
A KMP Szolnoki Kerületi Bizottsága

A Kommunisták Magyarországi Pártja szolnoki sejtjeinek szervezeti fejlődése és tevékenysége
a világgazdasági válság időszakában, 1929-1933.

Szolnok város munkásmozgalmában, annak irányításában 1925-től, a Magyar-
országi Szocialista Munkáspárt megalakulásától kezdve a Kommunisták Magyar-
országi Pártja játszott vezető szerepet. A kommunista párt helyzete, eredményei,
nehézségei mindenkor befolyásolták a vidéki szervezetek munkáját. Pozitív, illetve
negatív hatásuk a vidéki szervezetek erősödésén, avagy munkájuk gyengeségein
jól tapintható. Ugyanakkor azonban a sajátos körülményekhez alkalmazkodó szer-
vezetek, így a vidéki szervezetek, egyedi sajátosságokkal rendelkező munkája
tette színesebbé, sokrétűbbé a párt tevékenységét.1 Mindez bátorítást ad a címben
rögzített téma megrajzolásához. Tudjuk, hogy Szolnok város munkásmozgalmának
felvázolásában ez csak az első lépés. A fasiszta rendszerrel szembenálló munkás-
megmozdulások a témában rögzítettnél szélesebbek. Ezért témaválasztásunkat
szeretnénk indokolni azzal, hogy Szolnok munkásmozgalmával foglalkozó tanul-
mányunkban a vezetőerő tevékenységének legsikeresebb, bár egyben legtöbb vér-
veszteséggel járó szakaszáról írni elsőrendű kötelesség, valamint abban a spe-
ciális helyzetben vagyunk, hogy a város munkásmozgalmának története viszonylag
elégségesen csak a kommunista mozgalom vonatkozásában kutatott. Témaválasz-
tásunkban továbbá bátorít az a tény, hogy helytörténetírásunkban erről az idő-
szakról eddig csak összegező tanulmány jelent meg," s részletes, elemző nem.

Miután a Magyarországi Szociáldemokrata Párt baloldali pártellenzéke erős
szolnoki csoportjának, s a Magyarországi Szocialista Munkáspárt abból meg-
alakult helyi szervezetének tevékenysége bár szerves előzménye a KMP-sejtek
munkájának - ti. a KMP helyi szerveinek vezetői a Magyarországi Szocialista
Munkáspártban végzett tevékenységük idején váltak kommunistává, ha egy-két
kivétellel párttagokká nem is - külön tanulmányt kívánna, amelyet témánk vizs-
gálatakor nem tehetünk meg, így „in medias res" kezdjük a KMP szolnoki párt-
szervező munkájának megindításával.

1927. februárjában Mózes Viktor, aki a Magyarországi Szocialista Munkás-
pártban a Kommunisták Magyarországi Pártját képviselte, felkereste Tisza Antalt3

szolnoki lakásán. A megbeszélésen rajtuk kívül még Rágó Antal'1 vett részt. Tisza
Antal Mózes Viktor javaslatára vállalkozott arra, hogy Szolnokon elkezdi a kom-
munista sejtek megszervezését, a leventék között pedig KIMSZ-sejteket hoz létre.
Mózes Viktor a megbeszélésen átadta Tisza Antalnak Marx gazdasági tanainak
népszerű kiadását, Sztálinnak a leninizmusról írott művét és A Kommunista Inter-
nacionálé alapkövei, irányelvek és tézisek a kommunista pártmunkáról című köny-
vet, melyhez a bevezetést és a jegyzeteket Kun Béla írta, valamint az Új Március
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egy példányát. Egyúttal azt javasolta, hogy a KMP-sejtek szervezését csak ezek-
nek a műveknek az áttanulmányozása után kezdjék meg.a

A sejtek szervezése alighogy megkezdődött, 1927. március 10-én a KMP és
az MSZMP elleni kormányterror kapcsán Tisza Antalt, Rágó Antalt és az MSZMP
Fiatalmunkás Alosztályával kapcsolatban álló Gál Gyulát letartóztatták. A letar-
tóztatással és a bíróság által Tisza Antalra kiszabott másfél évi börtönbüntetéssel
a KMP szolnoki szervezetének megalakulását egyidőre sikerült elodázni.0

Nemcsak azért említettük röviden Tisza elítélését a Magyarországi Szocia-
lista Munkáspártban végzett munkája miatt, mert a szolnoki KMP-sejtek meg-
szervezésének első kísérletére itt találtunk adatokat, hanem azért is, mert a szol-
noki kommunista szervezet létrehozása és legnagyobb harci sikerei elválaszthatat-
lanul összekapcsolódnak Tisza Antal nevével és tevékenységével. Semmiféle okunk
nincs abban kételkedni, hogy a KMP első szolnoki sejtjét Tisza Antal szervezte
meg a börtönből 1928. májusában történt kiszabadulása után. Tagjai a sejtvezető
Tiszán kívül Tóth Ferenc, Fodor János és Dikó Balázs voltak.' Hogy ez a sejt
mikor jött létre, pontosan nem tudjuk, mindenesetre 1929-ben már működött.
1929. novemberében két alkalommal terjesztett röpcédulákat Szolnok területén.8

Ma még teljesen nem tisztázott, de jelentős szerepe volt Tiszának a mezőtúri
KMP-sejtek létrehozásában is.fl 1929. novemberére a Tisza vezette szolnoki KMP-
sejt szervezőmunkája a KMP Szolnoki Kerületi Bizottságának és nem kis részben
a KMP Mezőtúri Kerületi Bizottságának létrejöttét eredményezte.10

A KMP Szolnoki Kerületi Bizottsága Tiszát jelölte küldöttnek a KMP II.
kongresszusára, ahová ő 1930. februárjában illegálisan el is utazott. A kongresz-
szus munkájában igen aktívan vett részt, szinte nem volt olyan napirendi pont,
amelyhez ne szólt volna hozzá.11 A kongresszusról történt hazaérkezése, 1930.
április 9-e után fokozott erővel Látott munkához és munkája, valamint a KMP
Szolnoki Kerületi Bizottságának sikeres tevékenysége nyomán a szolnoki kerület,
amelyhez eddig a mezőtúri is tartozott, annyira megnagyobbodott, hogy a sejtek
jobb irányításának biztosítására átalakult területi bizottsággá. A KMP Szolnoki
Területi Bizottságának felépítése a következő volt:12

Központi Bizottság

(Tisza Antal szolnoki, Polányi Máté endrődi KB-tagok és Maki József, Mezőtúr)

Szolnok
Kerületi Bizottság

Mezőtúr
Kerületi Bizottság

Endrőd
Kerületi Bizottsás

Tisza Antall
Fodor József
Tóth Ferenc
Dikó Balázs
Rigó József

Maki József
Magda Árpád
Csuka Lajos
Takács Sándor
Csipes Ferenc
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Tehát a Szolnoki Kerületi Bizottság a Tisza Antal szervezte első szolnoki
illegális kommunista sejtből alakult akképpen, hogy azt kibővítették Rigó Józseffel.
A kerületi bizottság tagjai irányították a sejtek akcióit, összefogták azokat a sejt-
összekötők révén és kiterjesztették a sejtszervezést vidékre is. 1930. júniusáig
a KMP Szolnoki Kerületi Bizottsága Törökszcntmiklóson, Zagyvarékason, Rákóczi-
falván, Tószegen és Jászfényszarun kezdte meg a sejtek kiépítését. Erőteljes
szervező munkát folytatott Szolnokon annak érdekében, hogy az esetleges lebuká-
sok esetén a kerületi bizottság mielőbb újjászerveződjék.

A KMP Központi Bizottságának jóváhagyásával 1930 nyarán az Alföldön
nagyméretű aratósztrájkokat készítettek elő. A munkában a Szolnoki Területi Bi-
zottság is bekapcsolódott, azonban a Mezőtúri Kerületi Bizottság lebukása után,
1930. június 18-án a mezőtúri csendőrség a Szolnoki Kerületi Bizottság vala-
mennyi tagját és több sejttagot letartóztatott.1'

A KMP Szolnoki Kerületi Bizottsága azonban már júliusban újjászervező-
dött és 1930 augusztusától kezdve rendszeresen szervezett és hajtott végre röp-
cédulaszórási akciókat. A kerületi bizottság tagjai Schwimmer Ferenc, Barta
István, Csiznyán Kálmán, Csapó János és Keskeny János voltak. Ez a kerületi
bizottság Keskeny János kivételével 1930. október 29-én bukott le. Lebukásában
azonban a legnagyobb szerepet árulás játszotta.1'

Ezt a lebukást követően is hamarosan újjászerveződött a Szolnoki Kerületi
Bizottság. A bizottság tagjai: Sebestyén János, Zsemlye Ferenc, Keskeny János,
Gura Irén és ekkor már a rendőrség beépített embere: Huszár Zaka Mátyás
voltak. Ez a bizottság is többször szervezett röpcédulaszórást és kiterjesztette
a befolyását Szolnok környékére is.1' Néhány hétig munkáját a gyűjtőfogházból
ideiglenesen 1931. január 17-én szabadlábra helyezett Tisza Antal is segíthette.
Tisza rögtön szabadulása után bekapcsolódott a KMP KB újjászervezett falusi
osztályának munkájába is, de árulás folytán már február 22-én Tiszát Buda-
pesten,"' a Szolnoki Kerületi Bizottságot, mely után már első röpcédulaszórási
akciója óta nyomozott a rendőrség, egy nappal később, szintén árulás következ-
tében tartóztatták le.*'

Ezzel a letartóztatással néhány hónapra megbénult a Szolnoki Kerületi
Bizottság munkája. A szétrombolt sejtek újjászervezésére, illetve újak szervezé-
sére csak fél év múkán került sor, Tisza Antalnak a vizsgálati fogságból való
kiszabadulásával. 1932 elejére azonban már újra funkcionált a szolnoki kerület.1"
Megszigorították a konspirációs szabályokat, nyílt akciókat nem kezdeményeztek,
majd 1932 második felében kiterjesztették a szervezkedést vidékre is. A munkát
megnehezítette, hogy a fasiszta rendőrség provokátorokat épített be a mozga-
lomba. Ennek következtében a törökszentmiklósi sejtek létezéséről a rendőrség
kezdettől fogva tudott, és már 1932 szeptemberében felgöngyölítette azokat,i!l

majd 1933. január 27-én a Szolnoki Kerületi Bizottság tagjait is letartóztatták.2"
Ezzel a letartóztatással a KMP Szolnoki Kerületi Bizottsága formálisan meg is
szűnt funkcionálni.

Az 1933-as letartóztatások után a KMP Központi Bizottsága a falusi osztályt
nem szervezte újjá, hanem a földmunkás szakszervezet (Magyarországi Földmun-
kások Országos Szövetsége) kommunista frakcióit erősítette.21 Az új szervezeti
meggondolások a szolnoki kommunisták helyzetén sajnos semmit sem javítottak,
ugyanis a megye alispánja még 1929. január 15-én bevonta a Magyarországi
Földmunkások Országos Szövetsége szolnoki helyi csoportjának működési enge-
délyét és később sem engedélyezte a szakszervezet működését.22 Itt kívánjuk meg-
jegyezni, hogy 1921-től, a helyi csoportnak a Tanácsköztársaság megdöntését kö-
vető újjáalakításától kezdve, 1926. június 26-ig a csoport elnöke Tisza Antall volt,
június 26-tól az 1929. január 15-i betiltásig pedig Tóth Ferenc.
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Ahogyan a Kommunisták Magyarországi Pártját az jellemezte, hogy mint
a munkásosztály pártja egyben a társadalom minden rétegének leghaladóbb erőit
is tömörítette, ugyanúgy nagy általánosságban ez jellemezte az egyes szervezeti
egységeket is - gondolunk itt a tárgyalt időszak kerületi bizottságaira. így szár-
mazás és foglalkozás szerint a KMP Szolnoki Kerülted Bizottságához tartozó párt-
tagok között volt nagyüzemi munkás, építőmunkás, földmunkás, alkalmazott
(banktisztviselő) és értelmiségi (ügyvéd, mérnök). Emellett a Szolnoki Kerületi
Bizottságnak volt egy sajátos jellemzője, az ugyanis, hogy legkiemelkedőbb vezetői
földmunkások voltak, noha az iparban (fűrésztelepek) dolgoztak. Ök a kommu-
nista mozgalom bázisát saját környezetükben, abban a társadalmi rétegben lát-
ták, amelyhez tartoztak. Legkövetkezetesebben és legelszántabban ennek a réteg-
nek az érdekeit képviselték. Még pregnánsabbá teszi ezt a képet az a tény, hogy
a Szolnoki MÁV-műhely munkásai között, ahonnan a Tanácsköztársaság Szolnok
megyei és szolnoki vezetőinek jelentős része kikerült, a Tanácsköztársaság meg-
döntését követően - Urbán Sándor kivételével, aki 1926-ban a Szovjetunióba
emigrált - nem nevelődött ki jelentős vezető egyéniség.

Tisza Antall, mint a szolnoki kommunista mozgalom legjelentősebb vezetője,
erőteljes földmunkás irányultsága megmutatkozott a KMP II. kongresszusán ját-
szott szerepében is, bár az igaz, hogy ő azon nem elsősorban mint kerületi vezető,
hanem mint a földmunkások képviselője vett részt. Szinte minden napirendi pont-
hoz hozzászólt, s kivétel nélkül a földmunkásréteg szemszögéből. Noha nyíltan
nem mondta ki, számunkra úgy tűnik, hogy a földmunkásréteget sokkal inkább
a parasztsághoz (mégha a szegényparasztsághoz is) sorolta. Ebből a szemszögből
szólt a munkás-paraszt szövetség fontosságáról, a földkérdés megoldásáról. Ugyan-
ezt tapasztaljuk, ha a szervezési kérdéseket emeljük ki: ,, . . . a szoc. dem. párt
nem képviseli kellőképpen a munkásság érdekeit, ezért több támogatásban része-
sítsék a KMP részéről a földmunkásokat, hogy sikeresen tudják megjavítani úgy
politikai, mint gazdasági helyzetüket. - . . . rámutatott a követendő útra, mely
a falusi munka külön, szakszerű kezelésében nyilvánul. - . . . főként a parasztság-
nál mutatott rá arra, hogy hatékonyabb tevékenységet fejtsenek ki a parasztság
megszervezéséért, mert ha ezt elmulasztják, akkor a hatalmat az ipari munkásság
sem tudja megszerezni és azt megtartani. Ugyanis az ellentét a falu és a város
között igen nagy."

Tiszának az volt a véleménye, hogy az illegalitás szervezési nehézségeiből,
hibáiból egyetlen kivezető út van, a KMP legalitása. Ebből a véleményéből
azonban éppen az következett, hogy szervezési elveiben nagyon szigorú és követ-
kezetes volt, s a szervezési kérdésekben (pártszervezés, KIMSZ, nőkérdés, Vörös
Segély) feltárta, elemezte az elkövetett hibákat, éppen az előrelépés, a szervezeti
biztonság érdekében.21 Öt valóban az jellemezte, hogy párttagnak csak olyan
embert szervezett be, aki előzőleg évek óta dolgozott a mozgalomban, akit kipró-
bált és ismert.2'1

így például az 1930. október 29-én lebukott kerületi bizottság egyik tagja,
a még Brünni egyetemi évei alatt kommunistává vált Schwimmer Ferenc, akinek
felső kapcsolata is volt Budapesten, amikor Tiszánál jelentkezett azzal a kíván-
ságával, hogy a szolnoki kommunisták vegyék fel az összeköttetést kapcsolatával
és, hogy őt (Schwimmert) osszák be egy kommunista sejtbe, mint elmondta, a
következő választ kapta: ,,ő (ti. Tisza) kijelentette, engem nem ismer a mun-
kámból, éppen azért járjak be a Munkásképzőbe (Általános Munkásképző Egylet
- legális), majd abból meglátja, mit tudok, mit lehet rám bízni".2;>

Rendszeres gyakorlat volt, hogy a leendő párttagokat előbb a Vörös Segély
gyűjtésébe vonták be, s később kaptak nehezebb feladatokat. Ebben a vonatko-
zásban típuspélda lehet Király Géza párttagnak történő beszervezése. Király
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először a letartóztatott kommunisták részére adakozott. Később Csapó János, aki
beszervezte, elhívta a szolnoki Móric-ligetbe (ma Tiszaliget), ahol több alkalom-
mal a kommunizmusról beszélt neki, pontosabban azt mondta Királynak és az
ezeken a beszélgetéseken Királlyal együtt részt vevő Nagy Józsefnek (utóbbi nem
lett párttag), hogy ha nehéz életviszonyaikon változtatni akarnak, be kell lépniök
a kommunista pártba. Csapó beszélt a KMP szervezéséről és a párt céljairól.
A következő lépésben Királynak röpcédulákat kellett terjeszteni. Továbbra is
rendszeresen találkozott beszervezőj ével, aki most már alkalmasnak látta párt-
tagnak, de még a tagdíjfizetés kérdését is tisztáznia kellett vele. „A párt érde-
kében anyagi áldozatot kellett hozni, havi egy órai bér a pártra, plusz húsz fillér
a pártsajtó érdekében."a' Ezután következett volna Királynak egy KMP-sejtbe
történő beosztása, de erre már többek között Csapó és Király letartóztatása
miatt nem került sor. A leírt típuspéldára azonban jellemző a szervező illegális
munkában való járatlansága is, hiszen olyasvalaki előtt beszélt szervezési kérdé-
sekről, aki valójában nem akart a kommunista mozgalomban részt venni.

A Szolnoki Kerületi Bizottság 1932-ben történt újjászervezésekor méginkább
megszigorították a szervezési elveket és a konspirációs szabályokat. A bizottság
1933. január 27-i lebukását követően a szolnoki rendőrkapitány a következő-
képpen jellemezte a szervezőmunkát: „A helybeli szervezkedést. . . túlzott óvatos-
ság és gyanakvás jellemzi. Röpiratokat a legutolsó letartóztatás óta (az 1931.
február 23-i letartóztatásra utal) nem terjesztettek. Mindennemű illegális iratokra
az az utasítás, hogy elolvasás után azonnal tűzbe kell dobni. Semmiféle tárgyi
bizonyítékot maguknál nem tartanak. A szervezkedést csak a legszűkebb baráti
körben és rokonságuk között folytatják és szervezkedési ügyeket csak nagyon
kipróbált régi embereikkel közölnek".2'

A Szolnoki Kerületi Bizottság vezetői nem kis gondot fordítottak a szervezet
fejlesztésére, többek között azért, hogy az esetleges lebukások esetén a kerületi
bizottság nagyobb megrázkódtatás nélkül újjászerveződhessék. Ez az előrelátás
helyesnek bizonyult, mert Tisza Antal, Tóth Ferenc, Fodor János, Dikó Balázs
és mások 1930. június 18-i, majd Schwimmer Ferenc, Barta István, Csiznyán
Kálmán, Csapó János és társaik 1930. október 29-i lebukását követően nagyobb
zökkenő nélkül újjászerveződött a kerületi bizottság. A Sebestyén János, Zsemlye
Ferenc, Keskeny János nevével fémjelzett bizottság, noha a két előző lebukást
követően a szervezet jelentősen meggyengült, még arra is gondolt, hogy esetleges
lebukása után, amely 1931. február 23-án be is következett, a KMP, pontosab-
ban a KMP Szolnoki Kerületi Bizottsága erejét demonstráló röpcédulákat ter-
jesszen. Ez a röpcédula, amelyet Zsemlye Ferenc fogalmazott, szervezési nehéz-
ségek miatt csak tervezet maradt. A kerületi bizottsággal együtt a nyomda is
lebukott. Azonban ez a helyi történeti relikvia éppen a kezdeményezés jellege
miatt, megérdemli a közlést.

„Világ proletárjai egyesüljetek!

ÉHEZŐK! MUNKANÉLKÜLIEK! ELVTÁRSAK!

A reszketve üvöltő burzsoá hírszolgálat ismét jelenti, hogy elfogták
a szolnoki kommunisták vezetőit. Ezzel akarják megnyugtatni magukat és
bitang kenyéradó gazdáikat. Teli szájjal ordítják, hogy nem lesz többé kom-
munista mozgalom Szolnokon.

Elvtársak! A proletárság felszabadításáért harcoló KMP és KIMSZ
mozgalmát megsemmisíteni nem lehet. Ehhez kevés a Horthy-Bethlen fa-
siszta éhségdiktatúra összes csendőre, rendőre, pribékje. A KMP él, a KMP
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a tömegeké. Vezeti a munkanélküliek és dolgozók forradalmi harcát az üzemi
részletharcokon keresztül a forradalom végrehajtásáért, a II. Magyarországi
Tanácsköztársaságért.

Elvtársak! Vonuljatok ki az utcára! Tüntessetek, követeljetek. Munkát,
kenyeret.

Állami munkanélküli segélyt a tőkések terhére.

Éljen a Szovjetunió!

Forradalmi üdvözlettel:

KMP szolnoki kerületi titkársága"28

A Szolnoki Kerületi Bizottság szervezeti felépítésének rekonstruálására eddig
nem történt kísérlet. Az eddigi szerzők megelégedtek a kerületi bizottság vezető
szerve, a titkárság személyi összetételének megállapításával, de azzal, hogy a bi-
zottsághoz hogyan kapcsolódtak a sejtek, hány sejt tartozott irányítása alá, már
egyáltalán nem foglalkoztak, legfeljebb közölték a bíróság elé állítottak számát.21'
Magunk részéről megkíséreljük a kerületi bizottság szervezeti felépítésének re-
konstruálását, jóllehet tudjuk, hogy törekvésünk eredménye a forrásanyag szűkös
volta miatt korántsem lesz teljes mértékben kielégítő.

Azt feltételezve, hogy a Szolnoki Kerületi Bizottság a legjobban kiépített
és legtöbb tagot számláló szervezettel 1930 nyarán rendelkezett, hiszen azt köve-
tően a lebukások miatt a sejtek egyrésze megsemmisült, a rekonstrukcióban az
1930-as állapotot próbáljuk megadni.

Az 1930. június 18-i lebukást követően a következő nevek jutottak a rend-
őrség tudomására: Tisza Antal, Tótíh Ferenc, Fodor János, Dikó Balázs, Bartha
István, Szabó Sándor, Molnár Ferenc, Sós József, Müller Ferenc, Csontos Mihály,
Rigó József, Csiznyán Kálmán, Csapó János, Keskeny János, Kántor Ferenc,
Gál Istvánné (Dikó Margit), Kiss István, Palla István (Zitya), Dikó Imre, Mucsi
Imre, Tóth Ambrus, Gedon Antal, Józsa János, Gál Gyula, Bódi János, Rágó
Sándor, Lambert Ernő.'"' A rendőrség előtt ismert volt a kerületi bizottság név-
sora: Tisza Antal, Tóth Ferenc, Fodor János, Dikó Balázs, Rigó József.31 Vád-
iratot a következők ellen bocsátottak ki: Tisza Antall, Tóth Ferenc, Fodor János,
Dikó Balázs, Lambert Ernő, Szabó Sándor, Józsa János, Bódi János, Gál Gyula,
Dikó Imre, Mucsi Imre és Tóth Ambrus, miután utóbb felsoroltakon kívül más
ellen nem találtak bizonyítékot.'"

A Szolnoki Kerületi Bizottság vezető szerve a titkárság, a következő munka-
megosztás szerint működött: a titkárság vezetője Tisza Antal KB-tag, ő tartotta
az összeköttetést a mezőtúri és az endrődi kerületi bizottsággal. Tóth Ferencnek
a földmunkások között végzendő szervező munka, Fodor Jánosnak a Vörös Segély
gyűjtésének és szétosztásának irányítása, Dikó Balázsnak a KIMSZ szervezése
és pártirányítása képezte a feladatát.''5 Rigó József munkájáról!, szerepéről nem
tudtunk meg semmit. A lebukást követő nyomozás és per alapján a rendőrség
által a vallatások során kikényszerített vallomásokból a szervezetnek csupán egy
felnőtt sejtjére, a KIMSZ több tagjára és néhány „elszigetelten dolgozó" párt-
tagra kaptunk adatokat, akik szervezetileg a következőképpen kapcsolódtak a ke-
rületi bizottság munkáját irányító sejthez:'14
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Tisza Antal

Fodor János Tóth Ferenc Dikó Balázs

\
többeket megnyert, de , , Zsemllye Ferenc
csak annyi volt bizo- ^zabo S a n d o r Keskeny János
nyitható, hogy Lambert— J o z j a -* a n o s Balázs Mihály

'Zvwó'nek adott röp-
cédulákat

Kiss István
Sós József

Szabó
Józsa
Bódi

1

Sándor
János
János

Kónya István
Gál Gyula
Molnár János
Mucsi Imre
Dikó Imre
Tóth Ambrus

Az 1930. október 29-i lebukás alkalmával letartóztatták Barta Istvánt, Mül-
ler Ferencet, Csiznyán Kálmánt, Csapó Jánost, Kántor Ferencet (ezeket a neveket
már 1930. június 18-a óta ismerte a rendőrség), Lőrinczi Ferencet, Király Gézát,
Schwimmer Ferencet, Nagy Józsefet és kihallgatták Szana Antalt.30 A nyomozati
anyag alapján számunkra úgy tűnik, hogy most a kerületi bizottság vezető szer-
véről, a titkárságról nem jutottak eléggé megbízható adatok a rendőrség tudomá-
sára. A titkárságra vonatkozóan Schwimmer vallomása, Bögre Sándor detektívnek
a letartóztatottak peréhez csatolt jelentése és a budapestvidéki főkapitány jelen-
tése szolgáltathat adatokat. Mindhárom forrás megegyezik abban, hogy a titkárság
tagja Csiznyán Kálmán és Barta István. Schwimmer titkársági tagságát megerő-
síti vallomása és Bögre detektív jelentése, s bár a budapestvidéki főkapitány nem
sorolja a titkárság tagjai közé, azt azonban megállapítja róla, hogy ő intézte a
Vörös Segély ügyeket. Schwimmer szerint a titkárság tagjai voltak még Csapó
János és Keskeny János, akik részt vettek a budapesti küldött jelenlétében a tit-
kárságot hivatalosan is megalakító értekezleten,!ü azonban a rendőrség szerint ők
nem voltak a titkárság tagjai. A rendőrség a titkárság tagjának akkor Zsemlye
Ferencet és Fodor Jánosnét vélte. A titkárság összetételének megállapításakor
zavaró körülmény, hogy ebben az időben a szolnokiaknak két illegális felső kap-
csolatuk is volt Schwimmer és Zsemlye révén.

A Schwimmer által a titkárság tagjaként számontartottak munkafeladatairól
a következőket lehetett megállapítani. Schwimmer, mint a Vörös Segély-ügyek
intézője, egyben budapesti levelező is, tehát illegális cím birtokosa. Barta István
a szervező bizottság vezetője. A szervező bizottság Barta sejtjéből (Barta István,
Lőrinczi Ferenc, Kántor Ferenc:il) állott. Feladatuk a kommunista sajtó terjesztése
és annak ellenőrzése volt, hogy a sejt-tagok újabb sejt-tagokat szervezzenek maguk
mellé. Csiznyán Kálmán feladata a vörös szakszervezet létrehozása volt, első-
sorban a szociáldemokrata építőmunkás szakszervezetben. Csapó János munka-
feladatáról nincs tudomásunk. Keskeny Jánosról tudjuk, hogy a KIMSZ szolnoki
szervezetének egyik vezetője volt.

A rendelkezésre álló adatok alapján a KMP-szervezetnek az 1930. október
29-i lebukása alkalmával felgöngyölített részét a kapcsolatokkal együtt a követ-
kezőképpen vázolhatjuk.38

Csiznyán Kálmán
Fodor János (letartóztatva 1930. június 18.)
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Tisza An:al

Barta István Lőrinczi Ferenc Kántor Ferenc

Müller Ferenc
Schwimmer Ferenc
Csapó János

• Király Géza

Hogy a szervezetről milyen keveset tudott meg ennél a lebukásnál a rend-
őrség, a pestvidéki kerületi főkapitány jelentésének birtokában látható igazán,
aki úgy vélte, hogy a titkárság minden egyes tagjához egy sejt kapcsolódik, amely
lefelé esetleg több sejtre is ki van építve, akinek olyan adatok álltak rendelke-
zésére, melyek alapján tudta, hogy a cukorgyárban üzemi sejt működik, hogy
a MÁV-műhelyben ugyancsak szimpatizálók vannak, de lehet egy sejttag is, s
mindkét üzemben az ifjúmunkások is folytatják a szervezést.'" Mindezekre azon-
ban a nyomozás során nem nyertek semmiféle bizonyítékot.

1930. november 5-én a KIMSZ-szervezetekre vonatkozóan is bőséges infor-
mációk álltak a rendőrség rendelkezésére. Tudták, hogy a KIMSZ szervezetileg,
legalábbis a Szolnoki Kerületi Bizottság vonatkozásában, noha működött külön
KIMSZ-titkárság is, szervezetileg teljesen egybefonódott a KMP-vel. így a tó-
szegi és szandai ifjúmunkás sejtek a KIMSZ-titkárságon keresztül kapcsolódtak
a Szolnoki Kerületi Bizottsághoz, sőt a röpiratokhoz is a KIMSZ budapesti kap-
csolatán keresztül jutottak.'1"

A rendőrség által beépített provokátor munkája eredményeképpen 1931. feb-
ruár 23-án újra lebukott a Szolnoki Kerületi Bizottság. Ekkor Sebestyén Jánost,
Zsemlye Ferencet, Keskeny Jánost, Balázs Mihályt, Kiss Jánost, Képiró Józsefet,
Sarkadi Gyulát, Molnár Lászlót, Kecskés Imrét, Fancsali Mátyást, Gura Irént,
Dobos Rózsit, Huszár Zaka Mátyást''1 (ő a provokátor), Lambert Ernőt és Berényi
Ivánt tartóztatták le. A nyomozás során igazolódott, hogy a rendőrség adatai
reálisak voltak, s ekkor a kerületi bizottságban a munka legnagyobb részét a ko-
rábban KIMSZ-vezetők végezték.

A Szolnoki Kerületi Bizottság ekkor Sebestyén Jánosból, Zsemlye Ferencből,
Keskeny Jánosból, Gura Irénből és Huszár Zaka Mátyásból állott. A letartóz-
tatottak között ott voltak a KIMSZ szolnoki titkárságának tagjai is: Keskeny
János, Kiss János és Balázs Mihály. A kerületi Bizottság titkárságának tagjai
közül Sebestyén János feladata volt a budapesti levelezés, Zsemlye Ferenc tar-
totta a személyes összeköttetést Budapesttel, ellenőrizte a vidéki szervezeteket,
előadásokat tartott, Keskeny János mint KIMSZ-összekötő dolgozott, és Gura
Irén intézte a Vörös Segély-ügyeket."

A KMP Szolnoki Kerületi Bizottságának az 1931. február 23-i lebukás
alkalmával felgöngyölített részét a kapcsolatokkal együtt a következőképpen vá-
zolhatjuk. '•'

KMP Titkárság KIMSZ Titkárság
Zsemlye Ferenc Kiss János

tószegi sejt szandai sejt
Molnár László Kecskés Imre
Molnár János Fancsali Mátyás
Dósa Mihály Punt Antal

Nagy Kálmán
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A tószegi és szandai sejttel kapcsolatban még annyit kell megjegyeznünk,
hogy ezek a sejtek már az 1930. június 18-i lebukás után szerveződtek.

A három lebukás okozta vérveszteséget a Szolnoki Kerületi Bizottság csak
1932-re heverte ki, akkorra szerveződött újjá. 1932-től a szervezetre vonatkozóan
a titkárság összetételén kívül semmiféle adat nem áll rendelkezésünkre. Az 1933.
január 27-i letartóztatáskor őrizetbe vettek névsorának ismeretében - Tóth Ferenc,
Somogyi Mihály, Keskeny János, Hegedűs Kálmán, Csapó János, Váczi Mihály,
Tisza Gábor, Ondó János, Sárkány János, Tisza József, Kiss József, Zsombók
László, Dobos Sándor, Kovács István, Csák János, Fehér Kálmán, Kellemen
Antal - a titkárság és négy-öt sejt szétverésére gondolhatunk. A titkárság tagjai:
Váczi Mihály, Tisza Gábor, a letartóztatás elől megszökött Barta István és Váczi
Mátyás, valamint egy, a rendőrség által meg nem nevezett nő voltak. A titkár-
ság névsorát is besúgótól kapta meg a rendőrség, mert a letartóztatottak nem
vallottak.'1'' A teljesség kedvéért meg kell még jegyeznünk azt is, hogy Szolnokon
a magántisztviselők szakszervezetében is működött KMP-sejt, de e sejt kapcso-
latairól sem tudunk semmi biztosat.'10

A részadatok egyeztetése után a KMP Szolnoki Kerületi Bizottságának fel-
építését 1930 májusában, számolva azzal, hogy a felrajzolt kép hiányos, a követ-
kezőképpen tudjuk rekonstruálni.

Tisza

Fodor János
Tóth Ferenc
Dikó Balázs

Fodor János
1

Csiznyán Kálmán —
—Lambert Ernő

Sebestyén János "~
i

Sarkadi Gyula

Kiss István
!

Sós József,

Barta István

—

Antal

Barta István
Lőrinczi Ferenc
Kántor Ferenc

Tóth Ferenc
\

Szabó Sándor
Józsa János
Bódi János

Kónya István

Lőrinczi Ferenc

Müller Ferenc
Csapó János
Schwimmer Férem

Király Géza

89

Dikó Balázs

Zsemlye Ferenc
Keskeny János

Balázs Mihály
— Gál, Gyula

Molnár János
Kiss János
Mucsi Imre

Molnár László

—

-* Tóth Ambrus
Dikó Imre

Kántor Ferenc

Berényi Iván



A KMP Szolnoki Kerületi Bizottsága nyílt akciókat Szolnokon 1929 novem-
berétől az 1931. február 23-i lebukásig hajtott végre. Az ezt követő újjászerve-
zéstől az 1933. január 27-i lebukásig már nem. Az akciók közt foglalkoznunk
kell az 1930. február 23-i munkanélküli tüntetéssel és a szinte rendszeressé vált
röpcédula-terjesztésekkel.

A szolnoki munkanélküliek tüntetése, mely a KMP Szolnoki Kerületi Bi-
zottságának első nyílt akciója volt, 1930. február 3-án délelőtt zajlott le és a
vezető szerepet Tóth Ferenc, a titkárság tagja játszotta benne. A tüntetők behatol-
tak a városháza épületébe s kikény szeri tették, hogy a polgármester hat tagú kül-
döttségüket fogadja. A küldöttek, mint a polgármester a főispánhoz küldött
jelentésében írta: „a munkanélküliség közismert nyomasztó gondjairól beszéltek
és közlést kívántak . . . arra nézve, hogy a városi, vármegyei és állami közmun-
kák sürgős megindítására, s addig is a munkanélkülieknek pénzbeli támogatására
számíthatnak-e".

A polgármester a munkanélküliek kérdéseire semmiféle elfogadható választ
nem adott. Igyekezett őket megnyugtatni, „hogy úgy az állam, mint a többi
közületek tőlük telhetőén mindent elkövetnek a munkanélküliség enyhítésére és
munkaalkalmak szerzésére, de az általános gazdasági leromlottság és pénztelenség
igen sok nehézséget gördítenek a hatóságok ilyen irányú jószándékú törekvései-
nek útjába". Egyúttal azt is kijelentette, „hogy rendkívüli segélyeket a munka-
nélküliek számára nem lehet folyósítani, mert ilyen segélyekkel ez a nehéz szo-
ciális kérdés semmi körülmények között sem oldható meg, attól eltekintve, hogy
a városnak szűkös anyagi helyzetében nincs is erre pénze".

Érthető módon ez a válasz a munkanélkülieket nem nyugtatta meg, s a pol-
gármester kénytelien volt abba beleegyezni, hogy a munkanélküliek a város anyagi
lehetőségeit figyelembe véve, a helyi kezdeményezésekre vonatkozóan írásos javas-
latokat tegyenek.

Miközben a munkanélküliek küldöttei a polgármesterrel tárgyaltak, a munka-
nélküliek a városháza előtt tüntettek. A tüntetést a rendőrség szétverte. Többeket,
közöttük Tóth Ferencet is letartóztatták/'1' A tüntetés azonban eredménnyel járt,
mert a polgármester szükségmunkát rendelt el a munkanélküliek megsegítésére."

A tüntetők létszámára vonatkozóan csak hivatalos jelentések állnak rendel-
kezésünkre, melyek érthető módon csökkenteni igyekeznek a tüntetés jelentőségét
és a tüntetők hozzávetőleges létszámát is, de még így is 150-200 felvonuló munka-
nélkülit említenek.4*

1929-1931 között a Szolnoki Kerületi Bizottság akcióinak legjelentősebb
részét a röpcédula-terjesztések tették ki. A következő szervezett röpcédulaszórá-
sokról tudunk:

1929 novemberében ismeretlen KMP-futár „Magyarország földmunkásságá-
hoz" című röpcédulákat hozott Szolnokra. A röpcéduliák egy részét Tisza Antal
az akkor Szolnokon dolgozó, a Mezőtúri Kerületi Bizottsághoz tartozó Csuka
Lajos segítségével eljuttatta Polányi Máténak Endrődre, a többit pedig két alka-
lommal Fodor Jánossal együtt szétszórta Szolnok utcáin. Feltehetően ebből a röp-
cédulakötegből adtak Lambert Ernőnek is terjesztésre.

1930 tavaszán ugyancsak ismeretlen KMP-futár, áprilisban pedig Maki József
Takács Sándor közreműködésével küldött röpcédulákat Szolnokra. Az 1930 tavaszi
röpcédula-terjesztésekben már Tiszán és Fodoron kívül részt vett Tóth Ferenc,
Dikó Balázs, Gál Gyula és Dikó Imre is. A röpcédulákat tartalmuknak meg-
felelően terjesztették. Így pl. Tisza a „Katonák, rendőrök ne lőjetek!" című röp-
cédulát, amely ragasztható volt, azokon a helyeken ragasztotta ki, ahol azok leg-
inkább megfordultak. Ez a röpcédulla felszólította a katonaságot, hogy a munká-
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sokkal együtt vegyen részt a KMP munkájában, valamint arra, hogy a katonák
ne engedjék magukat felhasználni a kommunista mozgalom leverésére.'"

Az 1930. április 22-re virradó éjszaka végrehajtott röpcédulaszórási akció
Szolnok munkáslakta negyedeit érintette. A röpcédulákat Szolnokon utcai villany-
oszlopokra, a Hungária-fűrésztelep üzemi épületének falára ragasztották és a házak
udvarába dobták be. Ugyancsak ekkor kb. 100, Dikó Balázstól kapott röpcédulát
Kiss János Szandaszölősön is szétszórt.'0 Ekkor a „Vörös Május" című, a KMP
és KIMSZ által kiadott, nyomdai úton készített, május 1. alkalmából általános
sztrájkra és tömegtüntetésekre felhívó, a „Munkások, Elvtársak" kezdetű, ugyan-
csak nyomatott, a május i-re tervezett vörös napra felhívó - „Jöjjetek május i-én
11 órakor tömegesen a Tisza Kálmán térre!" - röpcédulákat terjesztették, vala-
mint a „Földmunkások, Elvtársak!" kezdetű, a KMP parasztbizottsága által ki-
adott, gépítással sokszorosított röpiratot. Utóbbi a földmunkások helyzetét és
követeléseit ismertette. Falusi munkás védőrségek, Dózsa-századok és paraszt-
bizottságok alakítására tartalmazott felhívást.'1

A Tisza Antal vezette kerületi bizottság lebukása után (1930. június 18.)
az első röpcédulaszórás 1930 augusztusában történt. A röpcédulákat Szolnokon
Barta Isiván, Lőrinczi Ferenc, Keskeny János, Balázs János és Sarkadi Gyula,
Szandaszölősön Kiss János és Kecskés Imre terjesztették. Ezt követte a felsoroltak
által szeptember 8-10. között végrehajtott újabb szórás. A legalaposabban meg-
szervezett akcióra október io-11-én került sor. Ebben az akcióban Barta István,
Lőrinczi Ferenc, Schwimmer Ferenc, Mülílcr Ferenc, Csapó János, Király Géza,
Keskeny János, Balázs Mihály (Szolnokon), Kiss János, Kecskés Imre (Szanda-
szölősön) és Molnár László (Tószegen) vettek részt. Majd október 25-én a
io-n-én terjesztett röplapokból Müller Ferenc még 98 darabot szétszórt az új-
szászi vasútállomáson. Az októberi akcióban kétféle szövegű röpcédulát terjesz-
tettek. Mindkettő az 1930. szeptember i-i budapesti tüntetés tanulságait és jelen-
tőségét taglalta. „Szeptember i-je megmutatta, hogy százezres tömegek fogadták
meg a kommunista párt felhívását: változtassátok át a szakszervezeti bürokrácia
tervezte „csendes sétát" harcos, forradalmi tömegtüntetéssé! Szeptember i-je meg-
mutatta, hogy egyetlen osztályharcos pártja van a magyar proletariátusnak, a
Kommunisták Magyarországi Pártja." A „Szeptember i-én munkásvér folyt Buda-
pest utcáin" kezdetű röpcédula 1930. november i-re éhségfelvonulásra szólított
fel, és elsősorban a vidék dolgozóihoz szólt: „Készüljetek a november i-jei orszá-
gos éhségfelvonulásra, amikor dolgozók és munkanélküliek vérrel megpecsétel'
forradalmi egységfrontban fognak a KMP vörös lobogója alatt Budapestre masí-
rozni. Budapest munkássága tömcgsztrájkkal kell, hogy csatlakozzék a vidék
dolgozó tízezreihez, akik november i-én a budapesti barikádok színhelyén adnak
forradalmi tanácsadót egymásnak."

A tervezett november i-i éhségtüntetésről korán tudomást szerzett a Horthy-
rendőrség. A belügyminiszter már október 7-én részletes körlevélben tájékoztatta
a tervezett tüntetésről az alispánokat és a rendőrkapitányokat. így és a kerületi
bizottságba beépített provokátor segítségével meggyorsított nyomzás eredménye-
képpen október 29-én, éppen röpcédula-terjesztés közben lebukott a Csiznyái?
Kálmán, Barta István és Schwimmer Ferenc nevével fémjelzett kerületi bizott-
ság is.

A Zsemlye Ferenc, Keskeny János, Sebestyén János vezette kerületi bizott-
ság csak egy röpcédulaszórási akciót tervezett 1931 februárjában, a február 25-
országos munkanélküli tüntetéssel kapcsolatban. Azonban a tervezett akcióról
a kerületi bizottság vezetőségébe beépített provokátor révén a rendőrség ideje-
korán tudomást szerzett és a kerületi bizottság vezetőit, valamint tagjainak egy
részét letartóztatta.0"
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Végezetül foglalkoznunk kell az illegalitás körülményei között dolgozó párt-
tagok poltiikai, elméleti képzésével, a sejtek ezirányú munkájával. Jóllehet a poli-
tikai-elméleti képzés formáira vonatkozó adatok az illegalitás nehéz viszonyaiból
és a dolog természetéből következően nagyon szegényesek. Mindenképpen ele-
gendők azonban annak megállapítására, hogy a sejtek ezt a munkát sem hanya-
golták el, sőt a lehetőségekhez mérten szervezetten folyt a párttagok képzése.
A sejttagok, amikor csak az összeköttetés lehetővé tette, mindig hozzájutottak
az Űj Márciushoz és a Kommunistához. Egymás közti politikai vitáikról is tudunk.
Pl. Schwimmer Ferenc említette, hogy egyik társa nézeteit zavarosnak találván,
sokat vitatkozott vele, s ne felejtsük, Schwimmer a legális csehszlovák kommu-
nista pártban sajátította el a marxizmus-leninizmus alapelveit. Ugyancsak elvi
viták folytak Csapó János és az általa beszervezett Király Géza, ugyancsak
Schwimmer és Szana Antal között is.53

A KMP II. kongresszusáról két tájékoztatót is kaptak. Feltehetően a részle-
tesebbet a kongresszuson részt vett Tisza Antaltól. A KMP II. kongresszusának
irányelveiről számolt be a Budapestről leutazott ismeretlen összekötő 1930. szep-
tember 21-én, Szolnok Mirhó nevű határrészén megtartott illegális találkozón.'1

A Szolnoki Kerületi Bizottság vezetői rendszeresen tartottak előadásokat külön-
böző sejtüléseken. Pl. Tisza Antal több alkalommal Mezőtúron, Tóth Ferenc
1932-ben Törökszentmiklóson, 1933. január 27-én Szolnokon, Zsemlye Ferenc
1931. január i-én Szandán és 1930 őszén két alkalommal Tószegen tartott elő-
adást."

Tanulmányunkban megkíséreltük bemutatni a KMP Szolnoki Kerületi Bi-
zottságának szervezeti fejlődését, megkíséreltük vázolni a sejtek munkáját. Mun-
kánk nehézségei ellenére reméljük, hogy ha teljességében nem is, de fő vonásai-
ban sikerült megrajzolnunk a Szolnoki Kerületi Bizottság (legalább is a Horthy-
-rendőrség által kihallgatott s nagyobbrészt elítélt 60 tagja) tevékenységének jel-
legzetességeit. A bennünk is felmerült azon reális igénynek teljesítése, hogy levél-
tári adatainkat szembesítsük a visszaemlékezések sokszor szubjektív és egymásnak
ellentmondó adataival, elsősorban terjedelmi okok miatt nem lehet e tanulmány
feladata.

Dr. Selmeczi László
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