
A megye munkásmosgalmi múltjából

A KMP harca a pro letárd ikrarúráérr
és a szociáldemokraták áruló szerepe

(1918. okh — 1919. márc.)

Az 1918-as októberi polgári demokratikus forradalom győzött. A forradalom
azonban nem hozta meg a tömegek által annyira várt döntő változásokat. Nem is
hozhatta, mert e forradalomnak nem volt célja a kapitalista tulajdon és kizsákmá-
nyolás megszüntetése. Hogy azonban még az e forradalom adta lehetőségeket sem
használták ki, ebben, valamint a proletádiktatúráért folyó harc megnehezítésében
óriási szerepet játszott az áruló szociáldemokrácia.

Az SZDP, amely a NT-nek egyetlen tömegbázissal rendelkező, komolyan
számbavehető pártja volt, erejét a forradalom leszerelésére, rendcsinálásra, osztály-
béke hirdetésére fordította, s áruló politikáját demagógiával leplezte. Egyrészt emiatt,
másrészt azért, mert a megyében a szociáldemokrata szervezkedések távolba nyúltak
vissza, a szociáldemokraták sokáig meg tudták őrizni pozíciójukat, elsősorban a pol-
gárság, kisiparosság, de a munkásság körében is. A megye szociáldemokrata vezetői
hűen követték a felső vezetés politikáját. A SZDP vezetőket azonban helytelen lenne
azonosítani a tagsággal. A SZDP befolyását ekkor ugyanis elsősorban annak köszön-
hette, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatására megnőtt a taglétszáma.
Ezek az emberek a sokéves háború borzalmait átélve, az orosz példát látva, pártot
kerestek, mely őket is harcba vezeti. Tekintve, hogy az SZDP volt az egyetlen mun-
káspárt, a felé fordultak.

így jött létre pl. Tiszafüreden is az SZDP szervezet Oláh Márton orosz front-
ról hazatért katona segítségével, és Karcagon is, szintén hazatért katonák kezdemé-
nyezésére.

A megye szociáldemokrata vezetői azonban, a felső példát követve, elhall-
gatják a tömegek szerepét, s nagyhangon csak saját munkájuk eredményének tünte-
tik fel az 1918-as forradalmat, a háború befejezését, s dicsekednek azzal is, hogy mi-
lyen nagy „rendet"' tudtak teremteni. A NT megalakulása után az SZDP Szolnokon
ilyen proklamációt ad ki: „Szolnoki lakosok! Iparosok, kereskedők, gazdák, tisztvise-
lők, nagybankok és nagybirtokosok! Nézzelek szét és lássátok, hogy a „rendzavaró",,
„földosztó", „cucilistáknak csúfolt" szervezett munkások vigyáznak most a ti vagyo-
notokra és életetekre, hogy Szolnok városában ma nem rablás folyik, az nagymérték-
ben a Nt mellett álló szociáldemokrata munkásságnak köszönhető"'.

A Jászberényi Újság pedig így ír: „A szociáldome\kraták a népköztársaság
igazi katonái... A háború vége is a szeociáldemokraták több évtizedes munkájának
az eredménye. Szervezkedjen mindenki ide!" Ámítják, becsapják a tömegeket, amikor
azt állítják, hogy a „Nemzeti Tanács, illetve a Károlyi-kormány a szabad és füg-
getlen magyar nép kormánya, Amit a kormány akar, azt a nép akarja". S ugyan-
akkor, amikor a bankok és földbirtokosok vagyonának megvédésével dicsekszenek,
azzal biztatják a népet, hogy „új vliág felé haladnak s azt akarják, hogy ne legye-
nek többé olyanok, akik mindig csak jól laknak és akik mindig csak éheznek."

Hirdetik, hogy „útban az igazság" és hogy „ezelőtt a dolgozóknak a munka
elvégzéséhez volt joguk, az eredmények elosztásában nem részesedtek. Ezentúl a
munkás nemcsak dolgozni fog, hanem diktálni is."

Ugyanakkor, bár a NT-ben szinte korlátlanul övéké volt a vezető szerep
az élelmezési, lakás- és egyéb problémák megoldását elodázzák. Annál lázasabban
tevékenykednek a rendcsinálásban. Bár arról nincsenek adataink, hogy külön szociál-
demokrata repülőbizottságok szálltak volna ki az erősen mozgolódó területekre, a
korábban említett mozgalmak leszerelésében kétségtelenül óriási szerepük volt. A
rendcsinálás területén kifejtett munkájukért dicséretet is kaptak. A budapesti NT
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így nyilatkozott: „Példát lehet venni Szolnoktól mindenkinek, a rend és nyugalom
terén kifejtett ernyedetlen szorgalom és pontosság tekintetében".

Csakhamar felhívást intéznek a megye lakosaihoz a fegyverek beszolgálta-
tására. „A kormánynak az alakulóban levő erdélyi hadsereg felszereléséhez fegyverre
van szüksége — a románok ellen! — s aki ezen szent cél elé a fegyverek be nem
szolgáltatása állal akadályt gördít, saját hazáját árulja eV — szól a felhívás.
Emögött pedig tulajdonképpen az van, hogy félnek a felfegyverzett néptől, s naciona-
lista uszítással akarják megfosztani fegyverétől. Az áruló szoociáldemokraták azok
számára követelték a fegyverek beszolgáltatását, akik a Tanácsköztársaság honvédő
háborúja idején elsőnek nyitották rneg a frontot a román intervenciósok előtt.

Az őszirózsás forradalom után azonban a NT-ok, illetve a Károlyi-kormány
mellett spontán megalakultak az új forradalmi hatalom csírái: a munkástanácsok is.
Nálunk is tehát, mint Oroszországban a februári forradalom után, kettős-hatalom
jött létre.

Szolnok megyében is addig, amíg a Szociáldemokrata Párt a NT helyi bizott-
ságainak lázas szervezésével volt elfoglalva, a megye csaknem minden jelentősebb
helységében, járási székhelyen és nagyobb községekben — Szolnok, Karcag, Kisúj-
szállás, Túrkeve, Mezőtúr, Jászberény, stb. — a szegényparasztok, kisiparoisok, mun-
kások és földmunkások küldötteiből megalakultak a munkás-, illetve iparos és föld-
munkás tanácsok, ahol helyőrség volt, ott a munkástanácsoktól függetlenül a katona-
tanácsok. Ezek azonban csatlakoztak a NT-hez, azaz elismerték és támogatták is
azt. Néhány helyen hamarabb alakultak meg, mint a NT (pl. Karcagon), s ott a NT-
ban 5 küldött, mint a munkás-,illetve katonatanács tagja foglalt helyet.

A munkástanácsok vezetését azonban a szociáldemokratáknak sikerült gyor-
san kézhekaparintaniok, úgyhogy több esetben az NT, az SZDP és a munkástanács
vezetése szinte egy személy kezében összpontosult, így történt Szolnokon is, ahoj a
SZDP megyei titkára, Pálffy János, a munkástanács elnöke, ugyanakkor a NT,
illetve később a Néptanács egyik legbefolyásosabb tagja lett,

A dolgozók ennek ellenére is mindenütt sokkal jobban bíztak a munkás-
tanácsban, mint a NT-okban. Élelmezési és egyéb problémáikkal és kéréseikkel a
munkástanácshoz fordultak, bár ezek nem minden esetben tudtak hathatós intézke-
dést tenni. Maga az a tény, hogy foglalkoztak a kisemberek ügyeivel, vonzotta a
dolgozókat, és bizalmat ébresztett bennük.

A munkástanácsok azenban éppen azért, mert a megyében mindenütt SZDP
vezetés alatt álltak, döntő befolyást nem tudtak gyakorolni az NT-okra. Kisebb
eredményeket mégis értek el. Pl. Jászb?rényben a munkástanács első felhívásában
rámutatott arra, hogy a város vezetősége nem tudja biztosítani a lakosság élelmi-
szerellátását, holott van gabona. A gabona elrejtését ellenforradalmi cselekedetnek
nyilvánította. „Mi hát a teendő? — Az iparos és földmunkás tanács vegye kezébe
ezt az ügyet, mert ez a szegény nincstzlenetk képviselőiből áll, s mögöttük van min-
den hatalmi erő, amelynek segítségével elveszik a felesleget." Valóban erélyes fel-
lépésüknek köszönhető, hogy sikerült valamennyi gabonát begyűjteni. Más esetben
testületileg jelentek meg a NT ülésén, és puszta jelenlétükkel nyomást gyakorolva,
elérték, hogy kisebb jelen-tőségű ügyekben intézkedést hozhattak.

A katonatanácsok működéséről nincsenek adataink, s csak Szolnokon. Kar-
cagon és Jászberényben tudunk létrejöttükről. A későbbi események azonban arra
engednek következtetni, hogy ezekben kevésbé érvényesült az SZDP vezetése.

Egyre inkább bebizonyosodott, hogy a szociáldemokraták egyáltalán nem
„új világ felé haladnak", hanem ellenkezőleg: amennyire csak lehet, igyekeznek a
régit konzerválni.

Jellemző rájuk, hogy csak kényszer hatására távolítják el a legszélsősége-
sebb elemeket, és sokkal inkább jellemző az, hogy a megye szociáldemokrata vezetői
kéréssel (!) fordulnak a régi rendszer képviselőihez. De még így is hangsúlyozzák,
hogy „nem gyűlölik a régi rendszer kápviselőit", — csak kérik: „hozzák meg az áldo-
zatot és mondjanak le állásukról, engedjék át helyüket olyanoknak, akik az új rend-
szer mellett minden hátsó gondolat nélkül ki tudnak állni",
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Ilyen körülmények között a tömegek elégedetlensége egyre nő, s a forra-
dalmi hullám egyre magasabbra csap, úgyannyira, hogy a szociáldemokraták a
fenyegető tömegmozgalom hatására nyilvánosan is kénytelenek felvetni a kérdést,
milyen eredményt hozott a forradalom, hol vannak a forradalom vívmányai.

„Keressük a forradalom vívmányainak közvetlen megnyilvánulását, de nem
találjuk, — írja a Szolnoki Függetlenség — mert minden maradt a, régiben. Kivált-
ságosak jogai és visszaélései nem szűntek meg, a régi 'korszak emberei helyükön
maradtak."

Az 1918. november 20-án megalakult Kommunisták Magyarországi Pártja
mutatta meg a kiutat ebből a tarthatatlan helyzetből.

Programjával kifejezésre juttatta azokat a követeléseket, melyek a nép
vágyainak megvalósulását jelentették. .,A magyar kommunisták — mondotta Rákosi
elvtárs — az orosz forradalom tapasztalata alapján, helyesen követelték, hogy adják
át a nagybirtokosok földjét annak, aki ezer éve verejtékével öntözte, a parasztnak.
a gyárat a dolgozók államának."

A kommunista eszmék termékeny talajra találtak, s a párt gyorsan növe-
kedett, erősödött. Jelentős szerepe volt ebben a párt központi lapjának, az 1918.
december 7-én megjelent Vörös Vjság-nak.

Az első kommunista szervezkedés Szolnok megyében november végén,
december elején kezdődött. Ez azonban első pillanattól fogva a szociáldemokraták
éles ellenállásába ütközött. Ezért először csak titkon gyűltek össze Szolnokon, Palla
István-nál a feladatok megbeszélésére, többnyire régi szakszervezeti harcosok, akik
a fővárosból kiküldött kommunisták lelkes segítői s a szolnoki KMP-szervezet szer-
vezői lettek. A kommunista eszmék lelkes harcosa volt F. Bedé László, a MÁV Mű-
hely vasesztergályosa. Korábban SZDP-tag volt, azonban felismerte a szociáldemok-
rata párt munkásáruló politikáját, és kilépett a pártból. A munkástanács és Nemzeti
Tanács, később pedig a direktóriuni legharcosabb tagja volt.

A KMP megalakulására Szolnokon 1918. december 12-én került sor. Ezen
a napon a kommunisták nyilvános nagygyűlést rendeztek. A gyűlést megelőzően vad
agitáció folyt a kommunisták ellen, melyet a jobboldali szociáldemokrata Darvas
kormánybiztos vezetett. A munkások és a katonák körében napok óta folytak az elő-
adások, s a kommunisták kiverésére és meg nem hallgatására szólították fel őket.
A polgárok egy Tésze pedig elmenekült, mert az a „teljesen hiteles" hír járta be a
várost, hogy a gyűlés után a kommunisták hat óra szabad fosztogatást engedé-
lyeztek.

A kommunistákat azonban nem riasztotta vissza a szociáldemokrata táma-
dás. Fáradhatatlanul folytatták a gyűlés előkészítését. Előadásokat tartottak, röp-
lapokat osztogattak, a Vörös Újság számait terjesztették. Elérték, hogy a vad szo-
ciáldemokrata agitáció ellenére is, december 12-én mintegy 5—6 ezer főnyi tömeg
gyűlt össze a piactéren, főképpen kommunisták, szociáldemokraták, de nagyszámú
veit az indifferens hallgatóság és a katonaság is.

Elnökül a szociáldemokrata Szabó Károlyt választották meg. A gyűlés elő-
adója Vágó Béla volt. Másfélórás előadást tartott. A Vörös Újság azt írta, hogy az
előadást a népgyűlés a permetező eső ellenére is fegyelmezetten, kitartóan és sűrű
helyesléssel hallgatta "régig.

A szociáldemokraták, akiknek a gyűlést nem sikerült meghiúsítaniok, újra
támadtak. Ellenszónokot léptettek fel. Vincze Sándort, aki beszédében alantas mó-
don vádolta és rágalmazta a KMP-t és a Vörös Újságot, mondván, hogy ,.a kommu-
nisták a szociáldemokraták 30 évi munkájának gyümölcsét akarják learatni." —
,,Célunk közös — de harcban állunk'' — jelentette ki Vincze, majd így folytatta:
„A kommunisták rablás útján kívánnak jóléthez jutni. Mi a céljainkért való küz-
delmet elhalasztjuk addig, míg a rend helyreáll." Vincze beszéde sokhelyütt erős
ellentmondást váltott ki a résztvevőkből — a szociáldemokrata provokáció meghiú-
sult. Még aznap délután a szakmák bizalmi emberei összeültek, és egyhangúlag ki-
mondták a KMP-hez való csatlakozást. Elhatározták, tudományos marxista előadá-
sok rendezését, és megválasztották az ideiglenes pártvezetőséget,
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A kommunisták szervezőmunkája rohamosan kiterjedt a megye többi hely-
ségére is. Vidéken azonban többnyire nem a szolnoki pártszervezet kommunistái
dolgoztak, hanem Budapestről kiküldött elvtársak. így KarcaaQu.Szeiid.rei József fia-
tal kommunista katona egy volt crosz hadifogollyal együtt tartott előadást nagy-
számú szociáldemokrata hallgatóságnak. Ennek hatására a szociáldemokrata tagság
felzúdult pártszervezetük vezetői ellen, s követelték az erélyesebb fellépést a régi
rendszer embereivel szemben.

Kunszentmártonban földmunkás szervezetet hoztak létre, és megszervezték
a Földmunkás Szegények Tanácsát. Több ízben tartottak előadást a szolnoki hely-
őrség katonáinak is.

Az egész országban rohamosan nő a kommunisták népszerűsége. A szociál-
demokrácia és burzsoázia ennek meggátlására törekszik. A szociáldemokrácia —
félve tömegeinek elvesztésétől — nagyarányú szervezkedést, valóságos tagtoborzási
kampányt kezd megyeszerte. Szolnokon is. Karcagon is szociáldemokrata szervezetet
hoznak létre a nők körében. Felhívást adnak ki a szellemi munkásokhoz: „A for-
radalom meghozta a szervezkedési szabadságot, hozzák létre saját szakszervezetü-
ket, ne csak titokban olvassák a Népszavát, nyíltan is álljanak a szociáldemokrácia
mellé!" Létrehoznak egy sor kisipari szakszervezetet, a nevelőmunkások szakszer-
vezetét, a VAOSZ-t. Mintegy 32 szakszervezet áll vezetésük alatt a megyében, azon-
ban a nagy agiláció ellenére is kénytelenek beismerni, hogy az eredmény nem
kielégítő.

Hogy népszerűségüket megőrizzék, fokozottan fordulnak a munkástanácsok felé,
mert tudják, hogy a tömegek bíznak ezekben. A megye szociáldemokrata sajtója is
egyre többet foglalkozik a munkástanácsokkal. Jellemző, hogy Pállfy elnök ténykedé-
sével kapcsolatban azt tartja kiemelkedőnek, hogy „az elnöki cssngőt úgy kezeli, mintha
egész életében mást sem csinált volna". Jászberényben pedig decembertől fogva „szakí-
tanak a NT-al", és csak munkástanácsban működnek, mert — mint mondják —
„a jászberényi Nemzeti Tanács hatalmi eszközök hiányában eredményes munkát
végezni nem tud". Az igazi ok azonban az, hogyha nem akarták végképp elveszteni
amúgy is ingadozó tömegbázisukat, szakítaniok kellett azokkal, akik a járás népe
előtt népszerűtlen és mélyen reakciós — bár a Károlyi-kormány idején szerepet
játszó — volt képviselőjük, gróf Apponyi mellett foglaltak állást. Ugyanakkor foly-
tatták .a kommunistaellenes haiszát. Ezzel az is céljuk volt, hogy a súlyosbodó szo-
ciális problémákról, a földkérdésről eltereljék a figyelmet.

A megyében fokozódik a düh az üzérkedők, lánckereskedők ellen; a dolgo-
zók követelik, hogy az eddig alkalmazott fogházbüntetés helyébe vezessék be a fegy-
házbüntetést. Küldöttség megy az újonnan megalakult néptanácshoz a lakásnyo-
mor miatt. A kenyérkérdés megoldására kénytelenek- rekviráláshoz fordulni. A pa-
rasztság földosztó mozgalma december óta növekszik: egyre érkeznek a hírek,
hogy a parasztok a megyében itt is, ott is- földet követelnek. Ezekre a mozgalmakra
vonatkozóan közelebbi és részletesebb adataink egyelőre nincsenek. Feltételezhető,
hegy nem öltöttek olyan nagy méreteket, mint az ország egyéb parasztmegyéiben.
mert a nagylétszámú kulákság a parasztság valamennyi rétegére igen nagy befo-
lyással volt.

A problémák szonban nem oldódnak meg. Ellenkezőleg: az 1919. január
18-án megalakult, döntően szociáldemokrata kormány további jobbratolódást jelent.

Egyidejűleg megindulnak az ellenforradalmi szervezkedések is. A megyé-
ben nyilt ellenforradalmi akcióról nem tudunk. Arról igen, hogy gróf Apponyi, aki
hosszú ideig a Jászság képviselője veit, most megpróbálja felvenni a kapcsolatot
régi választóival, s valószínűleg kapcsolatban lehetett vele a jászberényi forrada-
lomellenes keresztényszocialista szervezkedés, amely 1919. februárjában indult meg.

„Azok, akik csak az orosz hadifogságban szívták magukba a szocialista ta-
nokat, nem ismerik a magyar szociáldemokrácia forradalmi törekvéseit — vagy fél-
reismerik — tájékozatlanok és olyan mértékben akarnak dolgozni, mint Oroszország-
ban. — Fia a Magyar Szociáldemokrata Párt határozatikig 'kimondja, hogy alkalmas-
nak tartja az időt és rendelkezik minden eszközzel, a kommunizmus megteremté-
sére— akkor mi is sorba állunk — addig nem! Akik azt gondolják, hogy itt lehet
kommunizmust csinálni, azok álkommunisták! Azokkal felvesszük a harcot,- mert
támogatói a jobboldali ellenforradalomnak!" — tajtékozzák a szociáldemokraták,
(Jászberényi Újság, 1919.)
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Élőadást tartanak a proletárdiktatúráról, s elítélik azt, mondván, hogy vé-
rengzéshez vezet: „A Kommunista Párt szegényből akar újgazdagot csinálni. Az el-
nyomottból új elnyomót. A mai polgárság még választójogot sem kapna. A proleta-
riátus kényuralmát akarja a terror eszközével."

A munkásság azonban a kommunistaellenes agitáció ellenére is egyre in-
kább felzárkózik a KMP mögé, a SZDP pedig hullik széjjel, bár mézes-mázos sza-
vakkal, sőt fenyegetéssel is igyekszik a munkásokat, visszatartani.

A SZDP hivatalos megyei lapja, a Szolnoki Munkás így ír: „Egyikünknek
talán hevesebb a vére, a gyorsabb a temperamentuma, mint a másikunknak? Mart
az az egy bizonyos, hogy mindannyian egyet akarunk, egy helyre akarunk eljutni:
Marx Károly birodalmába... Ne gyalázzuk meg Marx emlékét azzal, hogy össze-
veszünk hagyatékán és mint gonosz testvér?k törünk egymás életére. Inkább egy
évvel később teremtődjön meg a kollektív társadalom, mint soha. Lássák be radiká-
lis elvtársaink, hogy a munkásság érdekében akikor járnak el helyesen, ha benn
maradnak a pártban."

A szociáldemokraták egyre nyíltabban léptek fel. Ezzel azonban még inkább
leleplezték magukat és áruló szerepüket. „Mikor 1919. februárjában a magyar ellen-
forradalom a jobboldali szoedemek segítségével fegyveresen akarta letörni a kom-
munista mozgalmat és börtönbe vetette vezetőit, már késő volt. A kommunista
gyökerek mélységben ér. szélességben annyira elterjedtek, hogy ez a kísérlet az
ellenkezőjébe csapott át, s nem lassította, de meggyorsította az események menetét."
(Rákosi Mátyás, 1948. nov. 20.)

A kommunista vezetők bebörtönzésével végetért a kettős hatalom. Ez azt
jelentette, hogy megszűnt a szocialista forradalomra való átmenet fegyveres fel-
kelés nélküli lehetősége. A KMP gyakorlatilag illegalitásba szerűit, de tömegei nőt-
tek; a proletárforradalom objektív előfeltételei egyre érettebbé váltak.

A szociáldemokrata befolyás alatt állók örömmel fogadják a kommunista
vezetők bebörtönzését és a kommunistáknak a munkástanácsokból való kizárását,
a tömegek rokonszenve fokozódik a kommunisták iránt.

Egyre több tény bizonyítja a katonaság forradalmasodását. Szolnokon is,
mint a Vörös Újság február 18-i száma írja, a helyőrség javarésze kommunista ér-
zelmű. Éppen ezért a forradalmi szellemű két korosztályt le akarják szerelni, és a
leszerelést, számítva a katonák ellenállására, a makói vérengzőkkel akarják bizto-
sítani. A nemzetőrség viszont kijelenti, hogyha keresztül akarják vinni az illetékes
korosztályok leszerelését, úgy ők a katonákkal együtt fegyveresen fognak ellenállni.

A március 15-i tüntetések, felvonulások egyre jobban bizonyítják a munká-
sok, parasztok forradalmi hangulatát. Így pl. Kisújszálláson március 15-én Vörös
Márton egyházellenes beszédet mond, követeli a papi birtokok felosztását, az egy-
házivagyon elkobzását. ..El kell venni a vagyont tőlük és szét kell osztani a nép
között'."' — követeli. Jászj elsőszent györouön Szendrő József körorvos a tömeg köve-
telésére beszédet mond a községháza udvarán a nagybirtok ellen. " ~ "

Március 18-án a magyar munkásság nagyszabású tüntetésen követeli a
kommunista vezetők szabadonbecsátását. A MÁV Műhely vezetésével a szolnoki dol-
gozók is tüntettek.

A kormány és a szociáldemokrácia mind mélyebb válságba sodródott. A koa-
líciós kormány helyzete teljesen megingott, s a Vyx-jegyzék végképp csődbe juttatta.
A jegyzék, amely nagy magyarlakta területek kiürítését követelte, az egész ország-
ból nagy tiltakozási váltott ki Öriási volt a felháborodás Szolnok megyében, hiszen
jegyzék szerint a megye nagyobb része, nagy mezővárosaink idegen megszállás alá
kerültek volna. Ilymódon a szemérmetlen antant-követelések közvetlenül érintették
a megyét, s ez a tény döntően járult hozzá a megye további forradalmasodásához.
Azonban sem a kormány, sem a Szociáldemokrata Párt nem vállalta ennek követ-
kezményeit. Nem merték elfogadni, de visszautasítani sem. Ez meggyorsította a for-
radalom menetét. Csak egyetlen erő volt az országban, amely képes volt e válság
megoldására: a KMP és a mögéje sorakozott forradalmi tömegek.

A koalíciós kormány lemondott. A szociáldemokraták megegyeztek a KMP
bebörtönzött vezetőivel, és a két párt egyesült. 1919. március 21-én győzött a prole-
tárdiktatúra: megalakult a Magyar Tanácsköztársaság.

Kemény Csabáné Kalocsai Róza

— 41 —


