általában ügyvédek (Geszner Imre és, dr. Szemző Sándor), azonban a

függetlenségi párt megyei gyengesége miatt inkább színezték a politikai közhangulatot, de nem

befolyásolták. A zsidóság legnagyobb része apolitikusan viselkedett. A vármegyében két

antiliberális erő izmosodott meg az egyik az előző eszmeiségre építő, de antikapitalista szociális

korrekcióra törekedett. A szociáldemokraták, akik átvették a liberális vonulat szekuláris felfogását,

lesöpörték a zsidókérdést, mint a múlt árnyát és a sötét reakció eszközét. A másik oldalon a

vezérek nélküli keresztényerő, amely első pillanattól fogva működtette az antijudeaizmus

tradíciója mellett az antiszemitizmust, mint politikai és kulturális kódot, hatásuk a középosztályra

azonban szerény. A néppárt révén az utóbbiaknak a megyei közgyűlésben ellenzékként vettek

részt.

A világháború fontos fordulópont lett a háborús közös erőfeszítések mindenek felé

emelkedtek. Ez a képlet a hivatalos nyilvánosságban részben az önkorlátozás, részben cenzurális

okoknál fogva működött, annak ellenére, hogy másutt az országban e téren repedések jelentek

meg, ahol feltört az antiszemitizmus lávája. Erre a megyében még 1917-ben sem került sor,

amikor újjászerveződött a papság segítségével a néppárt, és a hatalomlévők támogatásával a

szociáldemokrata vezetőket bevonták a tömegek ellenőrzésébe. Az 1917-es főispáni csere olyan

személyt jutatott hatalomba, aki mögött nem álltak támogatók, ezért erőfeszítését arra

koncentrálta, hogy a tisztikarral együttműködjön. Ha néppárti főispán lett volna, akkor az 1918-as

eseményekben  a  keresztények  jelentéktelenebb  szerepet  kaptak  volna.  A  zsidóság  1917  után

nehéz helyzetbe került, alkalmazkodási pontja bizonytalanná vált, gyengült az integrációs

szándéka, szociális téren külön útra lépett, a városba került galíciánerek pedig megerősítették az

arra fogékonyabbakban a cionizmus eszméjét.

1918 novemberétől aztán minden megváltozott, a szociáldemokratákat bevonták a

hatalomba, ezáltal érdekeltek voltak a rend megteremtésében. A hazatérő katonák anómiás

konfliktusokat produkáltak, amiről hallgattak, nem írtak és utólag a kollektív felejtés lett

osztályrésze. Ezekben voltak zsidóellenes mozzanatok is, de szorosabban kapcsolódott a

pacifizmushoz és az antikapitalista magatartáshoz. Tartósan működő és kimondottan zsidóellenes

csoportok nem jöttek létre. A nagy meglepetést Lingauer Albin antiszemita fordulata jelentette,

amely fronttapasztalataival és a liberális magyar örökséggel való szembefordulásként jelent meg. A

kettő egymástól elválaszthatatlan volt, függetlenül attól, hogy különösebb szellemi munícióval

nem rendelkezett szerepe azért lett meghatározó, mert olyan társadalmi csoportokhoz vitte el az
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antiszemitizmust, akik addig ezt nem vállalták, tematizációja révén e körül zajlott a politikai

diskurzus. Lingauer antiliberális antiszemitizmusa, hogy a nacionalista szenvedélyeket felkavarja a

fő hangsúlyt a cionizmusra helyezte a zsidókat leegyszerűsítve cionistáknak tartotta.

Népszerűsítője volt az eltereléses forradalom elméletének, azaz hogy az egész baloldali

radikalizmus hátterében a zsidók állnak, akik az antiszemitizmustól való félelmükben terelik el az

indulatokat. Nagy szerepe lett a helyi bipoláris világ kialakításában. A zsidóság szétesett, mint

csoport nem tudott/akart megjelenni, fellépni. Még a városban színre lépő cionizmusra sem

reagáltak. Rejtőzködtek, ami mögött a viszonyítási pontjuk megszünésével magyarázható.

A bolsevik rendszer egyik oldalról sok zsidót bevont a hatalomba, másodszor a kérdésről

nem kívánt szólni, de az egyház ellenes fellépései protestálást váltottak ki, s szekuláris trendje

felerősítette a vallásos visszacsapást, amely hatásában augusztusban került felszínre.

1919 augusztusában aztán bekövetkezett a tomboló antiszemitizmus kora. Egyrészt népi

megmozdulások, randalírozó csoportok akcióztak, amit a hatósági és a rendészeti szervek

passzívitása miatt meg is tehettek, hatásuk abban az lett, hogy az antiszemitáknak más eszközöket

kellett a céljai elérésére kimódolni. Az új kurzusban antiszemita személyek kerültek pozícióba, és

két dologgal szembesültek az akciózó antiszemitizmust nemcsak elítéli a külföld, hanem konkrét

károk érhetik az országot, másrészt, ha az akciózókat szabadon engedik még kevésbé alakul ki a

rend. Az antiszemitizmus jegyeivel és magyarázó eszméjét mutatta az új kormánybiztos is. Az

egyházak álláspontja differenciált, míg Mikes püspök felismerte a helyzet komolyságát, addig a

vidéken lévő egyházfiak az elkövetkezendő években is a legjelentősebb antiszemiták maradtak,

akik a rasszista álláspontot testesítették meg. Lingauer Albin nemcsak folytatta uszítását, hanem

eszmei alapokat is kívánt teremteni nézetrendszeréhez. Ami inkább fontos az a közigazgatás

ellenállása az antiszemita hullámmal szemben, ami mögött a kormánybiztossággal kialakul

feszültség is meghúzódott.

A magyar politikai szisztéma átalakulásával az új közjogi vitájával, a legitimizmus

kiformálódásával felértékelődött a szombathelyi zsidóság és ez taktikai okokból az

antiszemitizmus visszaszorulásához vezetett. Mivel az ellenzék győzött a választásokon ezért nem

lettek bűnbakok, sőt egyesek látványosan a legitimisták mellé kötelezték el magukat.

A Tarányi korszakban a bethleni elképzeléseknek megfelelően visszaépül a zsidóság a

helyi politikai kultúrába, annak látványos akcióiba részt vesz, ez különösen a zsidó vezetésre igaz.

A vasi zsidóság vezetői az első és a második generáció tagjai azok, akik politikai karrierjüket még

a századfordulón kezdték és a „asszimilációs szerződés” jegyében szocializálódtak, nem is adták

át a vezetést, ez nagyon lecsökkentette a csoport reagáló képességét, kivonták magukat az

országos vérkeringésből. Nyilván azért, mert a kifelé is erős zsidó identitású fellépést veszélyesnek
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ítélték meg. Ez a felfogás nem adott teret a cionista eszmének, ezt a mentalitást egy demográfiai

folyamat is alátámasztotta, ti. megyei zsidó népesség apadása és öregedése, ami különösen a

határszéli városokat sújtotta.

A harmincas években a hagyományos politikai teret (megyei és városi közgyűlés) végig

ellenőrzés alatt tudták tartani a főispánok. Bár ez volt a lokális pártpolitika hivatalos fóruma,

mégis az irányítóik minden megtettek, hogy a kérdéseket a szakpolitikai szinten tartsa. Ezt meg is

tehették, mert a keresztény legitimista ellenzék kezdetben hangos volt, de markáns politikai

alternatívát nem képviselt. A harmincas években a bekerülő zajos és alternatívitást jelentő

szélsőjobb súlya pedig gyenge volt.

A médiaviszonyok szabályozása, ellenőrzése már nehezebben ment, de a jogi szabályozás

még sok lehetőséget biztosított a politikai indulatok elfojtására. Fordulat akkor következik be,

amikor a vezető lap véleményt vált. A politikai mozgalmak kezelése már problematikusabb volt,

de az igazi veszélyt a közbeszéd elzsidósodása jelentette, különösen akkor, amikor ehhez maga az

állam járult hozzá ez olyan forradalmi fordulat volt, ami 1918 novemberéhez hasonlított. Azzal a

nem lényegtelen különbséggel hogy akkor ott ez ellen próbáltak szembeszegülni, míg most a

hullámokat szerették volna irányítani. A harmincas évek antiszemitizmusa állandó megerősítést

kapott a külföldi minták alapján, ideológiájában a pillanatnyi rögtönzések helyét a tudományosság

látszatába burkolta. Az itt megjelenő tömegmozgalmakat alsó középosztálybeliek és falusi gazdák

csinálták, ahol az antikapitalista indulatok voltak antiszemitizmusba becsomagolva. A

dezorganizálódó világgazdaság teremtette feltételek a zárt társadalmakban gondolkodó vezetők

számára nagy lehetőséget kínáltak. A társadalmi alrendszerek reformja volt az a terület, amin

keresztül hatásosan feltört a fertőző antiszemitizmus.

Vas vármegyét a két világháború közti korszakban nem antiszemita vármegyeként

tartották nyilván, ez persze viszonyítás kérdése volt, de mint az elemzettek is tükrözik, hogy ha a

régi politikai elit tartósítani tudta magát, akkor volt esély e mozgalmak periférián való tartására.
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