
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG SZOLNOKI MÁRTÍRJAINAK EMLÉKEZETE*

A Magyar Tanácsköztársaság megdöntését követően a magyar történelem
reakciós erői a hatalomért folytatott küzdelemben szemben álltak egymással.1

A munkásosztály legjobbjainak üldözésében, fizikai megsemmisítésében azonban
teljes volt az egyetértés az intervenciós hadsereg, az éppen kormányon levő reak-
ciós csoportosulás és a Horthy vezette fővezérség között. Az államhatalom szervei
tudtak a fővezérség csapatainak „rendcsináló" tevékenységéről, s nem egy esetben
hatékonyan támogatták is azt.2

Szolnok a Tanácsköztársaság idején a kiemelkedő jelentőségű vidéki városok
közé tartozott. Szolnok megyében az egyetlen olyan város, amely számottevő mun-
kásosztállyal rendelkezett. A Pest-szolnoki vasút 1847-ben történt megnyitása után
Szolnokon vasúti javítóműhelyt létesítettek, melynek 1858-ban még csak 99 mun-
kása volt.3 Az üzemet 1880-ban államosították, s ettől kezdve gyorsan fejlődött.1

A munkáslétszám az 1887. évi 349-ről az 1917. évre 1371-re nőtt.5 A MÁV-
műhely munkásai alkották Szolnok megyében a munkásosztály legszervezettebb
rétegét. A szociáldemokrata mozgalomnak régi hagyományai voltak, erős volt
a háborúellenes mozgalom.1' A Kommunisták Magyarországi Pártja helyi szerve-
zete még 1918. december 12-én megalakult.' A szolnoki pártszervezet munkáját
maga Kun Béla is fontosnak tartotta, s 1919. januárjában, 19-én és 26-án, kétszer
is előadást tartott a polgári fiúiskola tornatermében a kommunizmusról.8 A szol-
noki kommunista szervezet létrehozásában a legnagyobb szerepet Dr. Guth Antal,
a Tanácsköztársaság későbbi népbiztosa játszotta. Dr. Guth Antal 1916-tól a szol-
noki vásártéri katonai kórházban dolgozott orvosként, s így került kapcsolatba
a város forradalmi erőivel.9 A KMP vezetőinek letartóztatása után a második
Központi Bizottság tagjaként irányította a párt munkáját.10 A helyi MSZDP szer-
vezetnek is volt egy erőteljes balszárnya. A titkár, Pálfy János 1919. március 2-án
részt vett az alföldi munkástanácsok szegedi konfereenciáján, mely konferencia
határozatában forradalmi átalakulást sürgetett.11 A Magyar Tanácsköztársaság
fennállása idején Szolnok 1919. május i-től a Tanácsköztársaság megdöntéséig
frontváros volt, s a július 20-i offenziváig hídfőt tartott megszállva Szolnoknál,
a Tisza balpartján a Vörös Hadsereg.

Érthető tehát, hogy a fehérterror hirhedt alakjai, s a fővezérség vezetője,
maga Horthy is, bármennyire igyekezett később a város vezetése Szolnoknak
a Tanácsköztársaság ideje alatt elkövetett „bűneit" feledtetni12 sohasem tudták
megbocsátani a város munkásosztályának a Tanácsköztársaságért, a proletárforra-
dalomért vívott harcát. Horthy a Tanácsköztársaság megdöntése után először
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* Elhangzott az abonyi Vigyázó-kastély mártír emlékművének avatásakor tartott
emlékülésen. (Szerk.)
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lí)2o. január 20-án járt Szolnokon, s a Kossuth téren rövid beszédet mondott.
Hangsúlyozta, hogy „Budapest után talán Szolnok a legbűnösebb. Itt talált leg-
fogékonyabb talajra az izgatok (a kommunisták) aknamunkája. Aki belátja a meg-
tévesztettek közül, hogy félrevezették, annak igaz szívből megbocsát, de akik még
most is az elmúlt rémségek (ti. a Tanácsköztársaság) felújítására törekszenek,
azoknak minden kísérletét vérbe fogja fojtani." Li Hasonlóan nyilatkozott Szol-
nokon Héjjas Iván is, aki a városháza nagytermében mondott beszédet. „ . . . azzal
kezdte, hogy lehordta a szolnoki intelligenciát, mert nemtörődömséggel viseltetik
a kommunista ügyek iránt és nem fejt ki a kommunisták üldözése terén olyan
tevékenységet, amilyen szükséges volna. Ö, Héjjas nem a szavak, hanem a tettei
embere, és ő a munkásságot igenis tettekkel akarja üldözni. . . Kecskemét üze-
netét hozom - mondotta - Szolnoknak, de nem üdvözletét, hanem ellenkezőleg,
mély megvetését Szolnok iránt, amely sem a kommunista üldözés terén, sem
a nemzeti hadsereg iránti áldozatkészségben nem veheti fel a versenyt Kecske-
méttel. Majd később így folytatta: Földig leromboltatom a várost és vörös rabok-
kal újraépíttetem a fehér Szolnokot." 14 Ugyanez volt a véleménye a fehérterror
talán legsötétebb alakjának, Prónaynak is, aki naplójában azt írta, hogy Szolnok
és Abony „még mindig egy erős fészkét képezte a kommunistáknak. Ezért küld-
tem Molnár Endre F.hagyot, oda a zlaljam II. századával. Összeszedettem veié
az összes Szolnokon (de magában a fogdában levő) és vidéken feltalálható kom-
munistákat. Ezeket azután Abonyba vitettem, ahol el lettek zárva. Ott azonban
fellázadtak és megtámadva az őrséget, ki akartak törni. Mire azután a katonák
egy szálig agyonverték őket. Így tehát ezekkel is végeztek, nem volt rájuk többé
gond." 15

De hogyan is történt mind ez? Az 1919. július 20-án indított, de már ter-
vezésekor elárult offenzíva összeomlása után a román intervenciós csapatok ellen-
támadásba lendültek. Július utolsó napjaiban Szolnoktól délre és északra átkeltek
a Tiszán és augusztus i-én elfoglalták Szolnokot.10 A Vörös Hadsereg néhány
fegyelmezetten visszavonult egysége azonban elhatározta, hogy visszafoglalja a
várost. A támadást az Abonyban állomásozó 53. vörös gyalogezred kezdeményezte,
melyet már a bekerítés fenyegetett, és velük együtt támadott egy agyonfáradt,
csupán 100 puskát számláló, 68-as vörös gyalogzászlóalj.17 A 68-as jász-kun gya-
logezred Szolnok házi ezrede volt. Augusztus i-én délután 4 órakor a vörös
csapatok megindították a támadást, melyet még aznap reggel megbeszéltek Landler
Jenővel ,aki délután mégegyszer visszatért a csapatokhoz és rövid ideig kísérte
támadásukat.18 A vöröskatonák hősiességét még az ellenforradalmi korszak egyik
helyi újságja, a Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok is elismerte, amikor a Magyar
Tanácsköztársaság utolsó csatájáról, Szolnok visszafoglalásáról a következőket írta:
„Délután 6 és 7 óra között a gépfegyver- és ágyútűz formális ütközetet provokált.
A lemenő nap véres uszályával mégegyszer végig söpörte Szolnokot, azután, hogy
a szürkület első bizonytalan fátyola belopta magát a házak közé, mint az aréna
vadállatai, Szolnokra vetették magukat Landler katonái, köztük a 68-as zászlóalj
is. A gépfegyverek szüntelen kattogása, a fegyverek és kézigránátok morajlása
egybeolvadt a rohamozok . . . hangzavarával: . . . Csak néha-néha lehetett kivenni
egy-egy baka . . . hangját: . . . Balra vörösek! - A Zagyvának. - A Zagyvának,
ott van az ellenség. - Egy félóra múlva a szivajba új kommandó vegyült: - Ne
lőjetek vörösek - hangzott minden oldalról -, az ellenség túl van a Tiszán . . ." i a

A Szolnokot elfoglaló vörös egységeknek az volt a feladatuk, hogy a Zagyván
átkelve elvágják az intervenciós román csapatokat a várostól északra épített pon-
tonhídjaiktól. A Zagyván az átkelés augusztus másodikára virradó éjjel meg is
történt, de az erő már csak egy hídfő elfoglalására volt elegendő. Közben a hő-
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siesen harcoló katonák értesültek a tanácskormány lemondásáról, de a harcot nem
hagyták abba, 2-án is tartották Szolnokot."" Azonban elfogyott a lőszer, nem lehe-
tett tovább" védeni a várost. A vöröskatonák „oda sem hederítettek a románok
puskatüzére, hanem sorbaálltak és elvonultak." -1

A júliusi offenzivára készülve, a Vörös Hadsereg nagyobb egységeket állo-
másoztatott a Szolnok-Tószeg-Abony térségben. Az intervenciós hadsereg Cegléd
irányába kifejlesztett támadásakor az itt állomásozó egységek nagyobb része gyű-
rűbe került és fogságba esett. A hadifogságba esett vöröskatonákat gyűjtőtábo-
rokban őrizték, s igyekeztek kiszűrni közülük a vezetőket. Szolnokon a Scheftsik-
telepen - amely akkor még nem volt beépítve - állított fel az intervenciós román
hadsereg hadifogolytábort." A táborban ötös bizottság vizsgálta ki katonánként
a Vörös Hadseregben szolgáltak tevékenységét.23 A bűnösöknek ítélteket, tehát
a kommunistákat, baloldali szociáldemokratákat, vagy maguk a románok likvi-
dálták bírói ítélet nélkül, vagy átadták őket a magyar hatóságoknak.2'1

Velük párhuzamosan az államhatalmi szervek is intézkedtek a munkásosztály
lefegyverzése, gúzsbakötése érdekében. 1919. augusztus 20-án a Belügyminiszté-
rium körrendeltben adott utasítást a tömeges internálásra, annak érdekében, „hogy
a kommunista uralom . . . többé életre ne kelhessen. . . . ki kell zárni még a lehe-
tőségét is annak, hogy kommunista agitáció vagy szervezkedés történhessék." Le
kell tartóztatni azokat, akiknek a Tanácsköztársaság fennállása folyamán végzett
tevékenységére vonatkoztatható a büntetőtörvénykönyv valamely paragrafusa -
pl. személyes szabadság megsértése, idegen vagyon elleni izgatás, lazítás, stb. Le
kell tartóztatni azokat is, akikre perrendszerűen nem bizonyítható semmi, de ,,a
kommunista rendszer vezetői, exponensei voltak, egyszóval, akik a fennállott
társadalmi és jogrend megdöntésében tettel, szóban vagy írásban tevékenyen is
közreműködtek." Továbbá le kell tartóztatni azokat is, „akik kommunista érzel-
meiknek a múltban vagy a jelenben nyilvánvaló tanújelét adták, s ezen magatar-
tásuknál fogva a hatóságoknál alapos és indokolt gyanút keltettek az iránt", hogy
a Tanácsköztársaság visszaállításán jelenleg is dolgoznak, bár cselekedetük a bün-
tetötörvenykönyvbe nem ütköző. Végül le kell tartóztatni azokat is, „akik mint
kommunisták közismertek és szabad lábon hagyásuk köznyugtalanságot vagy köz-
elégületlenséget váltana ki a lakosságból." 'b Ilymódon a Tanácsköztársaság szer-
vezeteinek, intézményeinek funkcionáriusait az államhatalmi szervek letartóztatták
és vizsgálati fogságba vetették.

Szolnok megyében a tömeges terrorperek 1920 első hónapjaiban kezdődtek
meg. Elsők között került sor a megyei háromtagú direktórium vezetőinek26 és
Finta Árpádnak,2' Szolnok vármegye útbiztosának a tárgyalására. A megyei direk-
tórium három vezetője közül a jobboldali szociáldemokrata Szabó Károly elkerülte
a letartóztatást, így a bíróság csak a kommunista F. Bedé László és a baloldali
szociáldemokrata Pálfy János ügyét tárgyalta, és 1920. március 9-én jogerős íté-
lettel F. Bedé Lászlót három évi börtönre ítélte, Pálfy Jánost pedig felmentette.28

A felmentő ítélet az internálásokra vonatkozó rendelet miatt nem járt Pálfy János
szabadlábra helyezésével. A nyílt tárgyaláson F. Bedé László a bíró azon kérdé-
sére, hogy vajon még most is vallja-e elveit? - azt felelte: „Én legjobb meggyő-
ződésben cselekedtem." 2 I Elvtársai visszaemlékezései szerint az utolsó szó jogán
a tárgyaláson lévő munkatársai felé fordulva azt mondta: „Most elítéltek és tu-
dom, hogy többen sajnálnak, de ne tegyék ezt. Én itt vagyok rab, Önök pedig
odakint." 'M

F. Bedé László 1891-ben született Szolnokon. Esztergályos ipari tanuló volt
a MÁV-műhelyben. Ott kapcsolódott be a munkásmozgalomba.31 Édesapja régi
szociáldemokrata munkás volt, a helyi szervezet vezetőségi tagja.32 A fiatal F. Bedé
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László minden ifjúmunkásmegmozdulásban részt vett. Tagja lett a Magyar Vasutas
Szakszervezetnek.33 Az I. világháború kitörésekor besorozták, de mint MÁV-
munkást felmentették.34 1915 körül lépett be a Magyarországi Szociáldemokrata
Pártba/0 1918. március 25-én az MSZMP szolnoki szervezetének vezetőségi tagjává
választották.36 Még ez év első felében egyhetes sztrájkot szervezett a MÁV-
műhelyben.37 Az 1918-as polgári demokratikus forradalom első napjaiban meg-
alakult szolnoki munkástanács tagjává választották.^ Tagja volt a helyi nemzeti
tanácsnak is.39 Egy 1920-ban Íródott visszaemlékezés a következőket írta erről
az időszakról: „Ekkor ismerte meg először a szolnoki polgárság a szervezett mun-
kásokat és azok vezetőit, - többek között (SL) - Virágh Jánost, a mindennapi
élet igényei iránt annyi érzéket tanúsító, értelmes munkást, a kissé száraz beszédű
párttitkárt, Pálfy Jánost, a puritán és igen intelligens F. Bedé Lászlót. . ."/ | U

F. Bedé László az MSZDP 1918. októberi kongresszusa után kilépett a pártból,
mert annak opportunista határozatával elveit nem tudta összeegyeztetni.'1 Jelentős
szerepet játszott a KMP szolnoki szervezetének megalakításában. A pártszervezet
elnökévé választották/'2 A Tanácsköztársaság kikiáltásakor megalakult háromtagú
megyei direktórium tagja.43 Az áprilisi tanácsválasztásokon előbb a városi, majd
a megyei tanács és a városi intéző bizottság tagjává, s egyben az országos tanács-
kongresszus küldöttévé választották.4'1 1919. április 18-án, amikor a korábban
háromtagú megyei direktórium öttagú intéző bizottsággá alakult, a katonai szak-
osztály vezetője lett/'3 Április 21-én ő foganatosította a direktórium azon intéz-
kedését, melynek végrehajtásával a régi rend több vezető emberét túszul őrizetbe
vették.4" Ugyancsak áprilisban Tiszakürtön 56 vöröskatona segítségével ellen-
forradalmi lázadást fékezett meg.4' 1919-ben, az első szabad május i-én ő volt
Szolnokon az ünnepi szónok. „Legyen az első szabad május 1. felejthetetlenül
szép, még akkor is, ha az ünnepségről egyenesen a frontra megyünk," - mon-
dotta.48 A szolnoki fehérlázadás (1919. május 1-3.) leverése után 1919. júniusá-
ban javaslatára jelentkezett a munkástanács minden tagja vöröskatonának.4U Részt
vett a Tanácsok Országos Gyűlésén, ahol az alkotmány vitájában szólalt fel.&J

A Szövetséges Központi Intéző Bizottság tagjává választották.^1 A Szövetséges
Központi Intéző Bizottság jelölő bizottsága tagjaként javaslatot tett a népbizto-
sokra és a Központi Ellenőrző Bizottság tagjaira."2 Jelen volt a Szövetséges Köz-
ponti Intéző Bizottság 1919. június 25-i, a monitorlázadást követő ülésén, mely-
nek egyetlen napirendi pontja az ellenforradalmi puccs és a rekació tevékenysé-
gének megakadályozása címet viselte.53

Pálfy Jánost a Haladás című szolnoki polgári lap a megyei háromtagú di-
rektóriumba történt megválasztásakor a következőképp mutatta be. „Szegeden
188i-ben született és az életre mint nyomdász készült. Már kora ifjúságában
részt vett mindenféle szakszervezeti és politikai mozgalmakban. Egész élete sza-
kadatlan harc a kapitalizmus ellen. Politikai magatartása miatt állandó üldözés-
nek volt kitéve, sokszor perbefogták, de a börtönt sikerült elkerülnie. A háború
kitörésekor elvitték katonának, majd mikor hazajött ő volt azon kevesek egyike,
aki a pártban az életet fenntartotta. Majd a párt (az MSZDP - SL) megyei
titkára lett, s mint ilyen, hihetetlen agilitással dolgozott. Az októberi forradalom
után a Munkástanács elnöke és a néptanács tagja lett." y' - ugyancsak a nemzeti
tanácsnak is.50 A Pálfy vezette munkástanács tagjainak nagyobb része a szolnoki
szociáldemokrácia balszárnyához tartozott. A munkástanács küldötteként részt
vett az alföldi munkástanácsok szegedi kongresszusán, amelyet 1919. március 2-án
tartottak. A kongresszus két határozatot fogadott el. Ezek közül a politikai ha-
tározati javaslat a társadalom szocializálásának gyorsítása címet viselte. A kong-
resszuson elfogadott határozati javaslatról Pálfy 1919. március 10-én referált
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a szolnoki munkástanácsnak a következőképpen. A kongresszus „elhatározta, hogy
felterjesztést intéz a központi munkástanácshoz, valamint a párthoz, melyben kéri,
hogy a szociáldemokrata párt egészen vegye át a kormányhatalmat, és a polgári
pártokkal szakítson meg minden összeköttetést. Ezáltal a kormány teljes aktió-
szabadságot nyerhetne és erős irányú radikális politikát fejthetne k i . " M Pálfy
a Tanácsköztársaság idején a megye vezető szerveinek munkájában vett részt.
Tagja a háromtagú megyei direktóriumnak.57 Emiatt a munkástanács elnöki tisz-
téről 1919. március 27-én leköszön.58 A tanácsválasztásokon a városi és a megyei
tanács tagjává választották.59 Tagja a városi intéző bizottságnak és egyben al-
elnöke,60 bár az elnöki tisztet gyakorlatilag ő tölti be, mert a megválasztott elnök,
Dr. Guth Antal népbiztos volt, s később Fejér megye kormányzótanácsi biztosa.151

1919. április 18-tól az intéző bizottsággá alakult megyei direktórium politikai
szakosztályának vezetője.6" Április 20-án a szakszervezetek összvezetőségi ülésén
javasolta, hogy ,,24 órán belül minden szakma tartson gyűlést, szigorúan állapít-
sák meg, termelésre kik kellenek, akikre nincs szükség, ki kell emelni, akik ide-
haza maradnak, azokból a belső ellenforradalom letörésére munkás századokat
fogunk felállítani." a Tevékenységi és hatásköre először a helyi és járási tanácsok
munkájának irányítására, a propaganda munkára és sajtóra terjedt ki,64 majd
kibővült általános kezdeményezéssel, általános politikai ügyekkel, országos ren-
deletek végrehajtásával, egészségüggyel, közlekedési és általános igazgatási ügyek-
kel.65 ö fogalmazta meg a nők egyenjogúsítását célzó megyei direktóriumi rende-
letet.66 1919. júniusában részt vett a pártkongresszuson. A pártkongresszus egyik
elnökévé választották.67 Ugyancsak részt vett a Tanácsok Országos Gyűlésén, és
tagja lett a Szövetséges Központi Intéző Bizottságnak.68

Finta Árpád, a harmadik, akinek jogerős ítéletét ismerjük, 1891-ben szüle-
tett Biharpüspökiben. Iskolái elvégzése után Nagyváradra került, s az ottani út-
biztos mellett dolgozott műszaki rajzolóként. 1914-ben Jászladányba költözött.
Innen vonult be katonának, s még a világháború folyamán leszerelt. 1917-ben
kinevezték Szolnok vármegye útbiztosává.69 Szociáldemokrata munkásmozgalmi
iskolázottságú volt. Tagja a szolnoki munkástanácsnak és a munkástanács propa-
ganda bizottságának.70 A tanácsválasztásokon a városi tanács tagjává választot-
kikiáltása után még egyideig helyükön maradó főtisztviselőket, a törvényszék
elnökét, az alispánt és a polgármestert, hogy a Forradalmi Kormányzótanács
ták.71 Tagja volt annak a küldöttségnek, amelyik felkérte a Tanácsköztársaság
kikiáltása után még egyideig helyükön maradó főtisztviselőket, a törvényszék
elnökét, az alispánt és polgármestert, hogy a Forradalmi Kormányzótanács
által képviselt kommunista szellemben folytassák működésüket.72 ö foganatosí-
totta Harsányi Gyula polgármester túszként való letartóztatását.73 A Tanácsköztár-
saság megdöntése után letartóztatták. A Szolnoki Törvényszék gyorsított eljárású
tanácsa 1 évi börtönre ítélte.74 Az ítélet kiszabásánál a bíróság enyhítő körül-
ménynek találta büntetlen előéletét, beismerő vallomását, nehéz megélhetési vi-
szonyait, nagyszámú családját és a „Szolnok város területét fenyegető árvíz el-
hárítása körül kifejtett buzgó magatartását." '°

A haladó erők iránti elfogultsággal a szolnoki államügyészséget nem lehet
vádolni, tény az azonban, hogy ítéletei a javában dühöngő fehérterror prominens
képviselői számára túlzottan enyhék voltak. Többek között Finta Árpád túl enyhe
büntetését indoknak választva, 1920. április 27-én Héjjas Iván és Makkai Imre
századosok a szolnoki fogházban razziát tartottak és április 28-án 18 foglyot
elhurcoltak, köztük F. Bedé Lászlót, Pálfy Jánost és Finta Árpádot, s még aznap
kivégezték őket.76 Egyúttal a szolnoki Katonai Parancsnokság védelmi alosztálya
bejelentést tett Dr. Wiedorn Adolf, a szolnoki államügyészség vezetője ellen állí-
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tólagos gyengesége miatt, további szigorítás érdekében." E jelentésben olvasható,
hogy a szolnoki fogházból elhurcolt 18 letartóztatottat Molnár főhadnagy csapa-
tának tagjai koncolták fel. Prónay tehát jól emlékezett. A felkoncolás pedig szó
szerint értendő. A terrorlegények a legbarbárabb gyilkosságokat követték el.
F. Bedé Lászlóról az a hír járta, hogy fejét megskalpolták. A hóhérok így akarták
tanulmányozni kivételesen gondolkodó agyvelejét.78

Sajnos a 18 letartóztatott és Abonyban meggyilkolt mártír nevét csak rész-
ben ismerjük. Eddig 11 elvtárs nevét tudtuk valószínűsíteni. A fővezérség terror-
különítményei, ha vezettek is listát az általuk őrizetbe vettekről, vagy a kivég-
zettekről, az írásos nyomokat a későbbi években sikeresen megsemmisítették.
A mártírok neveit csak a hozzátartozók és a harcostársak emlékezete őrizte meg
számunkra. Valamivel teljesebb képet tudunk rajzolni Pásztor Mihály kutatásai
nyomán, aki többek között Abony halotti anyakönyveiben a szolnoki fosházból
elhurcolt elvtársakra vonatkozó adatokat talált.79 Sajnos Dr. Wiedorn Adolf elleni
feljelentés mellékletei, melyeken rögzítették a szolnoki fogházban letartóztatottak
és az elhurcolt 18 mártir nevét, megsemmisültek. Eddigi ismereteink szerint az
abonyi Vigyázó-kastélyban Szolnok megyéből a szolnoki fogházból elhurcolt 18
elvtárs szenvedett mártírhalált. Az elhurcoltak között nemcsak szolnoki illetősé-
gűek voltak, hanem más helységbe valók is.

A felavatott emlékmű a többi szolnoki mártír kegyeletét is szolgálja. Emlé-
kezzünk róluk, idézzük életútjukat, példájukat!

Virágh János életéről az 1918-as októberi polgári demokratikus forradalomig
alig tudunk valamit. A MÁV-műhely lakatosa volt.80 Feltehetően részt vett a
MÁV-műhelyi munkásmegmozdulásokban 1918 előtt is, majd 1918. március 25-én
az MSZDP szolnoki szervezetének vezetőségi tagjává választották81 és 1919. már-
cius 9-én megerősítették funkciójában.82 Tagja volt a szolnoki munkástanácsnak.83

Közvetlenül a Tanácsköztársaság kikiáltása után, 1919. március 22-én, a szolnoki
munkástanács rendkívüli ülést tartott és Szolnok „város rendjének, vagyon- és
életbiztonságának megóvására és állandó biztosítására, szükséges intézkedések meg-
tételére s általában a közhatalom kezelésére és gyakorlására" intéző bizottságot
választott, melvnek Virágh János is tagja lett, s már ekkor a közélelmczés gond-
jait bízták rá.84 A munkástanács március 31-i ülésén a közélelmezés biztosítására
„életrevaló és monumentális tervezettel lépett a munkástanács elé, melynek ke-
resztülvitelére a munkástanács az idetartozó rendeletek figyelembevételével a fel-
hatalmazást megadta.85 A tervet, amely végső megfogalmazást április 5-én nvert.
a Szolnoki Munkás 1919. április 17-i számában tették közzé. A szolnoki munkás-
tanács közélelmezési bizottsága elrendelte, hogy Szolnok TO kerületében kijelölt
biztosok házról-házra járva, a készleteket állapítsák meg. A bizottság az 1919.
augusztus 15-ig illetékes fejadagból nem visz el semmit, de a fölösleges készle-
tekre vonatkozóan intézkedni fog.86 Az áprilisi tanácsválasztásokon a városi és
a megyei tanács, valamint mindkét tanács intéző bizottságának taeiává választot-
ták.87 1919. április 18-tól a megyei intéző bizottság közigazgatási és gazdasági
szakosztályának egyik vezetőjeként a közélelmezés ügyeit intézi,88 s ugyancsak ő
a városi intéző bizottság közélelmezési szakosztályának vezetője.89 1919. július
15-től egyedül vezette a megyei szakosztály munkáját.90 a MAV-műhelv munkásai
úgy tudják, h*bgy a fogházban tanúsított bátor magatartása miatt Vigyázó-kastély-
beli hóhérai deszka között fűrészelték ketté.91

Hoksári lános 1888-ban született Szolnokon. A MÁV fűtőháznál dolgozott,
mint előfűtő.92 Korábban az MSZDP tagja volt, majd tevékenyen részt vett
a KMP szolnoki szervezetének megalakításában, annak alapító tagja.93 A Tanács-
köztársaság kikiáltása után, 1919. április 2-án a szolnoki munkástanács a propa-
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ganda bizottságba delegálta.94 A tanácsválasztásokon a városi tanács tagjává vá-
lasztották.95 A Forradalmi Kormányzótanács a megyei forradalmi törvényszék
elnökévé nevezte ki.96 Higgadtságával, következetességével, határozott ítéleteivel
elősegítette, hogy a Tanácsköztársaság fennállása idején a megyében mindvégig
példás rend legyen.

Ecseki István életét is csak az októberi polgári demokratikus forradalomtól
tudjuk rekonstruálni. MÁV-műhelyi munkás volt. Az I. világháborúban orosz
fogságba esett. Ott feltehetően kapcsolatba került a bolsevik párttal. 1918. szep-
temberében került haza Szolnokra. A szolnoki jobboldali beállítottságú, Haladás
című lap szerint „felcsapott . . . kommunista agitátornak."97 A KMP szolnoki
szervezetének alapító, s egyben vezetőségi tagja.98 A Tanácsköztársaság kikiáltása
után, a már említett március 22-i munkástanácsi ülésen, a munkástanács: történe-
tében először, „jelen voltak a kommunista elvtársak bizalmi emberei is." " A mun-
kástanács ekkor alakult intéző bizottságába beválasztották a KMP helyi szerve-
retének vezetőit, köztük Ecseki Istvánt is.100 Március 25-én a KMP és MSZDP
szervezet egyesülése szervezeti feladatainak végrehajtására létrehozott likvidáló
bizottság egyik kommunista tagja.101 Március 22-től a munkástanács a bank- és
pénzügyek intézésére hivatott szakbizottságának, melynek az ipari üzemek, gyárak
és vállalatok szocializálása is feladata, tagja, s ebben a funkciójában a szolnoki
Mezőgazdasági Takarékpénztár pénzügyi biztosa.102 1919. április 3-i híradás szerint
a Tanácsköztársaság pénzügyi népbiztosa a Szolnok vármeeve és szolnoki pénz-
intézetek egyik biztosává nevezte ki.103 Április 9-én, a szolnoki ifjúmunkások gyű-
lésén ő volt a szónok.104 A tanácsválasztásokon a városi és megyei tanács, vala-
mint a városi intéző bizottság tagjává választották.105 Április 16-án a bankmunká-
sok szolnoki csooortiának ülésén tartott előadást, ..felhívta a csoport tagjait, hogy
minden személyes kérdést félretéve, fokozott erővel és buzgalommal fáradozzanak
annak (a) világnak (a) felépítésében, mely hivatva van a föld proletárjait fel-
szabadítani s az egész emberiségnek új hitet, új boldogságot biztosítani." m

Funkcióit a Tanácsköztársaság megdöntéséig ellátta. 1919. szeptember első nap-
jaiban elfosták, de sikerült megszöknie. Budapesten újra letartóztatták és Szol-
nokon bebörtönözték. Október 8-án öngyilkosságot kísérelt meg, sikertelenül.107

Pintér László, aki szintén a mártírok között volt, 1898-ban született Szolno-
kon. Hegesztő, a KMP szolnoki szervezetének alapító tagja. A Tanácsköztársaság
ideién a városi tanács tagja. 21 éves korában oltották ki életét Prónay terror-
legénvei.108

Viktor József és Hir Mihály a szolnoki ellenforradalmi lázadás leverésében
játszott jelentős szerepet. Viktor József tevékenységét sem tudjuk az októberi pol-
gári demokratikus forradalom előtt nyomon követni. Egyes visszaemlékezések
szerint Szolnokon született. Az I. világháborúban különböző frontokon harcolt,
s csak a frontok összeomlása után tért vissza Szolnokra. 1919 elején rendszeresen
részt vett a KMP szolnoki szervezete rendezte és Dr. Guth Antal, a KMP köz-
ponti megbízottja által tartott előadásokon.109 A Tanácsköztársaság kikiáltása után
a szolnoki 68-as jász-kun gyalogezred katonatanácsának végrehajtó bizottsága
n katonatanács elnökévé választotta,110 maid 1919. április 15-én megerősítette
funkciójában.111 A szolnoki ellenforradalmi lázadás idején ..egységét főbelövéssel
kénvszerírették a fehérgárdába való belépésre, és mivel ezt megtagadták, lefegy-
verezték őket, és mintegv 880-at letartóztattak."112 1919. május 3-án egységével
részt vett Szolnok visszafoglalásában.113

Hir Mihálvt 33 éves korában ölték meg. ö is szolnoki lakos volt. Foglal-
kozása vasúti fékező.111 A Tanácsköztársaság szolnoki eseményeit követve meg-
tudhatjuk, hogy miért kellett meghalnia. A Szolnoki Munkás 1919. április 2-1
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számában, Vasutas zászlóalj felállítása,, hírt adott arról, hogy a „város rendjé-
nek és nyugalmának biztosítására a MÁV-műhely munkásaiból egy zászlóaljnyi
főből álló alkalmi karhatalmat szerveznek, hogy szükség esetén azonnal készen
és rendelkezésre álljon az esetleges zavargások elnyomására." 1Lj E karhatalom
igénybevételére májusig nem került sor. 1919. május i-én, miután a Vörös Had-
sereg alakulatai kivonultak Szolnokról, ellenforradalmi lázadás robbant ki. Fehér-
gárda szerveződött s első ténykedése az volt, hogy a már említett, a 68-as jász-kun
gyalogezred lefegyverzése mellett 200 baloldali érzelmű lakost letartóztattak.116

Felhívást bocsátottak ki, mely a következőképpen hangzott: „Felhívjuk az összes
. . . munkásságot, szakszervezeti tagokat és azokat, akik az utolsó . . . hat hónap
rettenetes bűneiben magukat exponálták, hogy (lő)fegyverüket, lőszereiket és bár-
mely más katonai felszerelési (tárgyukat) ma délután öt óráig a laktanyában
a kapunál lévő (őrségnek) adják át. Aki ennek a rendelkezésnek nem tesz eleget,
kivégeztetik. Szolnok, 1919. május 2. Katonai állomásparancsnokság."117 A fehér-
gárda közel 800 főből állott.118 Egy része Szolnokon maradt, másik része pedig
a visszavonuló vörös csapatok utóvédjeit követte, s Abony határában géppuska-
fészkeket létesített.119 Május 3-ra virradóra a Cegléden állomásozó Árky-csoport
parancsnoka Stromfeld Auréltól utasítást kapott, hogy az ellenséggel szemben
a legerélyesebb ellenállást fejtse ki.120 A riadóztatott csapatnak elindulás előtt
Steinbrück Ottó mondott beszédet.121 Az Árky-csoport egységei - a tengerész-
dandár, a nemzetközi ezred, a budapesti I. vörösezred, a bihari zászlóalj és a
vadász zászlóalj - elindultak Szolnok felé.122 Az ellenforradalmárok Abony hatá-
rában létesített géppuskafészkeit rövid tűzharc után megsemmisítették. Majd újabb
parancsot kaptak, most már Szolnok visszafoglalására.123 A fehérgárda Szolnok
határában is védelmi állásokat létesített, s itt a harc sokkal hevesebb volt, mert
a fehérgárda ágyúkat is bevetett. A várost bizton a hátuk mögött tudták, mert
a jász-kun gyalogezredet lefegyverezték, s a vasútőrség, az április elején létre-
hozott karhatalom színleg belépett a fehérgárdába. A Vörös őrség jelentése sze-
rint nem kis mértékben ez okozta a fehérgárda vesztét, ugyanis a Vörös Hadsereg
egységeinek segítségére siető vasútőrség hátba támadta a fehérgárdát, s így nagy
része volt Szolnok visszafoglalásában.12'* A Népszava tudósításában olvashatjuk
a következőket: „A fehérgárda hamar állást foglalt Szolnok előtt, felállította
ágyúit és gépfegyvereit. Nagy meglepetés érte azonban. A Vörös Hadsereg egy
pillanatra meg nem állva nyomult előre, a szolnoki proletárság pedig, élén a
vasutasokkal és gyári munkásokkal, fegyverre kapott. Délután fél 5 óra tájban
megkezdődött az utcai harc. Amikor vasutas elvtársaink élükön Hir Mihály elv-
társsal . . . a főútvonalon nyomultak befelé a városba . . ." 125 A Szolnok vissza-
foglalásában résztvett helyi munkás zászlóaljakat 1919. május 19-én és 20-án
Steinbrück Ottó megszemlélte, melyről a következőkben nyilatkozott: „mondha-
tom nagyon meglepett az a kifogástalan katonás rend és fegyelem, amivel talál-
koztam. Ilyen emberekből álló harcra kész csapattal bizton hiszem, hogy csak
győzni lehet." m

Füleki Andrást is a Szolnoki Törvényszék fogházából hurcolták el. ö nem
volt szolnoki. 1881-ben született Tiszaburán. Géplakatos mesterséget tanult. 1918-
ban megszervezte Kenderesen a szociáldemokrata helyi csoportot, melynek titkára
is volt. A Tanácsköztársaság idején a községi tanács alelnöke. Egyik fennmaradt
rendeletében kötelezett minden 100 holdon felüli birtokost, hogy legalább három
munkanélkülit foglalkoztasson. A román intervenciós hadsereg áprilisi támadása-
kor Szolnokra menekült és jelentkezett vöröskatonának. A tiszai fronton harcolt.
A Tanácsköztársaság megdöntése után Budapesten, rokonainál keresett menedé-
ket. A Teleki téren letartóztatták és a szolnoki fogházba szállították.127
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Pásztor Mihály kutatásai alapján, még egy, a Szolnoki Törvényszék fogházá-
ból elhurcolt mártír nevét ismerjük, a következő dokumentumból. „Tárgy: Koncsek
Béla volt budapesti lakos balesete, utóanyakönyvezés. Időpont: 1920. április 28.
Indok: Az abonyi Magyar Kir. anyakönywezető által f. év május 25-én dr. Bubla
István kihallgatásáról felvett jegyzőkönyv és a szolnoki kir. Ügyészség 2624/1922.
K. ü. p. sz. értesítése alapján. Az utóanyakönyvezést elrendelni kellett. Abony,
1923. július 2." m Tudjuk, hogy Koncsek Béla kovácsmester is Kenderesen tevé-
kenykedett, mint Fiileki András.129 Azt, hogy ő is a Szolnoki Törvényszék foghá-
zából elhurcolt 18 mártír között volt, valószínűsiti számunkra az elhalálozás dá-
tuma és Dr. Bubla István tanúskodása. Dr. Bubla István ugyanis Szolnok egyik
jelentős jobboldali beállítottságú szociáldemokrata vezetője volt. A Tanácsköztár-
saság fennállása idején történt lemondásáig a Vigyázó-kastélyban mártírhalált halt
Virágh Jánossal együtt a megyei intéző bizottság közigazgatási szakosztályát
vezette.130

Történeti kutatásunk további feladata, s a mártírok iránti kötelességünk,
hogy a Vigyázó-kastélyban történteket lehetőség szerint tisztázzuk. Az intervenciós
román hadseregnek a Tiszántúlról való kivonulása után a különítmények a fegy-
verneki Schwarcz-kastélvba tették át a székhelyüket.131 Az ott történt vérengzé-
sekről szintén nincs tiszta képünk. A Schwarcz-kastélyból visszatért törökszent-
miklósi kommunista, Papp István visszaemlékezése, más ismert esetekkel együtt
azonban bizonyossá teszi számunkra, hogy ott sem történt másképpen, mint Abony-
ban. Papp István így emlékezik: A „Tanácsköztársaság leverése után majdnem
egv fél évig bujkáltam Budapesten. Aztán elfogtak és Héjjas Iván különítményé-
nek kezébe adtak szülővárosomban, Törökszentmiklóson. Az itt fogvatartott kom-
munistákat éjjelenként Fegyvernekre szállították. Ott a kínzás minden úri mód-
szerével megismerkedhettünk. Élve megskalpoltak néhány foglyot, kezüket, lábu-
kat eltörtek. Mindezt átélni sem volt egyszerű. Csupán véletlenen múlt, hogy
életben maradtam." m

Mártírjainkra emlékezve megpróbáltam életútjukon át harcaikat, küzdelmei-
ket bemutatni az októberi polgári demokratikus forradalom és az első magyar-
országi proletárforradalom, a Tanácsköztársaság idején. Szolnok megye munkás-
osztálya tudta miért harcolt. Igaz hittel kell idéznünk a Tanácsköztársaság idején
lejegyzett programadó szavaikat. „A szolnoki proletárok emléke a jövő arany-
könyvében lángbetűkkel lesz megörökítve, bizonyságul arra, hogy az eddig elnyo-
mott munkástömeg a legszentebb forradalomban kifogástalanul megállta a helyét
és minden munkájával a proletariátus hatalmának megszilárdítását és véglegesí-
tését dolgozta elő." 133

Dr. Selmeczi László

JEGYZETEK

1 Utoljára erről a kérdésről lásd SZINAI
Miklós. 1972.

2 PÁSZTOR Mihály. 1969. 74—75. Idézi a szol-
noki üHvészsée 1922 december 3-i átiratát.
.,Az 1922. augusztus ll-én 3048/1922. sz. kelt
megkeresésére értesítem, hogy Hoksári Já-
nost a katonai hatóság kihallgatás végett
a szolnoki KR.-i Tvr.-széki fogházból 1920.
április 28-án átvette, több fogollyal esyüti.
Amikor a Kir Ügyészség azok visszaszál-
lítását sürgette, a Szolnok megyei Katonai
Parancsnokság 1920. május 7-én Kelt i338—
1920. sz. átiratával a Kir. Ügyészséget arról

értesítette, hogy nevezettet, és a többi át-
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