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A Magyar Kommunista Párt helyi szervezeteinek
megalakulása Szolnok megyében (1944—1945)
A Magyarországot felszabadító harcok részeként Szolnok megye felszabadítása
két szakaszban történt: 1944. október 7-től október 31-ig tartó súlyos harcok-
ban a megye Tiszától keletre fekvő Tiszántúli területei az első szakaszban; az
1944 október 29-től november 17-ig vívott nehéz csatákban a Vörös Hadsereg
támadásának második szakaszában nyugati része szabadult fel.1 A megye
területén 42 napig tartó kemény küzdelem ideje a lakosság jelentős részében a
félelem, aggódás mellett a boldogabb, emberibb, szabad jövő reményének idő-
szaka is volt. A legkorábbi időszakban a remények valóraváltásának legaktí-
vabb, cselekvő tényezői a kommunisták voltak.

A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetei Szolnok megyében a telepü-
lések felszabadulását követő rövid időn belül, helyenként, viharos gyorsaság-
gal szerveződtek. Ezt több tényező magyarázza, teszi érthetővé. Közülük meg-
ítélésem szerint első helyen a megye munkásmozgalmi múltját, akkori közel-
múltját szükséges kiemelni:
A munkásmozgalmi múlt mellett, attól el nem választhatóan egy sajátosságot
nem hagyhatunk figyelmen kívül. Ez a sajátosság az MKP helyi szervezeteinek
gyors létrejöttében, ezek szinte azonnali akcióképességében nagy jelentőséggel
bírt. Szolnok megye a felszabadulás idején mezőgazdasági jellegű, melyben
említésre méltó ipar szinte csak Szolnok városban volt. Agrárnépességében
jelentős, nagylétszámú az agrárproletár és szegényparaszti réteg, ők szoros
kapcsolatban voltak az illegális KMP-vel, különösen Mezőtúr, Szolnok és Jász-
árokszállás környékén. A párt illegális sejtjeinek nagyrésze soraikból szerve-
ződött. Illegalitásba kénvszerített baloldali szociáldemokrata csoportok is mű-
ködtek, melyeknek az illegális KMP helyi sejtjeivel és az agrárproletárokkal,
szegényparasztokkal kapcsolata volt (Kisújszállás. Karcag). Ennek eredménye-
ként az üldözésekkel terhes harc idején és harcban nagy munkásmozgalmi
tapasztalatot szereztek.

A felszabadulást eredményező harcok a helyi elnyomó apparátust szét-
verték. Ezek vezetőinek szinte egésze, képviselőinek többsége elmenekült, szol-
gálati helyét elhagyta. Az így keletkezett helyzetben a kommunisták voltak
azok, akik olyan politikai tapasztalattal, öntudattal, újat akaró tudatos szán-
dékkal rendelkeztek, melyek alkalmassá tették őket arra, hogy a legrövidebb
időn belül gyorsan cselekedjenek.

A Magyar Kommunista Párt helyi szervezeteinek megalakulására, fejlődé-
sére, tevékenységére vonatkozó forrásaink hiányosak. A meglevők és közvetett
források együttesen teszik lehetővé, hogy a témában részletekről írjunk és álta-
lánosítható következtetésekre jussunk.

A felszabadító harcokat követő órákban, napokban, hetekben a kommu-
nisták és kommunista érzelmű szimpatizánsok ismerve a párt jelentőségét, a
szervezettség erejét és meggyőződésükből következően pártszervező munkába
fogtak. Az adott időben, helyzetben és helyen rövid időn belül, a település fel-
szabadulását követő napokban vagy néhány hét alatt a Magyar Kommunista
Párt helyi szervezetei a megye nagyrészén megalakultak. Néhány példa: Kun-

21



szentmárton 1944. október 8-án szabadult fel. A pártszervezet október 10-én
megalakult. Mezőtúr 1944. október 7-i felszabadulását követő három nap múlva
október 10-én a helyi pártszervezet már működött. Szolnok 1944. november 4-i
felszabadulása után, november 7-én a pártszervezet megalakult. Kisújszállás
1944. október 8-i felszabadulását a pártszervezet november M létrehozása
követte. A Jászságban az MKP helyi szervezeteinek létrejötte kevésbé viharos
gyorsasággal történt, de néhány héten belül a helyi pártszervezetek itt is meg-
alakultak. Jászjákóhalma 1944. november 15-én szabadult fel. Az MKP helyi
szervezete november 21-én jött létre. Jászberény 1944. november 14-i felszaba-
dulása után, a pártszervezet 1945. január 3-án szerveződött meg. Jászalsószent-
györgyön a pártszervezet 1945. január 1-én alakult. Az időbeli eltérést a fel-
szabadulás későbbi időpontja, az elhúzódó harcok, a történelmi múltból adódó
társadalmi struktúra különbözősége és az illegális KMP-vel való gyengébb
szervezeti kapcsolat magyarázza.

A megye 1944. november 17-i teljes felszabadulását követően 1945. febru-
árjára 30 településen az MKP helyi szervezetei tevékenykedtek. A többi párt-
szervezet megalakulásának pontos időpontját nem tudtuk megállapítani. Rész-
ben közvetett forrásokból is tudjuk, hogy 1945 május elején pártszervezet 61
helységben volt. Az MKP Kecskeméti Területi Bizottsága jelentése szerint 1945
május végén Mesterszállás kivételével MKP-szervezet a megye valamennyi
településén működött.2

A felszabadító harcokat követő legrövidebb időn belül az első legális párt-
szervezetek ott alakultak meg, ahol az üldözést, internálást, munkaszolgálatot,
büntetőszázadot, a harcokat túlélő illegális kommunisták (Kunszentmárton,
Mezőtúr, Szolnok, Karcag) baloldali szociáldemokraták (Kisújszállás) éltek.
A pártszervezet létrehozását, szervezését az illegalitásból előjőve, központi irá-
nyítás nélkül, öntevékenyen, lelkesen, nagy felelősségtudattal elkezdték. Ők a
pártéletben, szervezésben nagy tapasztalatokkal rendelkeztek és ezt a munkát
az első időben régi munkásmozgalmi tapasztalataikat felhasználva végezték.
Budapest még nem szabadult fel, ennek következtében az illegális pártveze-
zetéssel kapcsolatuk nem lehetett. A legális Központi Vezetőség még nem
érkezett meg, illetve tevékenységének kezdeti időszakában intézkedései, írásos
anyagai hozzájuk nem jutottak el. A helyzetből következő központi irányítás
hiányában a kapcsolatot egy régebben felszabadult nagyobb helység pártszer-
vezetével keresték. Azzal, ha a megyén kívül is volt, a segítő munkakapcsolatot
öntevékenyen megteremtették. így kapott hasznos útmutatásokat — Szolnok
felszabadítása előtt a meaőtúri pártszervezet Orosházától,3 a kunszentmártoni
röplapokat és sajtóanyagot is a szentesi pártszervezettől.4 Ebben változás 1944
végére, 1945 januárjára történt. Ekkorra a megyeszékhely Szolnok pártszerve-
zetének vezetősége nem megyei bizottságként, a városi hatáskörön túl bizonyos
területi feladatokat is ellátott. A közlekedési nehézségek ellenére a megye-
székhelyen, nagyobb településeken működő pártszervezetek a hozzájuk közel
fekvő községek pártszervezeteinek megalakításához sokoldalú segítséget nyúj-
tottak. A vezetőségek, a pártszervezet tagjai gyalog, kerékpáron, szekéren
érkezve helyben segítették a szervező munkát, adták át tapasztalataikat és út-
mutatást a szervező munka, a tevékenység további erősítésére.

Az MKP szolnoki pártszervezete a besenyszögi, kőteleki, nagykörűi, puszta-
kengyeli, rákóczifalvai, tiszaföldvári, tiszavárkonyi, törökszentmiklósi, zagyva-
rékasi pártszervezet megalakítását segítették. A megyéhez akkor közigazgatá-

22



silag nem tartozó Tószegen, valamint Abonyban is hasonlóan cselekedtek. A
tiszaföldvári pártszervezet (Tiszaföldvár akkor még járási székhely volt) a
cibakházi, homoki, martfűi, nagyrévi, tiszainokai, tiszasasi pártszervezet meg-
szervezésében vett részt.5 Ezek munkájához a későbbiekben is nagy és sokoldalú
segítséget adtak. Erre a segítségre mennyire szükség volt és hogy igényelték
jól példázza a jászalsószentgyörgyi pártszervezet levele, melyben a ,,párt fej-
lődése érdekében" a szolnoki vezetőségtől kérnek segítséget. Leírják, hogy
helyben, irányító segítség nélkül a problémákat nem tudják megoldani.6 A
szándékok, törekvések, célok találkozása, az időt, fáradságot nem kímélő erő-
feszítések, az elvtársi együttműködés a helyi pártszervezetek megalakulásához
hozzájárultak. Létrejöttük ütemét gyorsította. Megerősödésüket, tevékenysé-
güket segítette.
Az első pártszervezetek létrejötte az egyes vagy néhány kommunista, kommu-
nista érzelmű szimpatizáns, volt baloldali szociáldemokrata elkötelezett, lelkes,
a régen várt új helyzetben nagyon aktív, elszánt munkájának eredménye volt.
A megváltozott körülmények közötti pártépítő tevékenység, politikai cselekvés
a központi irányítást nélkülözhetetlenné tette. Indokolta ezt a már legális párt-
szervezetek szaporodása. Elengedhetetlenné tette, hogy az ország már felszaba-
dult területein a megyeiekhez hasonló módon létrejött és működő sok párt-
szervezet dolgozott, forradalmian, öntevékenyen. A demokratikus centralizmus
elve alapján felépült, centralizált, marxista-leninista eszmei alapon álló, legális
országos forradalmi munkáspárt megteremtése történelmi szükségszerűség lett.
Ezt a feladatot a még dúló harci események miatt a Budapesten levő illegális
Központi Bizottság nem tudta megoldani. 1944. november 5-én Szovjetunióból
Szegedre érkezett addig emigrációban élő kommunista vezetőkből az MKP
legális Központi Vezetősége megalakult. A párt politikai programjának, irány-
vonalának kidolgozása és nyilvánosságra hozatala, az ideiglenes Szervezeti
Szabályzat elfogadása után, 1944. december 20-án a Központi Vezetőség hatá-
rozatot hozott kerületi titkárságok felállítására. Szolnok megye a Duna—Tisza
Közi Kerületi Titkársághoz tartozott, melynek a székhelye Kecskemét volt. Első
kerületi titkár Dobó István, akit a titkári beosztásban rövid idő múlva Safrankó
Emánuel követett. így a központi irányító testülettel a kerületi titkárságon
keresztül a kapcsolat megteremtődött. A helyi pártszervezetek a közlekedési és
egyéb nehézségek miatt jelentős, intenzív segítséget ebben az időszakban alig
tudtak kapni. Erre utal a korabeli kerületi titkársági dokumentumok hiánya is.
Budapest felszabadulása után „A két Központi Vezetőség 1945. február 23-án,
Rákosi Mátyás Budapestre érkezése után egyesült."7 A debreceni Központi
Vezetőség március végéig még működött, amit az Ideiglenes Nemzeti Kormány
ottléte indokolt. „Az első teljes ülést 1945. április 13-án tartották meg."8 Az
ország egész területének felszabadítása, a párt Budapestről történő egységes
irányítása, további pártszervezetek létrejötte a korábban létrehozott kerületi
titkárságok továbbfejlesztését elengedhetetlenné tették. Az MKP Központi
Vezetősége 1945. április 20-i ülésén hozott határozatában egyéb szervezeti
intézkedések mellett kimondta, hogy nyolc területi bizottságot kell felállítani.
Ezek nevüket székhelyükről nyerték. Szolnok megye a Kecskeméti Területi
Bizottsághoz került. „A területi bizottságok feladata volt a hozzájuk tartozó
területeken a megyei pártbizottságok, a járási titkárságok megszervezése, azok
munkájának irányítása, a KV határozatai végrehajtásának biztosítása, a helyi
pártszervezetekben."9 A Kecskeméti Területi Bizottság a feladatok végrehajtása
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érdekében a nehézségek ellenére sokat tett. Az 1945. április 20-i Központi
Vezetőségi határozat írta elő a vármegyei bizottságok és a járási titkárságok
kiépítését. A vármegyei bizottság öt, a járási titkárság három tagból álljon.
E határozat nyomán szűnt meg az a gyakorlat, hogy „.. .a megyei székhelyen
működő városi pártszervezet látta el a megyei pártbizottság feladatait, funk-
cióit is."10 A megyei bizottságok, járási titkárságok a városi illetve a községi
vezetőségtől elkülönültek.

Az MKP Szolnok vármegyei Bizottsága 1945 május 26-án alakult meg.
Safrankó Emánuel az MKP Kecskeméti Területi Bizottságának titkára 1945.
május 26-án kelt jelentésében beszámolt arról, hogy Szolnokon az MKP várme-
gyei bizottságát megalakították.11 Június 19-i írásos jelentésében is ezt a dátu-
mot említi Safrankó a vármegyei bizottság megalakulásának időpontjaként.12

A vármegyei bizottság a Központi Vezetőség határozatának megfelelően öt
tagból állt.

Megyei titkár: Tisza József
A vármegyei bizottság tagjai:

Fodor János: az MKP szolnoki szervezetének titkára,
id. Csepesz István: szakszervezeti és tömegmunka vezető,
Polónyi Szűcs Lajos: agitációs és propagandamunka vezető,
Berena Anna: kádervezető.13

Berena Annát a Tanácsköztársaság megdöntése után letartóztatták, majd
fogolycsere útján a Szovjetunióba emigrált. A felszabadulás után közvetlenül
tért haza Tiszaföldvárra. A többi négy tag az illegális KMP tagja volt.1''

Júniusban a vármegyei bizottságban személyi változtatást hajtottak végre.
Polónyi Szűcs Lajost a megyei rendőrkapitányság politikai osztályvezetőjének
nevezték ki. Helyette Rágó Antalt hívták be a vármegyei bizottságba, akit a
kádervezetői teendők ellátásával bíztak meg. A vármegyei bizottság többi
tagja maradt. Berena Anna szakszervezeti és tömegmunka vezető, id. Csepesz
István az agitációs és propagandamunka vezető lett.15 Ezt követően is az idők
folyamán több személycsere történt. A vármegyei bizottság megalakítása, a
végrehajtott személycserék a Központi Vezetőség tudtával és jóváhagyásával
megbízással illetve behívással, nem választással történtek.16 A vármegyei
bizottság létrejötte után az MKP szervezeteinek irányítása szervezettebb lett.
A felsőbb pártvezetés határozatait, a politikai feladatok megoldását nagyrész-
ben a megyei sajátosságokat figyelembe véve igyekeztek megvalósítani.17

Az 1945. április 20-i Központi Vezetőségi határozat háromtagú járási tit-
kárságok létrehozását is előírta. A megyében a határozatot megelőzően a Jász-
sági Felső-járásban „járási pártvezetőség" működött, melynek három tagja
volt. Titkára a járásszékhely Jászberény pártszervezetének titkára.18 A többi
példa mellett ez is utal arra a korábbi megállapításra, hogy a centralizáltan
működő párttevékenység az alsóbb, helyi pártszervek részéről is igény volt.
A határozatnak megfelelő járási titkárságok Jász-Nagykun-Szolnok vármegyé-
ben 1945 júniusára jöttek létre. A járási titkár valamennyi járásban függetle-
nített pártmunkás volt. A párt járási titkárságainak működési területe a köz-
igazgatási területtel nem pontosan egyezett meg. A megye területén hat járási
titkárság és két körzeti titkárság működött. (Az utóbbiak törökszentmiklósi és
tiszaroffi székhellyel.) A körzeti titkárságokat a járási titkárságok szervezeti
megerősödése után megszüntették.19
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Megállapítható, hogy a helyi pártszervezetek a felszabadulást követő kez-
deti időszakban spontánul, mégis tudatosan, jórészük egymástól elszigetelten,
rövid idő alatt szerveződtek. Központi irányítás hiányában, illetve objektív
akadályokból adódóan a pártszervezők szervező munkájukban elsősorban mun-
kásmozgalmi tapasztalataikból merítettek. A megalakult pártszervezetek a
pártszervező munkát máshol is segítették és egymás segítésére siettek. A fel-
szabadulás által teremtődött új helyzetben a központi, felsőbb irányítást igé-
nyelték, erre szükségük volt. Mindebből adódóan a centralizáció olyan törek-
vései, kényszerszülte szervezeti formái jöttek létre, melyek jószándéka ugyan
vitathatatlan, de működésükben a korabeli igényeknek, a valóság által adott és
megkövetelt heroikus forradalmi feladatoknak nem tudtak kellően megfelelni.

Szolnok megyében 1945 júniusára jött létre az MKP-nak az a szervezeti
felépítése, melyben a központi irányítású, centralizált, legális marxista-leninista
országos forradalmi munkáspárt részeként végezték a további pártépítést és az
MKP politikája helyi megvalósításának nagyon nehéz hősi feladatát.
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