
Az államhatalom helyi szerveinek létrejötte, kiépülése és
tevékenysége Szolnok városban a Tanácsköztársaság időszakában

Az első magyar proletárdiktatúra 133 napos gigászi harca igen sok tapasztalatot
hagyott örökségként a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom számára. Feldolgo-
zásaik, ismertetésük megtisztelő kötelesség.

Előre kell bocsátanom, hogy az a gyorsaság és öntevékenység, valamint szak-
szerűség, ahogyan az új államiság szervei működésüket megkezdték, bizonyítottan
mutatja a munkásosztályban feszülő forradalmi energiákat. Mutatja továbbá azt is,
hogy a Tanácsköztársaság államépítő munkájának előtörténete van, természetesen első-
sorban eszmei-gondolati vonatkozásban. Ez összefügg a leninizmus viszonylag fiatal,
de ösztönző ismeretével és részben azzal az eszmei munkával, amelyet a Magyar-
országi Szociáldemokrata Párt a marxizmus terjesztésével - ha bírálható módon is -
végzett.

A polgári demokratikus forradalom győzelme után a helyi hatalmi szervek át-
alakítása gyorsan megindult. Az átalakulás nagy tömegnyomás alatt és következtében
ment végbe. Október 29-én megalakult a Nemzeti Tanács, amelyben elsősorban a
Szociáldemokrata Párt befolyása érvényesült. A Nemzeti Tanács elnöke kormány-
biztosi meghatalmazással a szociáldemokrata Darvas Ferenc lett.

A Nemzeti Tanács már működése elején próbálkozott azzal, hogy valamilyen
formában ellenőrizze a polgármestert és annak hivatalát. Erre a feladatra 3 tagú
ellenőrző szervet nevezett ki: Pálfy János:, Sebestyén Mór és Szabó Károly szemé-
lyében. Egy polgári demokratikus keretek között a munkásság első próbálkozása volt
?. hatalmi és igazgatási tevékenység demokratizálására.

1919. februárjában alakult meg a Néptanács mintegy kifejezőiéként a politikai
tendenciák balratolódásának.

A Néptanácsban egyre nagyobb szerepet kaptak az SZDP vezetői, hozzáteszem,
balra tartó vezetői, így Virágh János és Bedé László, Pálfy János. Ebben az a hatás
is érvényesült áttételesen, amely az 1918. december 12-én megalakult KMP helyi szer-
vezete munkája nyomán keletkezett.

A Néptanács időszakában a városi hivatali apparátus személyi állománya nem
változott. A polgármester, dr. Spett Ernő tagja a Néptanácsnak, a hivatalnokok egy
ré^ze „munkátlanul várakozván és akaratlanul is amerikáznak a közigazgatás igen
nagy hátrányára". A Néptanács szociáldemokrata tagjainak nincs kellő .határozott-
sága, bár esetenként bírálja a közigazgatásban dolgozókat.

A hatalmi szervek tevékenységét vizsgálva, aíáhúzofctan kell szólni a szolnoki
Munkástanácsról. Ez a testület, amely 1918. végétől működött, valóságos hatslmat
testesített meg és a Néptanács irányvonalához képest balra tartó tendenciát mutatott.
Elnöke Pálfy János, az SZDP megyei titkára volt. Munkaprogramjában különböző
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a város közönségét érintő, fontos kérdések szerepeltek, a hatalmi tevékenység körébe
tartozó ügyeket tárgyalt.

A Munkástanács gyorsan és kifejezett hatalmi igénnyel intézkedett március 22-én
a proletárdiktatúra kikiáltásának Budapestről megérkezett hírére. Március 22-én reggel
rendkívüli ülést tartott, ahol a proletariátus hatalomrajutásával kapcsolatos új helyzet-
nek megfelelően, a város rendjének, vagyon- és életbiztonságának megóvására, általá-
ban a közhatalom gyakorlására intéző bizottságot választott. Az intéző bizottság
18 főből állott és később egy kivétellel valamennyien bekerültek a választott tanácsba.
A Munkástanács 22-i reggeli ülésére már meghívták a kommunista párt vezetőit is,
gyakorlatilag az együttműködés gyorsan kialakult.

A Munkástanács még 22-én este intézkedett - kormányzótanácsi intenció alapján -
a helybeli bankoknak fegyveres erővel való megszállására, illetve a pénz- és érték-
papíroknak zár alá vétele iránt. A bankokhoz biztosokat rendelt ki, vasárnap reggel
(23-án) az Osztrák-Magyar Bank pénztárában 3 277 000 koronát jegyzőkönyvileg zárolt.
Intézkedett a termelés folyamatosságát figyelembe véve a ki- és befizetések rend-
jéről.

Március 23-án este újból ülésezett a Munkástanács és a Forradalmi Kormányzó-
tanács távirati úton érkezett előző napi határozata alapján Darvas Ferenc kormány-
biztost felmentette funkciójából és a kormánybiztosi teendők ellátására háromtagú
direktóriumot választott titkos szavazás útján. A vármegyei direktórium tagjai: F. Bedé
László, Szabó Károly, Pálfy János. Ez a direktórium megyei és városi vonatkozásban
egyaránt a közhatalom legfőbb szerve volt. Megjegyzem1, hogy az alispán és az appa-
rátusa helyén maradt, de köteles volt a direktórium utasításait végrehajtani.

A szolnoki katonatanács is fontos személyi változásokat foganatosított. A szol-
noki 68-as jász-kun gyalogezred katonatanácsa végrehajtó bizottságának elnöke Viktor
József lett.

Az első napokban a városi adminisztráció a polgármester vezetésével helyén
maradt, azonban hamarosan felismerve a közigazgatás előtt álló feladatok újszerű-
ségét, a Munkástanács öntevékenyen, különböző átszervezéseket végzett, szakosztályo-
kat létesített. Ezek a lépések is reprezentálják azt a törekvést, hogy az ideiglenes
forradalmi szervezetek nagyobb befolyással bírjanak az államigazgatási hivatali appa-
rátusra. A befolyásnövelés igen tudatosan arra irányult, hogy a város lakosságának
érdekei, ellátottsága magasabb szinten valósuljanak meg.

Elsősorban a közgazdasági és pénzügyi szakosztályt alakították ki, amelynek ke-
retében a közélelmezés szervezése, termelés beindítása és fejlesztése, első lépésként
minden földterület hasznosításának szervezése, a mezőgazdasági termeivények piacra
kerülésének biztosítása indult meg.

Ugyancsak ez a szakosztály március 24-én megszervezte az üzletek készleteinek
számbavételét, nyilvántartását.

Létrehozták a közigazgatási szakosztályt is dr. Spett Ernő polgármester vezeté-
sével, azonkívül felállították a rendészeti szakosztályt Muhari János elnök vezetésével.

A Munkástanács előtt április elején nagy feladat nllt. A Forradalmi Kormányzó
Tanács XXVI. számú rendelete alapján elő kellett készíteni a helyi államhatalmi
r,: ervek megválasztását. Mint más ügyekben, úgy ebben a feladatkörben is a szolnoki
Munkástanács nemcsak városi, hanem az egész megyei vonatkozásban intézkedett.
Határozata értelmében Szolnokon április 7-én, községekben április 6-án tartották
p. választásokat.

A Munkástanács a jelölések érdekében kandidáló bizottságot választott. Ez a
bizottság 69 jelöltre tette meg javaslatát. Megjegyzendő, hogy a szavazólapon már
70 jelölt szerepel, két jelölt kimaradt és másik három került helyébe a szavazólapra.
Ezek a változtatások jelentős választási politikai harcot tükröznek.
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A választási agitáció nagygyűlések keretében folyt. Népgyűlés volt a város fő-
terén, előadó Pálfy János volt. Felszólalt Guth Antal is.

Népgyűlés volt még (április 4-én) az akkori X. kerületben, ma VII. körzet, a
leégett Hungária Malom telepén. Ebben a megmozdulásban Tisza Antal, Palla István
és Pusz Péter - a választások után tanácstag - is résztvett.

A szolnoki választás rendben zajlott le. 6075 szavazatot számláltak össze. Ebben
az évben a város lakóinak száma kb. 32 000 fő volt. (Ez saját számításom, következ-
tetve a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és jelene c. könyv 377. old.-on feltün-
tetett adatokból.) A szavazatok aránya az ossz lakossághoz viszonyítva alacsony:
19%. Ha a tapasztalati számok alapján az ossz lakosság számából levonjuk a válasz-
tásra nem jogosultak (kb. 11000 fő, 18 éven aluliak és a szavazásból kizártak) szá-
mát, úgy a szavazás eredménye 29-30%-os részvételt mutat.

Ez a korábbi választásokhoz képest óriási mennyiségi és minőségi változást és
fejlődést mutat, ugyanakkor a választásra jogosultak számához képest viszonylag
gyenge eredmény. Ez az eredmény, amely az országos átlag alatt van, feltehetően és
főleg a rendelkezésre álló rövid előkészítési idő következménye, de mindenképpen
közrejátszott az a körülmény is, hogy különösen az első világháború alatt nagy be-
vándorlás figyelhető meg Szolnokon és ezen tömegek egy része politikailag kevésbé
volt aktív.

A szavazás eredményeképpen 71 tanácstagot választottak meg a város lakói.
A jelölés végeredményben sikeres volt. A hetvenegyedik tanácstag Guth Antal lett.

Szolnok város 71 tagú Munkás-, Katona-, Paraszttanácsa az első olyan állam-
hatalmi szerv, amelyben kifejezetten a dolgozó osztályok és rétegek képviselői kap-
tak helyet. Nem teljes adatok szerint és mindenképpen minimálisan 36 munkás, 5
dolgozó paraszt volt a tanácstagság soraiban. A tagság domináló számban a volt bal-
oldali SZDP-tagok közül került ki, de a tanácstagság mintegy 10%-a volt a KMP-
tagságból, vagy ehhez eszmeileg szorosan közelálló szimpatizánsokból állt. Köztük
volt Jászi Ferenc elvtárs, a KMP szolnoki szervezetének első titkára is. A tanács
összetételére nagyon jellemző, hogy elsősorban a vasúti üzemekre, ezen belül is külö-
nösen a MÁV Járóműjavítóra épült a tanácstagság. Természetesen megtalálhatók a
tanácstagok között az orvosok, pedagógusok, ügyvédek és más kis emberek is.

Jól lehet, a női tanácstagok száma (3 fő) kevés, azonban maga a tény, azaz-,
hogy a dolgozó nők első ízben megjelentek a helyi hatalmi szervben, igen nagyje-
lentőségű.

A Tanács alakuló ülése 1919. április 10-én volt. Titkos szavazással, kandidáló-
bizottság javaslatára Guth Antalt elnökké, Pálfy Jánost és Faragó Imrét alelnökökké,
dr. Katona Endrét és Bencze Lászlót jegyzőkké választották. Ezen kívül 20 tagú
intéző bizottságot választottak. Az elnök és az alelnökök természetesen az intéző
bizottságnak is a tagjai lettek.

A tanács alakuló ülésének még volt egy fontos feladata: megválasztani a kör-
nyező járási tanácsokba delegálandó tagokat. Ennek a lehetőségét a törvény biztosí-
totta. Célja az volt, hogy a túlnyomóan paraszti területek tanácsaiba kerüljenek be
megfelelő számú munkások, mozgalmi emberek. Ennek megfelelően a jászsági alsó
járáshoz 14, a tiszai közép járásba 7, a tiszai alsó járásba 10 tanácstagot delegált a
Városi Tanács saját soraiból.

Az egész szervezet kialakításánál igen jól megfigyelhető az az akarat, mely sze-
rint az alulról felfelé, demokratikusan épülő hatalmi szervezetben, felülről lefelé,
bizonyos személyeken - ebben az esetben munkásmozgalmi tapasztalattal rendelkező
tanácstagokon keresztül biztosítsák az állami életben szükséges, a Tanácsköztársaság
ismert körülményei között különösen előtérbe kerülő - centralizmus érvényesülését.
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Példaképpen említem Guth Antal elvtárs személyét, aki városunk tanácsának elnöke,
ugyanakkor a Kormányzótanács tagja, népbiztos is.

Az államhatalmi szervezet kiépítésében a következő lépcső a Megyei Munkás-,
Katona- és Paraszttanács megválasztása volt. Erre éprilis 13-án került sor. A megyei
tanácstagokra a városi és járási tanácsok tettek javaslatot. A Megyei Tanács 84 tagot
számlált. A megyei intéző bizottságba Szolnok város hét tagot küldött a Megyei Ta-
nácsba, ezen kívül a járási tanácsokon keresztül kilenc Szolnok városi tanácstag ke-
rült a megye legfőbb hatalmi szervébe.

A Megyei Munkás-, Katona- és Paraszttanács saját soraiból 20 tagú intéző bi-
zottságot választotti, nagy többsége szolnoki tanácstag lett, sőt a szolnoki intéző bi-
zottságból került ki a fele, összesen 10 fő. így a megyei és városi vezetés személyileg
nagymértékben összefonódott. Ebben a tényben a centralizmus érvényesítése mellett
azt is számításba kell venni, hogy mint minden forradalmi átalakulás esetében, így
itt is, hirtelen és természetesen káderhiány áll be a kezdeti időszakban.

A megyei intéző bizottság megválasztásával a március 23-tól működő 3 tagú
megyei direktórium megbízatása véget ért.

A Megyei Munkás-, Katona- és Paraszttanács a Tanácsok Országos Gyűlésébe
saját tagjai közül 9 főt delegált. Ezek között három szolnoki tanácstag volt.

Ezzel tulajdonképpen a helyi „hatalomátvétel", mely viszonylag gyors és ha-
tározott folyamat volt, befejeződött. Ez az új hatalmi szervezet, amely igen demok-
ratikus formák között és szocialista demokratikus tartalommal jött létre, minden
akkori és későbbi rágalmazásokkal szemben bizonyította az államszervezet magasabb-
rendűségét, népi jellegét, széles lakosságkapcsolatát.

A helyi államszervező tevékenység nehéz körülmények között folyt. A hatalmi
szervek kialakítása után néhány nappal már konkrétan fenyegető valóság lett az
intervenció. A Vöröshadsereg szervezésében, a katonák toborzásában már április ele-
jétől részt vesznek a pártaktivisták, munkás tanácstagok és természetesen a megyei
direktórium is. Megjegyzendő', hogy helyes központi intézkedések folytán a hadsereg
tevékenységének irányításában, ellenőrzésében a helyi hatalmi szerveknek nem volt
beleszólása. Ezt a rendelkezést úgy értelmezték, hogy meg kell hagyni a katonataná-
csok önállóságát a tanácsválasztások után is. Ennek következtében a Városi Tanács-
ban katona küldött nem volt, a Katonatanács különállóan exisztált. Megyei intéző
bizottsági szinten futottak össze a polgári és katona tanácsi vonalak, a megyei intéző
bizottságban lettek tagok a szolnoki katonatanács vezetői.

A testületeknek a tagjai, többségükben konkrétan részt vettek az ügyek vitelében,
n hivatali munka és intézmények ellenőrzésében. Néhányan a Munkásbiztosítónál is
dolgoztak vezető és ellenőrző beosztásban; a forradalmi törvényszék elnöke, Hoksári
János is tagja volt az első tanácsnak. Néhányan hamarosan katonai szolgálatra je-
lentkeztek.

Már korábban történt utalás arra, hogy március vége felé, még a régi Munkás-
tanács intézkedéseket tett a közigazgatási hivatali apparátus átszervezésére. Ez a mun-
ka a tanácsválasztások után fejeződött be, s április végére kialakítottak egy új köz-
igazgatási szervezetet. A Városi Tanács hivatali szervezete keretében hat szakojztályt
hoztak létre. Ezek a következők: Politikai szakosztály, Molnár Gáspár IB-tag, Köz-
gazdasági szakosztály, Faragó Imre alelnök, IB-tag, Rendészeti szakosztály, Zsák Fer-
dinánd IB-tag, Népjóléti szakosztály, Szabó Károly IB-tag, Közélelmezési szakosztály,
Virágh János IB-tag, Közművelődési szakosztály, Orosz György IB-tag vezetésével.
Ez a szervezeti felépítés megfelelt a követelményeknek. Külön ki kell hangsúlyozni
azt, hogy a szakosztályvezetők tanácstagok, illetve intéző bizottsági tagok voltak.
Ebben fel kell ismernünk azt a törekvést, hogy megbízható személyeken keresztül
minél erőteljesebb ellenőrzést gyakoroljon a Tanács a hivatali apparátusra.
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A szakosztályokon belül 20 alosztályt szerveztek. Ezeknek egy része a „hagyo-
mányos" közigazgatási, hatósági feladatokat látták el, egy részük új szervezetek vol-
tak, amelyek bár tevékenységük még kezdeti stádiumban volt, már perspektívában
tükrözték a gazdaságszervezés jövő feladatainak szervezeti kereteit.

A hivatali szervezet vizsgálatánál szembetűnik az, hogy az alosztályvezetők -
kevés kivételtől eltekintve - a régi apparátus vezető garnitúrájából kerültek ki.
A volt polgármester, dr. Spett Ernő az adminisztratív és személyzeti alosztályon dol-
gozott vezető beosztásban, akiről köztudott volt dzsentri szemlélete, felfogása. Hozzá
hasonlóan más alosztályoknál is megmaradtak a régi rendszer exponáltjai, akiket ké-
sőbb az ellenforradalom időszakában nemcsak rehabilitáltak, hanem vezető tisztsé-
gekbe helyeztek. így dr. Tóth Tamás, a szocialista gondozás alosztályvezetője, később
polgármester lett. Dr. Spett Ernőt is 1920-ban szolgálati időbeosztási kérelme során
méltányosságból, a proletárdiktatúra alatt tanúsított magatartása miatt előnyben ré-
szesítettek.

A régi vezető garnitúra ilyen mértékű meghagyása indokolatlan bizalmat muta-
tott irányukban, akadályozta az új szellemű közigazgatás kialakulását, nehezítette az
ügyek intézését, jóllehet az intéző bizottsági felügyelet - az előbb elmondottak alap-
ján - viszonylag széleskörű volt. Megjegyzendő, hogy különösen májustól a Tanács
figyelmét igen nagymértékben lekötötte a burzsoá román csapatok harci tevékenysége
és ez természetesen az apparátus - amely ekkor kb. 100 fő volt - ellenőrzését nehe-
zítette. Ügyszintén nehezítette az ügyek áttekintését az a körülmény is, hogy a me-
gyei közigazgatás átszervezése (négy szakosztály felállítása) után Pálfy János, Virágh
János, F. Bedé László megyei feladatokat is elláttak, mint szakosztályvezetők. Megyei
szakosztályt vezetett Darvas Ferenc is. Megjegyzem, hogy a megyei tanács és intéző
bizottság megalakulása után tulajdonképpen direktóriumról nem beszélhetnénk, azon-
ban ez a fogalom tovább élt és a megyei szakosztályvezetők együttes tanácskozását
hívták így, és ez az elnevezés a választások után is megmaradt, sőt az emlékekben
is ez maradt meg talán legintenzívebben.

Az egész témát áttekintően elsősorban a2t a konzekvenciát lehet levonni, hogy
a helyi hatalmi szervek kialakítására, tevékenységére nagy gondot fordítottak a leg-
forradalmibb munkások. Megértették azt is, hogy a testületi szervekbe a munkások
mellé fel kell sorakoztatni a dolgozó parasztokat, értelmiségieket is. Megértették azt
is, hogy az új típusú állam új szervezeti felépítést követel meg a közigazgatásban,
és hogy a testületi munka kölcsönzi a tekintélyt.

Természetesen és sajátosan a helyi államhatalmi szervek tevékenységét az inter-
venció jelenléte bizonyos értelemben deformálta, mindinkább előtérbe került a katonai
közigazgatás, a katonai városparancsnoki irányítás, amely természetesen és helyesen
egyértelműen utasítás jellegű volt.

A hatalmi szervek irányításában a helyi pártszervezet valamilyen konkrét for-
mában nem vett részt, a legharcosabb munkáspárttagok személyes tevékenysége mu-
tatott irányt a tanácsi munkában.

Az igazgatási szervezet kialakításánál követték el a legnagyobb hibát. Nem tud-
ták magukat túltenni azon a gondolaton, hogy mi lesz akkor, ha a közigazgatást a
hatalom átvételekor legalább az exponált személyektől megtisztítják. Túlértékelték
ezen személyek szerepét, abszolutizálták a közigazgatási munka szakmai oldalait.

Ilyen rövid dolgozat keretében a helyi államhatalmi szervezet kialakulásáról,
tevékenységéről csak nagy vonalakban lehet beszélni. Mindenesetre összegezve meg-
állapítható az, hogy az új állam helyi szerveinek kialakításában a szolnoki munkás-
ság a Párt intenciói alapján és saját kezdeményező erejére támaszkodva nagyot alko-
tott még akkor is, ha e sorokból is kitűnő hibák is bekövetkeztek a tevékenységben.
Elsősorban a pozitív eredmények azok, amelyek az államépítő munkában ma is nagy
értékű hagyatékot jelentenek. Szigeti László
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