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Bfi4EZDT6 

Az  orazág felsza%duld6ávals  a népi demokratikus forradalom 
első óveivdl már. eddig is nagyon sok történeti feldolgozás 
foglalkozot ue Kö1tntteen igy  volt  ez a kerek évfordtldk 
ilyesa értelemben la rieatd itZMespsÓek e01101Zatttba3. 

liáctzezóvdsárhcly felszabadulásának kérdéseivel la többen 
foglalkastat; ssdr Gyáni toilre # A felszabadult 116amezdváadrs► 

hely lo éve. Brdoi Perem  t Woos  éa vidéke ;%, de nagy ttsz. 
Bzefoglelő 	történeti munka  eddig még nem .késztilt» 
A  dmlgnz,st megirásáv€al alunk egyriaxt az volt, hogy a 
meglevő kutatási eiredanyeket xendazereeetik, szintetizál-0 
juk} másrészt a témitra vonatko.a,d t  elsősorban levéltári 
kutatásokat lehetőleg teljessé tegyttk. Gondolatunk szerint 
e kettős adlk3.ttiz4stbake ba am  is maaeddk.talaaau.i. s  de tel. 
jeetilt* 	

. 

A  dolgozat ugyan e felmbadulda körtilményeit áa a népi 
deraokratituei forradalom katontekozásának első esztendejét 
vizsgálja •  de már ez is  htt képet ad arrői# hogy oily=  
alaprbl , milyen hallatlan nehéz körtilmén,yek között indult 
gl afejaádée utján ez oz alföldi t  felazabadulda elatt tuft  
pitratiztVAroee Az eltelt harmiauo 6v erecbmixtyei alapján 
már elképzelni is  nehéz sharml,xa.o év előtti  állapetokett o 
Masan a mi városunk is  wors titemben .vato$tatta meg 
aroulatát t 	jelentős ipari 	rendelkező váro.sed. 
Mig a felszabadulás előtt eti vitraaaak miridees$e logy  k#3ztts► 

some  ! Kokron-gyár 	addig 	már 4 01entda exportot 
is  . l.eb4nyolitdt  országosan is  laatiOrt fizemekkel rendelkeak 
f 116DG16P, 116Drai y  DIETRiP0314 	Poraeittagyér 

Természetesen szellent vonatkozásban is . nagyot fejlődött 
a vároe, . 



íTgy véljfik, hogy tanulmányunk, ha kis mértékben is, de 
®egitség:et fog ny4 : j tani Hódmezővásárhely történelmi 
múltjának mégjobb megismeréséhez, a forradalmi hagyomá- 

. nyok teljesebb és hflbb, feltárásaoz , 	 . 

Kelt : Hód szóvásárhely, 1977. február 2o. 



1. F ej e z e t 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY GAZDASÁGI, TÁRSADALMI STRUKTURÁJA A 

FEI,SZ_9BAADUT..AS ELŐTT 

A./ Gazdasági jellemzák - ipar - . fcildbirtokviszónyók- 
a népesség megoszlása, J népszáMl.álá®i'ádatok alapján/ 

A város nagy területen fekszik, gazdag termőtaláju :, úgyne-. 
vetett s " alföldi zairos város ". Határnak nagysága 
132 .000 katasztrális hold; lakossága kb ..  61.000 lelket 
számlál .. Igy festett Hódmezővásárhely a felszabadulás előtt. 
Létalapja a mezőgazdaság,. 194o -ben alakosság 6o %-a'dol-
gozott a mezőgazdaságban. Uri nagybirtok nem volt Vásárhe-
lyen, annál több volt azonban a nagyobb parasztbirók. 
A felszabadulds.előtt a 132 ezer holdas vásárhelyi határ 
az egyéni- családi birtok közepén álló szétszórt tanyák 
végeláthatatlan mezője völt. Hatezer tanya volt a város 
határában, s a lakosság 40 ó-a 24 ezer ember lakott tanyán. 
Ezen a helyzeten lényegesen az 1945-ös földreform sem vál-
toztatott. Néhány nagygazdabirtok kertlt cask felosztásra, 
s ezeken újabb tanyákat épitettek. 5.000 katasztrális 
föld került kiosztásra a földigénylők között. 1.656 család 
részesU1t juttatásban, vagy fcildkiegőszitásben. A  földigény-
lők 32 %-át nem  tudták, nem  lehetett kielégiteni földhiány 
miatt. A földosztás ugyanis  Hódmezővásárhely területének 
csupán 4,1 %-át érintette. /1/ 	 . 

A város nem volt képes a szUkségee iparosodásra. Hódinező-
vásárhely ipari fejlődése a felszabadulás előtt jelenték-
telen. A két világháboru közötti 	a kisipar 
mellett egyetlen tekintélyes gyári méretű üzem volt ; a 
Kokron - féle Harisnyagyár, A Kokron- Ar kb.  ezer mun-
kást foglalkoztatott. Működött meg a v oasban két malom és 
három téglagyár, ezek szintén meghalad dk a kisipar méreteit. 

I 



194o-ben 21 gyári Tizemet tartottak nyilván ., ezekben.: 
1.356 munkás dolgozott, egy üzemre átlagosan 64 munkás 
esett. Itt figyelembe kell venni a Kokron-gyár létszámát, 
s igy az adat 20-25 munkásra módosul. 
Az önálló kisiparosok kétharmada foglalkortatott 1-2 mun-
kást. A kisiparban elhelyezkedett ipari munkások száma 
194o-ben  1.08.2. Tehát a lakosság 4 %-a  találtmunkát az 
iparban, ez az öeezes keresőknek kerek számban. 20 %-a. /2/ 

Az ipari bérek a vidéki városokhoz hasonlóan az ipar fej-
letlensége és a nagym$rtékü munkaerő tulkinálat követkéz 
tőben az országos béreknél alacsonyabbak voltak 15-2o %-kal. 
Sok volt a munkanélküli,- főleg a bőr és kő üflvesiparban _. 
Ezek, vagy elvándoroltak, vagy a még kisebb lehetőséget 
nyujtó mezőgazdaság felé törekedtek. Éppen ezért a város 
nem tudott felemelkedni a falusias szintről. 
Az 193o'.as Magyar Statisztikai Közlemények adatai alapján 
a város összes mezőgazdasági keresőinek száma 17.7oo, ebből 
az ötholdnál nagyobb önállói gazda 4.800. 
20 holdnál nagyobb 	" 	" 1.400. 
loo " 	" birtokosok száma 	. 80. 
2oo és l000 holdas 21 gazda volt, s l000 holdon felüli bir 
tokkal mindössze  . 6 gazda rendelkezett. 
A nagygazdai birtok több tanyából áll, többoselódes major- 
hoz hasonló. 
Az at holdnál kisebb területek birtokosainak, bérlőinek és 
napszámosainak összlétszáma 3.090 fő volt, Ez a részesekkel 
45 családtagokkal egyig t kereken lo ezer főt tett ki. 
Megáliapithatjuk tehát, hogy nagy volt a kisparasztság, ille-
tőleg az  agrárproletárok aránya. Ez később a földreform 
végrehajtásánál fontos szerepet játszott. 
Az emlitett 10 ezer fő a következőképpen oszlott meg  : /3/ 

- önálló és segítő családtagok 	2..906 
részes földmivelő 	 s. 	365 

- gazdasági cseléd 	 : 	1904. 
▪ gazdasági munkás, napszámos a, 	4.965 



A földtelen mezőgazdasági munkavállalók száma a harmin-
cas években lakosság lo %-át jelentette. Ezek egyrésze 
még a legrosszabb feltételek mellett sem jutott munká 
hoz. A külterjesen mUvelt vásárhelyi mezőgazdaság a 
munkásságnak de  a szegényparasztságnak sem egész évi 
munkát, sem emberi megélhwtést nem tudott biztoeitani. 

mezőgazdasági bérek állandóan a létminimum alatt vol-
tak, ugyanakkor 12-16 óra volt a munkaidő. Állandó volt 
a munkanélküliség, s ez nem szűnt meg aratáskor-cséplés--
kor sem, ekkor is volt 7-800 munkanélkitli. 
A szegényparasztok helyzete is nehéz. volt, eulyos adó 
nyomta őket; terményeiknek nagyon kis hányadát tudták a 
piacon értékesiteni. A városban megvolt a teljes bolthá-
lózat, de még fennállottak a nyilt piaci felvásárlási 
formák. Évente 7 országos vásárt tartottak, ez állat- és 
kirakodóvásárt jelent. Az állatvásár az igás, tenyéeznöven--
dék és vágóállatok egymásközti paraszti. forgalma. Itt 
árulták még a kapcsolatos iparcikkeket / bőr, szij, kötél, 
vödör / is. A kirakodóvásáron tömegcikkeket értékesitet-
tek bőrárukat, ruhákat, edényeket, butorokat. 
A városban 

637 önálló kereskedő 
247 kereskedelmi tisztviselő és 
635 kereskedősegéd dolgozott. /4/ 

A város népessége 1945 előtt gyors fittemben növekedett, 
1910-ben tetőzött, innen stagtált, 1945 után pedig a város 
terUletén és népességének csökkenése következett be, de ez 
csak átmeneti volt. 

A nemek arányának egyensulyát erősen kibillent ette az 
I. világhtiboru és hosszu,,dő kellett, mig az ismét helyre- 
állt. Hódmezővásárhelyen mindkét nem fogyott. A háboru vál-
tozásokat hozott a családi állapotok alakulásában. Az 
özvegyek arányát azon a vidéken találjuk a legmagasabb- 
nak, ahol sok a házas és kevés a gyermeke de az özve-
gyek ezeken a vidékeken is inkább a városokba huzódtak, mert 
itt mutatkoztak a legmagasabb arányok. 



Hódmezővásárhelyen 4.918 özvegy élt, ez a winos lakossá-
gának 8,1 %-a, ezer férfire 1o36 nő esett. /5/ 

nőtlen, hajadon 27.226 45,1 % 
házas 27.44o 45.5 % 

758 1,3 % 

A hdboru után a magyarság száma és aránya az  egész  ország-
, ban emeikedett, agYedill kivétel 14dmezővásárhelY. 
A nemzetiségi megoszlás a következőképpen alakult 1930-ban: 

A magyarok lészáma : 59.997 ezután többsógben a 
németek, 	12o és a 
tőtok 	117 voltak. 

491áh 	48 
szerb 	9 
borvét, 	5 és 
bugyevá0 	4 élt a városban. 

42 ember ananyelve ismeret 
len. 

A,nesL magyarok közill 303 tudott  magyarul,  42 neut. Ossze-
sea 60.300 lakos beszélt magyarul, oz a nem magyar anya-
nyelvtieknek 87,8 %-a, az összes itt 4161nek pedig : 

991 9 %-a /6/. 

Itt nem emelkedett ligyan a magyarság aránya, de döntő 
többségbenmagyarok éltek, ez elejét vette a nemzeti-
ségi ellentéteknek. 

Vallási tekintetben a reformitusok alkottak itt erős, 
abszolut többséget /7/ 

Református 	35.682 58,2 % 

Római katolikus39.686 32,6 % 
Izraelita 	1.151 1,9 % 



A  népesség  életkor szerinti megoszlásának adatai szerint: 

lo éven aluli, a lakosság 29,8 5-a 
2o és 6o év közötti 78,2 3-a 
6o éven ie1Uli 12,4 	-a 

az összlakosságnak. 

B. /.TárUadalmi viszonyok, politikai élet, a pártok rövid 
jellemzése 

" A kiét világháboru között a Szociáldemokrata Párt keretéi 
között élt tovább a földmunkásmozgalom, s a korszak reak 
c-i ós erőivel szemben is mindig volt annyi ereje, hogy a 
várospolitikát befolyásolni tudta, és a város egyik ország-
gyűlési képviselőjét saját soraiból választotta. A város 
ipari elmaradottsága miatt az ipari munkásosztály kisszá-
mu volt, de a szakadatlan nehézségekkel küszködő kisipa 
rossággal és azok munkásaival együtt a korábbi földmun -
kásmózgalom mégis általános munkásmozgalommá azélesalt". 
/8/ 	 . 

A Szociáldemokrata ;őrt  keretei  között ilyen alapon a 
kommunisták szerepe és befolyása  is erősödőtt. 
A város népességének harmada, 39 	külterületi lakos volt, 
ez egyik tényezője annak, hogy a városban erős kisgazda-
párt jöhetett létre. Mivel sz arisztokrácia nagyon ala 
coony létszámu, igy a párt vezetése a " nagygazdák" kezébe 
került. Ebbe a, pártba tartozhattak a gazdag paraszti csa 
iádba benőeUlt értelmiségiek is, mert Hódmezővásárhelyen 
az értelmiség nem vált haladó politikus gárdává . Nem 
széles réteg. 

A város lakói közül főiskolát 372 férfi és 42 nő végzett. 
A középiskola 8 osztályát 589 férfi de  217 nő fejez 
te be. 

Analfabéta volt 	5.258 férfi. és 5.774 nő. 



A városban miiködött 

36 tigyvéd 
4 ügyész 
64 orvos 
21 középiskolai  tanár 
12o tanitónő 
17 polgári tanár 
6 állatorvos 
4 mérnök 

23 lelkész /9/ 

Az értelmiség nevezetessége, hori apolitikus réteg volt, 
és sem az akkori kos mellett, sem a polgári demokra-
tikus haladás ., sem a szocialista munkásmozgalom mellett 
nem sorakozott fel számosabban.. Főleg emiatt nem jött 
létre a város haladó erőinek olyan népfrontja, mint 
Makón. 
" A vásárhelyi értelmiség zbime apolitikusan visszahuzá 
dott szakmája fedezéke mögé,, valamilyen elvontabb szel-
lemi-kulturális világba. Ennek egyik kelfejeződése volt a 
műpártolás . F' 

A miivészek itt iskolát teremtettek, s ez a két világháboru 
között is faun tudott maradni. Sőt megújulásra is képes 
volt, létrejött a s Mtives ,zek Majolika Telepe ás a Tornyai 
Társamig.. 

Az értelmiségre jellemző Németh.László dnevezése s a 
" csomo .rkányizmus " az a szellemi magatartás, , amely nem  
avatkozik a világ dolgaiba ., de egyaránt érzi a tsada .lmi 
lét belgi korlátait és általános kilátásait, egyetemessé-
gót is ;. Ebbő-1 az ellentétből jött létre a sok nyelven ol.-
vacső, a történelmet 48 a világot felfogó is  egyetemes  ideé- 
lokat hirdető, de a vásárhelyi Bárba ragadt értelmiségi 
ember magatartása. 



Ahogy az  orezdg sodródott a  vi3:dgbAboru fe16,:  ahogy  kUlön-  
bnzS fajvdds nyilas csoportok létxejattek,  ugy lett sore ~  
kevesebb a lehet$ség, a b6k6s, nyugodt társadalmi 	csa.  
lddi életre.  
A katondkat beeorozták,a vdsáxbayi ba ~tArban is nők keze takari. 

totta be a tek .` yt, kevás  -volt nférfi rmunkasrő.. Azok ma-•  
radtak itthon, akik UsazektSttetéseák rAvAn ki tudtak buJai  
a hadkt3télezettHóg a163.~ Pedig 	n8kot is  Poroztak igaz  
egye1$re mig n.am szAridékoztdk elvinni őket.  

A 

 

nyilas .mozgalom V'ásdrhelq+en. is teret b6dit+©tt, megalakult  
a Tura  Szövetsdg, az3xapatialtak a németekke] ~., s lehetet  
3ennd tett ~~k. a ndhdny za3.dő essládmak, 	vdrosban  ma 
radj on . , 

Ahogy a  nAmetek esélyei csökkentek, ugy pártoltak e1 hivei  

is  tőlfik, s mikor a szvvlet V"drös nad.eexeg hazdn fU3djére  
ldpve megkezdte a felszabaaditAat :, sokan aztiktek al  dlidsa3k-  
b61. Igy Vásárhelyen is  megazUktek .a,  vAroa vezetó tisztaégvi-  
ae16i,, magukkal v3ttdk a virn►s pénzit is. 	 . 
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2. Fejezet 	. 

A VÁROS FELSZABADULÁSA, AZ ÉLET MECINDUI,ASA - A 

TÁRSADALMI -.POLITIKAI ÉLET BERENDEZKEDÉSE 

város felszabadulása 

HHdmezővásárhely országunk első felszabadult városai . 

közé tartozik. 1944.. őszén az ország jelentős része 
még a nyilasok uralma alatt állt. A Vörös Hadsereg 
egységei Makó felől közelitették meg a várost 1944 
október 8-án reggel. nyolckor. Ez a nap  a  város fel - 
szabadulását jelentette. Előző naprés éjszaka kisebb 
bombázás volt. Néhány épület megrongálódott, és két 
polgári 'személy életét vesztette. 
A szovjet katonák gyorsan megtisztitották a várost az 
ellenséges katonaság maradványaitól. A felszabadulás 
vértelenül történt. A németek elmenekültek, ellenállás 
nem volt. Sárkány polgármester felszólitja a város 
lakóit : " Mindenki menjen el a városból, aki csak tud" 

de az emberek maradtak. /11/ 

A felszabadulás napjának reggelén, a Kossuth téren, a 
városházán és a városháza előtt, mintegy 3o főnyi, 
főképp kommunista érzelmis munkás és földmunkás, valamint 
a városi közigazgatás néhány bátrabb tisztviselője várta 
a felszabaditó csapatok parancsnokát, a városháza tor- 
nyára vörös zászlót tűztek ki, mellé nemzetisziniit is.  

/12/ 

A szovjet hadsereg parancsnoka kijelentette, hogy tisz-
teletben fogják tartani a lakosság nemzeti, vallásos, 
politikai érzelmeit és jogait. 
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" Amikor a Vörös Hadsereg magyar területre lép, nem az  
a cél vezérli, hogy annak bármily részét elfoglalja,  

vagy hogy megváltoztassa Magyarország jelenlegi  
társadalmi rend] e t 	 . 

A Vörös Hadsereg nem mint hóditá jött Magyaror  
szágra, hanem  mint  a magyar nép felszabaditója a német- 
fasiszta iga alól  .,..,.... 

A szovjet - katonai hatóságok nem szándékoznak  
Magyarország mai társadalmi rendjén változtatni és a  
maguk rendjét meghonositani az  általuk elfoglalt terü-
leteken . 	s. ~~ f.r ~ ±► ~~ ..••. 

A helyi hatóságok és a helyi ónkormányzat összes  
szervei, melyek a Vörös Hadsereg bevonulásáig működtek . 

a helyUkön maradnak. " /13/  ' 

Ezutánaa munkásság és a polgárság vezetőinek javaslatá-  
ra polgármesterré nevezte ki Kiss Pál tuzoltáparancsno-
kot.  
Munkájában segitette őt a hattagu várostanács, amely-  
be három párt delegált 2-2 tagot, október 23-án ..  
A, Konnunista Pártot Karácsonyi Ferenc és oláh Mihály, a  

SZVP-»t Takács Ferenc és Posztós Sándor, a Piiggetien  

Kisgazdapártot pedig Csáki Máté és ' Karácsonyi Sándor  
törvényhatósági bizottsági tagok képviselték. . 

A hattagu várostanács akkor határozatképes, ha  elnökén,  
a polgármesteren kivUl. legalább ' 4 tagja jelen volt.  
A várost megviselte a háboru, az emberek féltek, megnyug-
tatásul falragaszokat tettek ki szerte a városban, hogy  
az élet meginduljon, mindenki álljon vissza a helyére  

dolgozni. Október 9-én megindult a munka «  Megjelent a  
városparancsnok első számu felhivása, hogy minden polgári  

hatóság folytassa kötelességét, induljanak meg az isko-
lák, és tartsák meg az istentiszteleteket.  
A továbbiakban az tizletek megnyitására, a földek megmun-
kálására szólitotta''fel a lakosságot!  
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November 1-én megkezdődött az október óta sztinetelő 
tarvitás, s az istentiszteletek zavartalanul folytak. 

Közrend, közbiztonság 

1944. október 23-án hétfőn jelent meg a Vásárhely Népe, 
a kommunisták helyi lapja, kb. lo-14 ezer pél461lyszámban. 
Már az első szám is nagyon  fontos  felhivásokat tartalma-
zott„ melyek a rendet kivánták megerősiteni. 
Tolnai János, a közellátás`.' hivatal. vezetője felhivta . 

mindazok figyelmét, akik még nem kaptak fát, szenet, rőzsét; 
jelentkezzenek a hivatalban. /14/ 

Biztositani kellett a jövő évi kenyeret is, egy pe eet sem 
szabad késni a mezőgazdasági munkákkal. A polgármester 
felhivása után a város katonai parancsnoka erélyes hangu 
felhivást tett közzé s 

" haladéktalanul meg  kell kezdeni az őszi szántási és 
vetésimmilcilatokat. Ha valamely földbirtok tulajdonosa 
nem gondoskodik a földnek kellő időben való megmunkáló 
sáról, és a vetési munkálatok befejezéséről, ugy el kell 
venni a földet tőle, és olyannak kell adni, aki megmti-
veli .. " /15/ 	. 

Ugyanezen a napon jelent meg a hir, hogy a Vörösőrség, 
melynek vezetője Boros János kőmiUvessegád volt, feloszlott. 
Volt tagjai a karszalag viselésére tovább nem jogosultak. 
Feladatit, teendői ellátását a polgárőrség vette át, veze-
tője Karácsonyi Pereno ácsmester lett. / 16/ 

Első feladatként a városba jövő, vagy dókást  változtató 
egyének nyilvántartásba vételét tt#zté'k ki. A lakásvál-
toztatást 24 árán balul kellett bejelenteni a Városházán 
működő rendőrségi bejelentő hivatalban. 
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A rendőrség október 3o-án kezdte meg működését, s mind-
járt felszólitotta a lakosságot : ne fogdossák össze az 
elhagyott jószágokat I  A polgárőrség a rendőrséggel egyiiitt 
őrködött a lakosság vagyonbiztonsága felett./17/ 

Meg kellett nyugtatni az itt maradt zsidó lakosságot is. 
Kiss Pál polgármester kihirdette, hogy felfüggesztették 
a zsidótdrvényektr@i kapcsolatos rendeleteket, a zsidóvagyon 
ügyében pedig a zsidótanács illetékes dönteni./18/ 

A rendőrség igyekezett feladatát a lehető legjobban ellátni, 
mégis megvádolták azzal, hogy az elkobzott almát, bort, cuk-
rot  elosztják egymás között. A vád hamisnak bizonyult." 
/19/ 

A közbiztonsághoz tartozott az is, hogy kistelezővé tették 
a fegyverszolgáltatást. Bármilyen lőfegyvert, szúrófegy-
vert, lőszert le kellett adni a rendőrségen, három napon 
belől, ellenkező esetben az illető személyt rögtbnitél6 
biróság elé állították. /2o/ 

A városparancsnok rendeletei szintén a közbiztonságot szol-
gálták. 1945. február 12-in Jefendrejev alezredes lett a 
város parancsnoka. A második számu parancsa engedélyezte 
az italmérést. A hármas számu parancsa pedig reggel 5 óra-
tél este 9 óráig szabadközlekedést biztositott. /21/ 

A katonai parancsnok megtiltotta, hogy a polgári lakosság 
bármilyen nemzetiségi katonát is befogadjpn engedély nél 
kül. Ezzel elejét akarták venni annak, hogy  esetleg .f .ei®z-
ta elemeket bujtassanak a városban. /22/ 

A következő parancsnok Ritov kapitány éjfélig adott engedélyt 
a kijárásra és véget vetett az elsötétiiésnek. /23/ 
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A demokratikus bi.aottaigok meg,elaknlAaa. ée ► t+evikenyeige.  
A htettae.t viixoaai tezics 2944.november 13.» e  

Ri3vid idő alett;, i.dxye$est dolgokban  kellett  Mritea a  
virosi taxiesaak, hiss a vdroaban ebben az időben  ez volt  
az egyedUli olyan stem, amely kezébe vehette a 'Ares  iri~ 

zayi.tőaé'`it.  
Az tig;yek smiles .ekiláj* kerUlt terltékre at Ulóee►ken.  
Rendesni kellett as elbagyott birtokok* gaadn~.  ag i'e►laza-  
reléaeek, Oezigok, belterUle+ti, bdtectc is ingőeigok  ~itr 
Ezekről Selenté,et kell+ett kiaeiteni a gazdas4gi UgYoet.0  

tdly riazire, elm  iri#tette kdrdis az Ugyosztilyve—  
zet .ők+et a, akkor ők  is meg,lelentak a tandem tléaminb  
Egy Ol6sen a kUvetkeaőkben dUntattek#  javasoltak  s 

3./ Az abet ott ;getadaedgok tovAbbvltelivei. .feleebirlőketá  
b.aszombérlőket, vagy idegen, áaoazdiartő egyéneket  

tames. A megbi,zottakat vdlae:atott dUlőbiatossk  
ellenőri.aték ~  , ektk+et a gaadaesigi feiUgyelősig vAi.asse-•  
tott meg.  

Ketréceonyi. Yereno javaslata ~ic A aaidák tigyit, as  
itthon levő said+6keg,y néhiny megbiaottjánaic bevoi ,*  
~sé~l ezintin rendezni ken.  

3«f A szegényeknek bitit kell caatlmi, az elhagyott  ga~ 

dae bleak bérleteiből is tUailAt 3s. Mhea a zendőra.  

aig, illetve a polgrőrsig b6vonisa szUksigea.;  . 

4./ ftkdee Perenc javaslata volt a  hogy 3igrj etnek  bi~traei.~ 

tékot at orosz katonai parancsnoksAgtál,, boa a  
vAroeeban lévő  traktorokat bassnilni lehessen as deist  
bctakari.:tisi, maukikho °a,,  

54 A v3.11amoat elep a vdroa üzeme, ide po3iti.tai megbi. ~ 

zottat kíti.denek Ulf* Paláca *linos eaemiiyibec ►. Az  itt  
do3goaő tisztviselők is alkaleasottak Fi ►aretisit a  
vüroei.akóval er:rdn,Yben dllapitjék meg.  
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6./ Az krtentesitő Társulat vezetői és ' alkaimazotta  
távoztak, nincs. munkás. Megbizták .Asztálos Iet y 
mérnököt a vezetéssel. A  munkára munkanélkUliekb\t  
akartak alkalmazni, olyan munkabérrél,'mely bizt opit= 

1\, 	 1  7./ .A .tolmácsok fizetése. a polgármester hatáskörébe fog\  

tartozni ezentul.  

8. Két : orosz tiszt sir'át me koezoruzta a Kor. ~mn ~n-i  ~ 	, 	~ 	g- 	etia Pár;4.  
/24/  

A legtöbb probléma gazdasági jellegi volt, és ezért megol  
dósa nem tUrt halasztást. Másnapra már  megkapták az ered-  \ 
ményt, 116 elhagyott birtok volt.  Akik ezeken gazdálkod-  
tak és nem volt ellentik kifogás, továbbra is vezethették a. \  
'b:- tokot

. 

A városi tanács összeiratta..az élhagyott tz3eteket, házakat,  
miihely ekei is  ,  három napot szántak rá - n ely ekét leltár-
be ',vétetett, es átadta a vállalkozó kereskdőknek, ipa-
rosoknak.  

A zsidó birtokokat külön kellett kezelni azé enekültekétől,  
a hazatért zsidó egyének megbizottjától javas átot kértek,  

mi legyen a '  vagyonukkal.  
Nagy  gondot jelentett az, hogy a hadbavonult4k és a  
hadirokkantak családjai nélkülöztek. Kés .zpénzz41 és buzá-
val szándékoztak rajtuk aegiteni. A buzát olyan gazdák-
tél vették reg, akik még nem szállito 'tták azt .̀ /25/ 

Fizetést kellett biztositani a munkásőrség tagja sak,  
7370 Pengő ?napidijat utaltak ki.  Karácsonyi F ren"c napi :  
5oo P-t kapott a polgárőrség vezetésbért. /26/\  

■ Tél volt és rossz a város tüzelőellátása, megjkellettindi-
tani a fakiterhelést, / Hódi. Mihály a megbizo / t / 	, . 
Felleltározták az ÖntözőmUvek és a Nemzetközid U' épitée  
anyagait: Csorba István és Pető Sámuel vezeté4Béel /27/:r\  

ja a megélhetést.  
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Ellenőröket rendeltek ki az üzl' ➢  otekbe. Akik még nem 
nyitottak ki, a városi ellenőrök közreraüködéeével 
azonnal el kellett kezdeni az áruoitáat. A befolyt 
pénzt az ellenőrök kötelesek voltak a városi pénztár-
ba befizetni. Ezekből fizették az  alkalmazottakat.  

A város pénzügyi helyzete sulyoc volt, hiszen a menekülők 
magukkal vitték a városi és állami pénztárt, a bankok ős 
üzenek pónzét, megbizható értékeit. 
Ezért ellenőrizni kellett, kik azok, akik legjobban r4- 
szorulnak a hadisegélyre, a ezeket a város pénzügyi hely-
zetéhez mérten továbbra is segélyben kellett részesiteni. 
Kovács Judit, szociális gondozót bizták meg ennek ellenr-
örzésével. 
A román hadsereg pékségéhez a várostól rendeltek Ici la-
kosokat, bérüket a város fizette. 
Egy elhagyatott házat kiutalt a várostanács a Szabad 
Szakszervezeteknek, hogy  legyen  szákházuk. /28/ 

A Villaiuos Telep a város saját üzeme volt, a bevételeket 
a város pénztárába kellett befizetni. Igy hozzájárulhat-
tak a városi szegődményes ácsok, és kőművesek fizetésének 
felkémé,1éséhez. 
Ilegállapitották a fakitermelésre jelentkezők részesedési 
arányát is, mely szerint : a kivágott fa gallya feles, 
a faderéknak egyharmada a kitermelőé, kétharmada pedig a 
városét 

Kevés volt az élelem, rossz az ellátá®t Voltak olyan gaz- 
dák és cselédek, akik nem dolgoztak, 14idig biztositani 
kellett az élelmezést, szántani, vetni,;hogymajd lehessen 
aratni. 
A várostanács tehetetlen volt velük azeaben. Ezért ugy 
határozott, hogy akik szabotálják a munkát, azpkat átadják 
az orosz katonai parancsnoknak. 
A rászorulókon segitettek azzal is, 2bgy az elhullott és 
feldolgozott állatok bőréből cipőt tkészitettek a rá-
azorulőknak. Ezt a rendőrség ellenőri4te. 
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Az olyan anyáknak, akiknek 10 éven aluli gyermeklik volt, 
és igy nem vállalhattak munkát távol, ingyenes fa ée 
zsirutalványt adtak. A kereskedőknek a város megfizette az 
árut. 
A várostanács irányitotta a közellátási hivatal munkáját 
is. Sertést vágni és b.Y' t őrletni csak a közellátási 
hivatal engedélyével lehetett. 
Az uj alkalmazottak és tisztviselők cask a várostanács 
határozata alapján léphettek szolgálatba. 

A várostanács rendelkezett a helyi baromfiteleppel is,  
ellenőrizte az ott folyó munkát. 
Igénybe vették Kokron J izsef tulajdonát képező, mintegy  
8o a'..i épUlet és fiirészelt faanyagot a bombakárosult 
házak helyreállításához. 
November 16-tél az elhagyott ház, föld.éu üzem a városta-
nács  kezelésébe került és kiadták részesmiivelésbe. A volt tu-
lajdonosok visszahelyezési k=elmét a várostanács egyen 
ként birálta el. 

A helyzetet megiehezitette, hogy kevés volt a 16, ezért az 
orosz parancsnokhoz fordultak, ne vigyék ki a lovakat a 
városból. /29/ 

A terményt be kellett takarítani, ezért " dülőbiztosok 
utján krizlik, hogyan kell betekaritani a kukoricát. "/30/ 

November 6-án üzemelni kezdett a városi vágáhid. . 

A várostanács elrendelte, hogy lóra nem adhatd ki vágási 
engedély, a gépbket karban kell tartani és a bombakárt ezen---
vedett lakosoknak ingyen anyagot kell biztositani. 
zyugdijifgyekkel is foglalkoztak : " az állami nyugdijasok 
nyugdija folyósithatö " /31/ 
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A lakáskérelmeket elutasitották, ez a polgári biróság 
dolga. Megállapitották a fa eladási árát. Kevés volt 
a munkás, ezért utasitották a munkaügyi hivatalt s 
" a mankabiró emberekről  kéezittessen katasztert1"/32/ 

A városban ebben az időszakban a közrend gyengült, sok 
bünceelekoényt követtek el. Ezért ugy határoztak, hogy 
járásbiróságot kell feláliitani, s ezért a polgáz esten 
a felelős. 
Mivel az elhagyott házakról a munkásőrök készitettek ki- 
mutatást, szert ezeknek a házaknak a kapujára a követ-
kező szög egü táblát tették ki " A munkásőrség védelme  
alatt " /33/ 

Munkaközvetitő hivatalt állitottak fel. A városban eltér 
jelt a hir, felemelik a kenyér árát, ez nem történt meg, 
viszont őrlési engedményeket csak 1945. julius 31-ig 
adtak ki. . , mert kevés volt a malmok ttizelőanyagkészlete. 
A várostanács határozata szerint " aki 1944. október 
18-ig nem foglalta el munkahelyét, lemondott állásáról " 
/34/ 

Az adót nehezen tudták beszedni, ezért könnyiteni 
akartak az adófizetőkön. 
" Ha az adófizetők hitelt érdemlően bizonyitják, hogy 
pénzzel nem tudnak fizetni, akkor buzával i s . eleget te-
hetnek kényszerkölcsönjegyzési köteiezettségükrék ;. 
A várostanács ., a rendőrség :  valamint a városi tisztvi-
selők ős alkalmazottak  ellátatlan tagjai részére fej- . 

adagjuknak megfelelő buzát fog kiutal.i, ős ennek ellenéptl 
tékát készpénzben fogj a  levonni illetményükből "435/ 

Figyelmet forditottak a magántulajdon, védelmére,  a  lopott, 
vagy szerzett tárgyakat mindenki köteles volt vissza 
jogos tulajdonosának. 
November. 1-től 25 %-kal emelték a veroei alkalmazottak 
és a kistisztviselők fizetését, akiinek a régi rezeim 

nem .émelt. 
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November 11 -én jelentős eseményre került sor a: Kiss 
.Pál polgármester és a három párt 2-2 .képviselője 
elfogadta egyhangulag, hogy 	vároetanácsot 
alakitani, olyat, amely rugalmasan, gyorsan tudja  inw 
tézni a szerteágazó, bcinyolult feladatokat. 

A városi tanács miiködése az átalakulás után 

Megszizletett a döntős, ki kell egésziteni a. törvényha-
tósági bizottságot. Felszólitották a Kisgazda- ., a Szoci-
áldemokrata- ós a Kommunista Pártot ., hogy küldjenek be 
20-2o tagot az összehivandá közgyiilósre. Az uj közgyűlés, 
mely 6o tagból állt, november 2o-án tartotta első Ulését. 

" Föloszlatta magát a régi törvényhatósági bizottság, és 
fölhatalmazta a polgármestert, hogy uj közgyiilést hivjon 
össze, a demokratikus pártok képviselőiből . " cimmel 
jelent meg a tudósitás. / 36j . 

" A városatfiis is érezték, hogy valami nagy dolog van 
készülőben, és olyan élénken találgatták az eshetősé-
geket, amely szokatlannak tetszett a vásárhelyi nyuga-
lomhoz képest ." /37/ 

Kies Pál polgármester mondott beszédet a törvényhatósági 
bizottság közgyülésén. 	 . 

A polgármester köszönetet mondott Takács Ferenc volt 
országg<yilési képviselőnek, aki nagyon sokat segített 
munkája elvégzésében. Az egyetlen napirendi pont az új 
várostanács megalakítása volt, a határozati javaslatot 
P$kozdy Ferenc ismertette. 
"Hódmezővásárhely thj. város törvényhatósági bizottsága 
jóváhagyólag veszi tudomásul Kiss  Pál polgármesternek azt 
az indézkedését, hogy az 	-t képviselő 01áh Mihály 
titkár ás Karácsonyi Ferenc törvényhatósági bizottsági 
tag, ez SZDP-t képviselő Takics Ferenc, volt országgyü-
lási képviselő, és posztős Sándor törvényhatósági 
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bizottsági tag, továbbá PKGP-ot képviselő Karácsonyi  
Sándor és Csáki LIáté törvényhatósági bizottsági tagok  
meghivásával 1944 október 23-án várostanácsot alakitott.  
A törvényhatósági bizottság a várostanácsot tisztében meg=  

erósitette, eddigi határozatait jóváhagyja, a jövőre néz-
ve pedig olyan hatáskörrel ruházza fel, amely a kis ;yü---
lés hatáskörével azonos, de halaszthatatlanul s ~.irgő-
ség esetén egyéb ügyekkel is bővül, mégis azzal a meg-
szoritással, hogy minden olyan 'ügyben, melyben a ki gyü-
lés hatáskörét  túllépve határoz, köteles a várostanács  
törvényhatésági bizottságának jelentést tenni, és a töri-
vényhatósági bizottság jóváhagyását kérni... " /38/  

Ez volt az első olyan rendelkezés, amely megpróbálta a 
várostanács jogkört körvonalazni. 

A kisgyül€s három párt által küldött 6o tagból állt. 
A polgármesteri előadóként működő városi főtiszt-
viselők tanácskozási joggal, de szavazati jog nélkül 
kötelesek voltak megjelenni a törvényhatósági bi-
zottság kö .zgyitlósein. A törvényhatósági közgyül és  
elnöke a polgármester, megbizatása srra az időre szólt,  

amig helyre nem állt az ország alkotmányos élete, 
illetve, amig a törvényhozás Újra nem szabályozta 
a törvényhatósági önkormányzat szervezetét. 
Mivel az országban még nem volt egységes irányitó 
szerv, igy szükség volt a város Önkormányzati éle' 
Lének fönntartására, de olyan módozatok mellett, 
amelyek lehetővé tették a gyors agyintézést. 
Az új közévülés megbizatása csak az átmenet ide-
jére a törvényhozás összeülőséig szólt. 
A főispáni szék is üres volt, s Q pártok képviselői  
november 9-én Takács Ferencet ajánlották főispán- 
nak. Takács azt  javasolta, várják meg a Kommunista  
Párt küldötteit, akik Szegeden vannak. Két nap 
mulya ugy határoztak, hogy a főispáni szék mindaddig 
betöltetlen marad, mig nem lesz központi kormány.  
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November 28.-án várostanácsi közgyűlést tartottak, 
itt hangzottak el a politikai pártok elképzelései, 
ezek inkább politikai nézetek, mint a törvényhatóság 
müködé'séhez történő hozzászólások. 

A Kommunista Párt javaslatát Oláh Mily terjesztet. 
te elő, hangsulyozva ., hogy az M ' hódmezővásárhelyi 
szervezete első izben jutottabba a helyzetbe, hogy 
a város közgyűlésén megjelenhetett. 
A párt javasolta : 

1./ A legmesszebbmenőbb támogatást kell nyujta. a 
Vörös Hadseregnek, amely kiűzi a magyar föld-
rőla német elnyomókat. 

2.1 A hazaárulókat, rháborus bUnösöket le kell 
tartóztatni és átadni az erre a célra léteoi 
tett bíróságnak, vagyonukat el kell kobozni. 

3./ Meg kell valósítani az általános, titkos, kiözsé 
genkénti , arányos, a nőkre is kiterjedő válasz-
tójogot a parlamenti és önkormányzati válasz.. 
tósoknál .. 

4./ Biztositani kell a sajtó,- a gyülekezési, ugye- 
sülés,- valamint a teljes vallásszabadságot. 

5./ A program nagyon lényeges pontja, hogy széleakö-
rü földreformot akarnak, a földigénylők közr-emtt- 
ködősével és a legrövidebb időn belül " a mező-
gazdasági munkások ős cselédek ,, a törpe és kis-
birtokosok, a magyar népe legszegényebb, de 
legszámosabb rétegének felemelésével, a magyar 
demokrácia alapjainak megszilárditására ". /39/ 

"Életképes kisgazdaságokról"beszélt a képviselő, tehát 
földoeztásra,és nem szövetkezetek alapítására gon-
doltak. 



A földeforsn céljaira elsősorban a bazaáxrul6k ., a háborus  
'Minden és . a námet hadseregben szolgdltak birtokait szán- ►-  

' d.ékoztak igénybe venni,, minden felszereléssel egyűttt.  
Hogy 114ny boldat lehetne osztani, arr61 nem esett azé.  

Olyan árakat állat - 4s termé-nyá.raka .t kéll biztosi.  
t$ni; 

 
melyek jövedelmezővé teszik a mezőgazdasági tame...-  

lést és el.őmozdit ják a kisbirtokosok ,  gazdasági m:egearősá.. . 
dését -•- javasolta a párt képviselője*  

Etek érintették a doigoz6 parasztságot 48 a népgazdaság  
egyik ágát a maz.o"gazda.eágot, mely az ország jövedelmének  
döntő többségét jelentette.  

A. társadalom máe`ik ala,pveto" osztályának, a rnwakáseá,gaak,  

6vtizedes szociálpolitikai követaléeónek xnegvalás3.tá+aa és  

helyzetének megjavitáea nagyon fontos ké-46e volt. A.  
kommunista elképzelés szerint " törvényesen biztositani  

kell a 8 órás munkanapot, az évenkénti fizetett ezabsdeá-- ►  

got, a gyermekmunka messzemenő védelmét, a kollektiv °ezer-  
ződéseket".l40/ 	 . 	 . 

Hiztositani  kell iaz államháztartás egyexrsulyát és az  4.x- 
té ~1~.).lá pengőt. 	adőpolitikenak, a jövedelmek  
prograssziv megadóztatása és az adámentes ].étminimum  
vét kea.l követni* 	áeszefogla3iet hirdettek.  
n Az Mee.° az öes2es demokratikus pártokkal. ős csoportok.‘-  
kái a legteljesebb egyHttmaködéBben .k3vánja megvaldsitani  
a demokratikus Magyarország felépitéeét és a OW; slap."  
ja3nak lerakiaát Hódmezővásárhelyen n.; /411 . 

A Komirunista Párt programja gondosan kidolgozott, nagyon  
fontos kérdéseket érintő és letképes_ javaslatokat tartat--  
ana.ző terv  volt, ra an érdeme, hogy hangoztatta a demokra-  
tikus összefogás sziikségeseégét, ha.marabb {  mint ahogy léti-  
re j tit t a iFUggetlenségi Front. A program hallgatott  arról, . 

hogyan . képzeli el a jövő .Magyarország államformáját.  
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A SZDP programja távolabbi és közelebbi feladatokat tit-
z6tt ki célul, sokkal részletesebben kidolgozva a tenni 
valókat, mint a BP tette. Takács Ferenc volt a program 
ismertetője : 
" Városunk helyi dcilgai annyira belevágnak az országos 
politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális kérdésekbe :, 
hogy akarva, nem  akarva országos vonatkozáeu kérdéseket is 
kell érintenünk." 
A szocialista gazdasági rendszert  emliti Takács az 
alapok lerakását el kell kezdeni. Hangsulyozza, hogy a párt 
ás igy követelései a " legteljesebb demokrácia alapján" 
állnak, 
Követeléseik r választási jog széleskörU kiterjesztése, 
véleménynyilvánitási szabadságagitáció, sajtószabadság i  
egyesülési szabadság és gyülekezési szabadság biztosítása. 
/ A KP-.nál szerepelt a villásszabadság követelése 
ez nagyon lényeges a tömeg megnyerése szempontjából./ 

Kulturális téren ingyenes népoktatást, / a felsőbb isko- 
lákban is a tehetséges tanulóknak / ás felnőtt népoktatást 
javasoltak, valamint azt, hogy nagy gondot kell forditani a  
mezőgazdasága. szakoktatásra. 

A szociális követelés igy hangzott : B ztositsanak tiszta, 
egészséges munkahelyeket és tegyék szabaddá a gyógyászati 
lehetőségeket / ingyenes orvosi ellátás/. Szülőotthonokat, 
bölcsödéket, napköziket kell létesiteni ; - a párt nagyon 
fontos teendőnek taxbtta az  anya- ás gyermekvédelmet. . 

Nagyon lányeges dolog, hogy az SZDP programjában szerepelt 
az államositás:" A közhasznu üzemek, erdők, vizierők, 
bányák állami tulajdonba vétele a követelésük "./42/ 

Takács Ferenc előterjesztette pártjának azt a javaslatát, 
hogy a munkásoknak legyen beleszólási joguk az Üzemek veze-
tésébe. / Ezt a szerepet töltötték be az üzemi bizottságok/. 
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A.kisiparoeság részére szövetkezeteket kivántak,
. 

melyek az',áru közös feldolgozását, értékesitését
., illetve R 

az anyag beszerzését végeznék. 

Egyszeri és igazságos adózást akart a párt 3 ezenkivül 
a nemzeti jövedelemnek emelését, ás annak egyenletes el-
osztását. 
A Szociáldemokrata Párt 1930-ban kidolgozott egy agrár-
programot, s ma is ezt vallják ", az önállá kisbirtokok 
létesitését, gazdasági ki .sü.zemek támogatását és a föld.. . 

művesek önkéntes szövetségének elősegitését." Itt a leg-
sUrgősebb feladat a nagybirtok-rendszer felszámolása, 
a mezőgazdasági életszinvonal emelése, valamint a 
munkabérek, termény és állatárak rendezése. 

További cél a Termelő és .értékesitő szövetkezetek révén 
közvetlen kapcsolat létestése a mezőgazdaság és a fogyasz- ►-
tók között. Mezőgazdasági iparokat kell létesiten . Min-
den  ilyen vállalat az érdekelt munkások és a mezőgazdasági 
népesség tulajdona legyen. SzUkség van a gépesités fej-
lesztésére. J6 utakat kell.épiteni, az állattenyésztést 
fejleszteni, öntözéses kertgazdálkodást és gyUmölcster 
mesztést folytatni. 
A földadó kataszteri rendszere elavult, az SZDP javasolta, 
hogy igazitsák ki, mert ez igy igazságtalan és " főleg a 
kisembereket eujtja "./43/ 
Takács kiemelte a városfejlesztés fontosságát, / lakóhá-
zak épitése, vizellátás /, valamint azt,  hogy a n45knek 
helyet kell adni a politikai vezetésben. 
Az SZDP is hangsulyozta a demokratikus együttniiiküdés 
fontosságát " Mvnkást61 kezdve minden társadalmi r-é)eggel 
egytitt kivánunk dolgozni ., az értelmiségnek a fasiszta 
mákonytól meg nem fertőzött részével is ". /44/ 

Szövetségi politikájuk jobb, mint az M P helyi szervezetőé, 
mert azok nem emlitették sem a kisiparosokat, - akik pedig 
a városban jelentős számban vannak, .- sem az értelmiséget, 
amelynek társadalmi tudatformáló szerepe nagyon jelentős 
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minden időben. 
A Független Kisgazdapárt javaslata sokkal rövidebb volt. 
Karácsonyi Sándor az előterjesztő. Régi programjuk nincs. . 

Hangsulyozta, hogy szükség van a kisgazdák független 
politikai szervezésére és szervezkedsére 
A mezőgazdaságot érints kérdésekben a párt egyetértett 
az előterjesztett programokkal. 
Nagy gondot jelentett a tanyai- gyerekek iskolába járatása 

télen, ezért csatlakoztak az SZDP-nek azon javaslatához, 
hogy jó utakra van szU,ikség. ' 
Ők is helyeselték a d emokratikus összefogás gondolatát. 
A városi közgyűlés megerősitette állásában Kiss Pál pol-
gármestert. 

Vörös János vezérkari főnök feihivta az ország lakosságát, 
csatlapozzanak az orosz haderőkhöz. A. törvényhatóság 
egyhangulag csatlakozott a felhiváshoz. 
A verstanács kibővitését itt néhányan még vitatták. 
" Bőségesen elég a hatos keret, sőt nesz vinne jóra, ha 
tágitanánk rajta, ellaesuanók, nehézkesebbé válnék az 
ügyintézés ". /Szőke Imre hozzászólása 45/. 

Ennek ellenére határozat sztletett a várostanács megerő- 
sitéaéről s " A várostanács +  illetve egyes tagjainak 
megbizatása ugyan arra az időre szól, mint a törvényhaa . 

tó®ági bizottságö, tehát arcig törvényhozás nem szabályozza 
a törvényhatósági önkormányzat uj rendjét és szervezetét". 
/46/ 

Pákozdy Ferenc előadó javasolta az igazságszolgáltatás 
mielőbbi meginditását. Az orosz parancsnok nem kivánt 
ebbe beleavatkozni. 

Az előadó kérte, hogy ideiglenes  jelleggel  neveik ki,  a 
bizottság tagjait és kezdjenek mU.iködni:a járásbiróság és 
az mészi megbizott. 
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Végtu a következő határozatot hozták : 

A város törvényhatósági bizottsága utasitja Kiss  Pált, 
hogy $z igazságszolgáltatás meginditása iránt saját ha- 
táekörébén intézkedjék, II evégből felhatalmazza a város 
polgármest!erót, hogy a hódmezővásárhelyi királyi ' ` járás 
biróaághoz járásbirót ég ügyészi megbizottat nevezzen ki. . 
A törvényhatósági - bizottság ezt a megbizást, ezt a fel-
hatalmazást átruházott hatáskörben adta. /47/ 

A megszállás után nem maradt  biró Vásárhelyen .. Szegedről 
kértek, de nem kaptak._ A Vörős Hadsereg helyi parancsnoka 
nem akart birát kinevezni, ezt  '8 jogot .átadta Kiss Pál- 
nak.. A kinevezendő biró Magyarország érvényben lévő jog-
szabályai szerint gyakorolja tennivalóit. 

A biró kinevezéséért a törvényhatósági bizottság volt  a 
felelős.. Megszületett egy olyanhatározat is, mely  a  
törvényhatóság életét szabályozó törvényes jogszabályok 
alkalmazásáról sz6? t. 
" A város a maga önkormányzati életét teljes egészében 
az ország alkotmányos törvényei és hagyományos jószokásai 
szerint akarja élni : biztositja evégből a törvényható-
sági bizottság ., a várostanácsot,. hogy szakemberek bevo-
násival állapitsa meg; mit  lehet  és kell a jelenlegi 
viszonyok között alkalmazni a törvényes jogszabályokból. 
/4S/ 	

. 

Az élet meginditásáért folytatott küzdelemnek réndkivill 
fontos területe volt a demokratikus államhatalom és 
közigazgatás megszervezése. Sürgette ezt egyrészt a fasiz,► 

mus elleni eredményesebb harc,  de az ujjáépilő demokratikus 
Magyarország nemzetközi érdeke is. Ez utóbbi vonatkozásá-
ban sem volt közömbös, hogy milyen gyorsan szerveződik meg 
az Új államhatalom. Szinte a: semmiből  kellett ezt 'a mun-
kát megkezdeni. 1944:  őszére, az addigi fasiszta á l m-s 
hatalom szétesett, felbomlott.  A helyi közigazgatási szervek 



részben a központi államigazgatás felbomlása miatt, róezben  

pedig a tisztviselte jelentős részének elmenekülőse miatt  
szintón fezbomlottak ..  

községek, városok felszabadulása után az első teendők egyike  
a  demokratikus közigazgatás megszervezése volt. A  demokrata-  
kuss állami élet ki®pitése nem nélkölözhette a dolgozók forra-
dalmi öntevők ysógót. Csak ez tette lehetővé, hogy a felezd-  
baditott területeken nóhány nap alatt ujjászerveződtek az ön-
•korm ,yzati teatiiletek, a közigazgatási szervezetek./49/  

A Fixa et e11 ~1ó Front  megalakzz  

Hazánkban a felszabadult területeken azonnal müködóssbe  leSp-
tek az addig visszaszoritott demokratikus erők.,,eecember  

elejón a Polgári Demokrata Párt, a Független Kisgazdapárt, a  
Magyar Kommunista Párt, Nemzeti Parasztpárt ós a szabad Szak-
szervezetek képviselői Szegeden elfogadták a Kommunista Párt  
nak az ország ujjáépitésóre vonatkozó programjavaslatát,,  

program megtialüsi Lósa érdekóben létrehozták a Magyar Nemzeti  
Függs tlene'gi Frontot. A demokratikus pártok ós a szakszem  
vezetek képviselői megalakitották MNPF szegedi bizottsfagat,,  
elnöke ; Balogh István / FKgP, titkára Gombkötő Póter /MEP/  
lett, . 

December 54n a hódmezővásárhelyi MKP átirt a MKP Központi  

Bizottságához Szegedre, " Mint a Párt Szervezeti Szabályzata  

előirja Hódmezőveeárhelyen is mega .lakitottuk a MN FF-ot.  
Kívánalmak merültek fel a pártok részéről, hogy az eddig a  
/ helyi / KP tulajdonát képező " VdsgrhelY '  Népe " c. napi  
lap nzőrbstől-bő atől a MNFP tulajdonát képezze.  

Természetesen mi a legnagyobb ragaszkodókat tanunitjuk a  

lap irányában, hogy az továbbra is a ml tulajdonunkban ma  

radjoxi. Kérem az elvtársakat; sziveskedjenek bennünket a  
lapra vonatkozóan tájékoztatni, hogy milyen eljárást tanu•.  
eitssunk a fent említett pártokkal szemben.. Oláh Mihály  
titkár . " /5o/  



Ha a kommunisták nem azt látták volna ebben, hogy  az  
SZDF és FEgP el  akarja venni a napilapjukat, akkor a  
"Vásárhely Népe" a népfrontlapja  szerepét tölthette  
volna .be.  
iTem igy történt.  
Az 1945-ös cév=ben meQj elent az Alföldi Ujság, az SZDP  
lapja,  és a  Kisgazdapárt  is kiiilö~l lapot. ind3.vott. 

Az ei litet L átirat 1944 ...., demember 5-i dá  tii mi  l van ellát-
va ős itt az M P helyi titkára már ugy beszel a 	F-ről,  
mint megalakult szervezetről, Lehet, hogy a'három párt  
már ekkor megegyezett ebben a kérdésben, a Front létre-
jöttének nyilvánosságrabozása azonban csak néhány nappal  
kelőbb törtónt meg.  

"Vasárnap /10-én/ délelőtt fől tizkor a Fekete Sasban  

nagygyülóst tartottak a helyben működő pártok .. Ezen a gyü-
lésen alakul meg a pártok egyesiléséből a  Magyar  Nemzeti  
Függetlenségi Front, A pártok ismertetik  az egyesülés  
célkitiizéseit ..-" /51/ 	 . 

Az iparegylet ugyanerre a napra hirdette egy  gyülését, 
melyen Oláh Mihály és Karácsonyi Ferenc ismerteti a  

Kommunista Párt programját, ez azonban a i: FF alakuló  
gyülése miatt egy héttel eltolódott. 	 . 

Az ünnepélyes kezdés után Takács Fez onc az előkószitő  
bizottság nevóben üdvözölte a megjelenteket, akik nemcsak  
a nagytermet, hanem .a páholyokat és a folyosót is  megtbl-
töttók, Elnökkéme Márton Árpád református lelkészt válasz.  
tották, a jegyző Vad János volt .. 	. 
A--yt l€st a kommunisták kezdeményeztó14 Az elnök azzal a  
gondolattal nyitotta meg az Uléot, hogy az egység, a  
szereteten alapuló összefogás vezetheti ki a népet a  

bajból. Mindenképpen helyes a megáilapitás, bár Márton  

Árpád az egyház nyelvén fo galmazta meg ,a demokratikus  
összefogás jelentőségét. 	 ' 



APUggetlen Kisgazdapárt nevében Karácsonyi Sándor 
beszélt. 	. 

Az ujvilág felépitésében mindenkinek ki kell vennie a 
részét. Népi plitikdt követelnek, de  olyat, amely a magyar 
tömegeknek az érdekét szolgálja. Javaslatuk igy hangzott a 

A közoktatást le  kell egyszeriisiteni és a közigazgatást . 

ki kell_ vinni a tanyára. 
A kataszterezést igazsdghlannek tartották, el kell osztani 
a nagybirtokot ugy ,, hogy mindenkinek életképes kis  bir- 
toka legyen. Meg kell reformálni a közteherviselést, 	. 

/rem veszik figyelembe a valóságot; itt sok család van, 
aki földnélküli és ha  kapna is földet, nem tudna megélni, . 

hisz eszközei nincsenek. Az mindenesetre pozitívum ,, hogy 
felvetik a földosztás gondolatát,/ 

A. szocia idemokratdk szónoka Takács Perana ;  szintón az egyiitt- 
miködós sztikségességét és 3z u jgépités nehézségét hang..- 
sulyozta. 
A kommunista Karácsonyi Perenc beszédében kifejtette, 
hogy miben dll a hitlerista és a kommunista felfogás kit- 
lönbözősége a kapitalizmussal szemben. A. hitleristák megtari. 
tani akarjak a kapitalizmust, a kommunisták pedig magi-
dönteni. A MOP programjában a kommunisták harcait lát-
ják igazolva..A párt dll$ofoglalása sz agrár-kérdésben 3 
a A föld szó legyen, .aki megmunkálja !" 

M3. kommunisták olyan állapotot akarunk, hogy a lakosság 
90 %tea jól érezze magát. Ra lesz lo %4 akinek rizsket, 
azt mi majd megvakarjuk. őrült disznóknak nevezi azokat, . 

akik még mindig nyilaskereszteket rajzolgatnak. A nép-- 
nek kell a kezébe venni a sorsát 1" 
A párt jószomszédi viszonyt akar megteremteni a környező 
államokkal, segiteni akar a Vártas Hadseregnek a közmunkák 
elvégzée'nél .. " A Front biztositék a bőkére 0. " 
Diószegi Perenc bejelentette, hógy a Szabad Szakszervezetek 
is csatlakoznak a Fronthoz, mert a szociális felemelkedőst 
csak az egységtől. várják. 
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A programtervezetet a három párt aláirta .. 

A tervezet második része a  földreform szükségességét 
hangaulyozza ás azt is,  bogy  a Jurásek tervet elkell_ 
törölni . 

A harmadak fejezet 26 célkitűzéseként az áliamositást 
jelölik meg, amellett azonban, helyesen, támogatni kiván- 
ják a kisipart ás a kiskereskedelmet is. 
A pénz romlik, értékálló ;yengát kell biztositani i 
A munkésságot érintő követeléseket a negyedik fejezet tar.. 
talmazza. A 8 órás munkanap,  munkásbiztositás -, tanoncok 
védelme, munkaalkalom teremtése és a sztrájkjog biztositása 
szerepel a programban. 

Vágtl a demokratikus külpolitika jelentőségéről szóltak 
és arról ., hogy jó kapcsolatot kell kiépiteni az USA-val, 
Angliával és a Szovjetunióval. 

A =PP ideiglenes kormánynak nyilvánitotta magát, 48 a  
nemzetg, filés 3sszehivását torvezte. Takács Ferenc 6s 
Karácsonyi Ferenc felsőbb utasitásra december 13-án Deb. 
recenbe utaztak politikai tárgyu megbeszélés végett. Á 
megbeszélésen Oláh Mihdly is résztvett. 

December 18-án rendkivüli közgyűlést tartottak, melynek 
témája e képviselő választás az ideiglenes Nemzetgyitléebe. 
A megválasztott képviselők megválasztása az Ideiglenes 
Neanzetgyülós feloszlásiig szól. A.  képviselői megbizatást 
a törvénybatősági bizottság :- panasz esetén visszavonhatja. 
Ilyen panasz lehet nemzetellenesség. 0  M a nemzetgyíilés-
től kormányt, a kox2nányt6l rendet a rendtől alkotmányt, 
az 1e_u  ko_i 4n tól szabadságot várunk;, és ezért minden erőnk-
kel részt akarunk venni a nemzetg , tiláe munkájából". /52/ 
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Bddig az országban zitrzavar uralkodott, de most a kormány 
megalakulásával megvolt  a  remény  arra,  hogy a törvényható-,  
sági önkormányzatok szervezetének és életének általános 
rendezése a legrövidebb időn belül megtörténik. Nem volt 
arra többé szükség*  hogy a törv4nyhatáeági bizottság 
elébe vágjon a Kérdés országos megoldásának, maga intéz-
kedjék, sőt az adott viszonyok közepette túllépné tbr--
vényes hatáskörrét egy ilyen intézkedéssel /53/ 

December 194n dietközgyi lóst tartottak a Városházán és 
képviselőket választottak a Nemzetgyűlésbe. "Tizenhat 
mandátumot kapott várasunk szórt, mert a város népe 
Bercsényi idején ., Kossuth szabadságharcában, de az ujabb 
népi harcok idején: Szántó Kovácsék idejében is előljárt 
példát mutatőan " 

A tizenhat képviselő 

Busa Ferenc, Diószegi Ferenc, Juhász Pál,, Karácsonyi 
Ferenc, Kiss Pál, Karácsonyi Sándor, Kovács Mihály, Márton 
Árpád, Nagy Imre, Oláh Mihály, Papp Lajos, Posztós Sándor, 
Takács Ferenc, Tárkány Szidcs Ferenc, Vad János, Vörös 
János , /V'drös János és Nagy Imre megbizása csak ideig-
lenes, mivel nem  voltak vásárhelyiek /. 
Ekkor elhangzott egy javaslat, hogy kérjenek egy  mitiszteri 
tárcát, Takács Ferenc részére, de ez még csak javaslat ma 
radt . /54/ 

December 2o-án Katona Ferenc átadta a megbizá leveleket 
és még aznap elutazott Debrecenbe. Az uj magyar kox'ánq-i 
ban három vásárhelyi küldött kapott . tárcát s Vörös János 
honvédelmi, Nagy  Imre  földmilvelésügyi és Takács Ferenc 
iparügyi miniszter  lett. 



- 34 . 

Négy nap mulya a város polgármestere törvén:yadte jo-
gánál Pogva feloszlatta a régi törvényhatósági bizott-  
ságot, ée hely[fkre uj bizottsági tagokat hivott, be ;a  
közgyiilésbe,;  akik nem hivatalbál kirendeltek, hanem  a, . 

lakosság képviselői.  ~A három párt 2o-2ó személlyel 
viseltette  magá►t. 

A Független Kisgazdapárt képviselői  s  

1. Asztalos Imre  
2. Baltarias  Pél 
3. Bodrogi Dezső  
4. Csáki.Imrs  
5. Dobsa Bálint  
6. Dékány József  
7. Elek Áron  
8. F'ejes István :. 	 . 

9. Gombos Gábor  
lo : Karácsonyi Sándor  

13:.Kérdő Pereric  

12•Kruzslicz Plórián  
13 1Me®zlényi Sándor  . . 
14.Négyes3. Lajos 	 . . . 

15.Tárkány Szücs Ferenc  
16.Takács' Sándor  
17.Turóczki István  
18. .K.,Balogh Sándor  . 
19 ‚Varga  Sándor  
2o .Zsoldos Sámuel  

A Szociáldemokrata Párt képviselői  

1. Benke Imre  
2, Berta Mihály  
3, Faragó Zoltán. 

4.' Preiler József  
5. Dr.Heller István  
6.1IódiLajos 	. 
7'. Gulyás Sándor  
8. Kuruoz János  
9. Tóth Sándor 	' 

10. "gombory  latvári  

11. Nagy Ernő ' . 

12. Moldvay"  Sándor  . 
13, Posztóejusztina . 

14. paPP liajos 
 . 

15, Simon Sandor  . 
160 Szathmári PáZ ' '  
17+; Szőke Imre   
18. Tsk4cs P erénc 

19. Posztós Sándor  
2o. Kiss János  



1. Ben7he János 
2. Borsi Jeinos - 
•N. Ram For= 
A. Wszegt 110rw1e 
5. rdri aftnal 
6. naIAsz Andor 
7. 'Mai Mill'/ 
C. 116di Sándor 

• Kiss La's 
lo. Maz6 Imre  

nogoo LlbálY 
Nardosonyi Vereno 
4gci4os Imre 
Eurqos istván 
014h István 
0141i NibAly 
Mhos Sándor 
F6t421 7./ih4ly 
Vad ;duos 
VarcA Imre 

11.  
12.  
13.  
14.  
15* 
16.  
17.  
16. 
19. 
2o. 

A Ozooiadomolaata Pt vessotdo4gs kiáltványt intisett a 
vdros lskoso6g4lioz. A kiditIrdny U. poatbaa ,Coglolta bass. 

profixamját. Első holyou szerepelt a VdrOs Vadsereg 
tetmoa3t/lea, Usszefogra a demokratikus partokkel. Pelts 4- 
mert0 a savetségi paltika jelentőadg4t. 

2. Vdlasztő ogot m;Lnden 21 6 i-es 411cmpolgárnak r 

3. A 	nti választásokat  3  tErAny 661 rendes 
vdlacztői avjeas‘k alapgn accnnal  ra eE kell tar* 
taut, A dowaxatikue pártokaak egyenlő l'eltAteleket 
koll biztottitani a  •zeritezkad4s, ayti1ete64s, egye-
0114o terőn e  

40 TnrUljak el. c ateek0S6Sts 	=beet:11024st -*, ds a 
0s3tőszebadságot korldtozd re;aaolute%et. 

5. Vonjitk fe1előss4gre tOrvdnyes uton hAborus bttnUstiket t 

6. Legyon ingyenes mipoktatds a Cels6b15 skolAkban is I 

7. A párt progvamja alapjdn azéleoktirli fdldrnformot kell 
v48r4la3tani. Olen életkUrttlanyeket kell bistositani 
a földmtiveseknek,  it am tetriesdalmi rőtegokn•k. 
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Demokratikusan át kell alaki tana. a fUldmunkások Usszes 
érdekvédelmi szervezetét. 

8.A párt támogatja a Szabad Szakszervezetek törekvéseit, 
mivel a szervezetet ők hozták létre. 

9. Segitik a ki©iparoEság érdeL.-vodeln,i szervezkedóseit, az 
ipartestületeket és iparkamarákat. 

lo. Minden dolgozó ember részére betegség, öregség és 
rokkantság esetén biztosítás kell és ebbe a földmun- 
kasokat is be kell vonni. 
/ Ez  nagyon pozitiv trirekvés, mert a fiiidaunk fisoknak, 
ilyen szempontból nagyon mostoha volt a helyzetük ../ 

11. Az adózási rendszer egyszerüsitését javasolják, fokoza-
tosan adórendszer  bevezetését, és azt, hogy .akinek 
csak a latminimuma biztosított, ne fizessen adót. 

A kiáltványt a párt vezetősége irta alá  /55/. 

Az uj iparügyi miniszter Takács Ferenc legsürgősebb .fela-
datának tartotta, hogy tájékozódjon a jelentősebb ipari 
gócpontokon a  gyárak  és üzemek helyzetéről. 
Dlsősorban a harcoló katonáhhak kellett felszerelés, de a 
békés termelésre is át kellett térni. A miniszter számított 
a szabad szakszervezetekre, az ipari munkásságra és az ön- 
0116 iparosokra. Pelhivta a figyelmet egy fontos feladatra: 
ki kell ópiteni az ország mezőgazdasági iparát. 

A helyi ujság ismertette Takács Ferenc életutját 
/Takács Ferenc 1893-ban született Hód iezővásárhelyen föld• 
művelő szülők gyermekeként. Kőműves mesterséget tanult. 
1910-ben belépett az épitőznunkások szákszervezetébe ás a 
Szociáldemokrata Pártba. Az T. világáboru után, mint í3n-
411ó iparos működött. 1935-ben orsz ggyiilési képviselőnek 
választották a munkások./ /57/ 
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A debreceninemzetgyUi4e első napján Takács Ferene elmon-
dotta, hogy a  MUFF szellemében összefognak a többi párttal. 
Erős munkásvédelemre van szükség -. mondotta 4s szervezkedési 
szabadságot, valamint az eskidtszéki biráskodás visszaél- 
litását követelte /58/ 

Jelentős állomás volt a közigazgatás, a demokratikus állami 
élet megszervezésének a nemzeti bizottságok hálózatának 
kiépülése. Az ország első nemzeti bizottsága . Szegeden ala- 
kult meg 1944. december 3-án .. Ezt követően. a Függetlenségi 
Front helyi szerveiként a megye és az ország felszabadi 
tett területein sorra megalakultak a nemzeti bizottságok. 
Tevékenyeég teriletük kezdettől , rendkivül széles volt, az 
élet majd minden tez'Uetdt átfogták« Első U16s`iken álta-
lában az addig öntevékenyen kialakitott közigazgatási 
testületek átszervezési kérdéseivel, az irányitás szerve-
zettebbé tételével foglalkoztak .. Koaliciós alapon szerve-
ződtek meg .. A forrat al ni népmozgalom történelmileg azfk-
ségezerüen bontakozott Ici, kezdetben spontaneitás, később 
tudatosság jellemezte,,, "Cselekedni Isi hogyan tud, nem vár-
va központi utasitá®ra " ez volt az alapja. 

A Nemzeti Bizottság tevé :kenyBéRe, 

" Az egész országban demokratikus népmozgalom tört fel 
elemi erővel; hogy éljen az ország és megenyhüljön a . 

legkiáltóbb társadalmi igazságtalanság : földet kapjon a 
paraszt ., s legyen mivel.megmivelnie ;. 

S ahogy erősödött az országban a demokrácia, ugy szorult 
vissza a reakció s  Az egész tisztulási folyamatot mindaddig, 
mig a kormány Budapestre nem költözött - a nemzeti bizott-
ságok irányitották .. 
1945. második felében és 1946-ban is a reakció elleni 
harc élvonalában haladtak, majd  szereptik fokozatosan  
elhalt./6o/  
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A nemzeti bizottság tulajdonképpen a tbrvélyhatóag eze-
repát volt hivatva betölteni .,. A népi önkormányzat egyik 

. formája, s az ut uj, és járatlan volt i  mert eddig nem ala-
kulhatott ki az országban népi önkormányzat .. 
A fUggetlen Magyarország létének alapfeltétele a nép cse-
lekvő résztváilalása az épités munkájában. Igy indulhatott 
meg az élet a felszabadult országrészen, igy kezdhették meg 
a  demokratikus  pörtoka munkájukat, igy jöhetett létre a 
Nemzetiiiggetlenségi Front ;  Ulhetett össze a nemzetgyűlés, 
alakulhatott tldeiglenes Nemzeti Kormány: 

A magyar közigazgatás régi szervezete nem volt olyan 
hagyomány amit teljes egészében folytatni lehetne. A vár- 
megyei és városi közigazgatási szervezete tarthatatlan volt. 
Igy az országban, amikor a községek és városok között még 
nines forgalom, elszigetelve egymástól küzdöttek a nehézsé-
gekkel, óriási jelentősége volt a helyi kezdeményezésnek. 

• A nép saját demokratikus szervezetein.:., keresztül érvénye--
eitotte igényeit és akaratát: 

A nemzeti bizottságok feladata volt megteremteni a helyi 
önkormányzat népképviseleti szerveit. Biztositották a városi 
és községi igazgatás demokratikus irányát, a népbíróságok 
utján, gondoskodtak a megindult népi fejlődés védelméről., a 
demokrácia ellenségei, a fasizmus maradványai ellen. A 
helyi népi önkormányzatok kézdeYmény ezéseit össze kellett 
hangolni az államszervezet kezdeményezéseivel. 
Hódmezővásárhelyen 1944. december 31-án tartotta a helybeli . 

Nemzeti Bizottság tájékoztató nagygyUlésót,, melynek legfőbb 
pozitivuma volt : kimondták :, támogatni kell a kormányt . 

munkájában, 
Városunkban is az  volt  a cél, hogy a pártok együttxdtiködjenek 
a Nemzeti Bizottságban: Ez azonban nem volt zavartalan, 
volt néhány személy, akinek ki kellett maradni  a bizottság-
ból, mert nem igazolták másukat. 
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Marton Arpid salt mondott le, mert non képviseihette a 
KisgazdapArtot /ugyanis nem volt tag/. Igaz megszavazták a 
teljes bizalmat Marton Arpád iránt„ mart egyébként a Kisgaz-
dapárb nem lett volna képviselves Pelvetődik a kérdés, vajon 
nem azért letildtek.e pértoakivilli képviselőt, inert net akar. 
talc résztvanni a NB munkájában ?I 

liprilisban az NB batáskörét igyekeztek tiaztázni. Ugy alas* 
podtak meg, bogy " az NB hatéskörébe tartozik, bogy minden 
politikai dolgot felülvizsgáljon és mint legfőbb politikai 
fórum Hódmez6vásárhe1en, ha lát akármit, ami a wai irft -
zatnak árt, ott kötelessége közbelépni. /61/ 

A polgármesterrel Usszetközésbe kertiltek, mert%két személ7t 
nem booséjtott el Alltistiből,  csak  feaalmi 0.6 elitottas 
" Ha a polgármester nathajlandő az utasitásokat tudoméSul 

J 	, 

venni, akkor kénytelen  az  NB feloszlaltni magát és ezért a 
polgármester a felelős ." '/62/' 

, 
Felvettek eg7 uj  tagot  a kligazdapártbOlS ANPP méltatlannak 
tartotta, hogy nem hivték be, , Pem'a PéitköZi értekezletre, 
som  a vároei tankkabag de  még e z 	 vélik jogos, 
bogy egyik pagármester-aelyetteei :itiaZtséglie az  Ő Jelölt-'  
jUket válasszák meg: A*.oMmUnista Párt4liit4t egy jelöltet, 
s egYeta  Kisgazdapárt,  de azutóbbit'eliY\Tégi,nyilatkozata 
miatt nem fogadták , el. Az uj jelölt . is*Xisgtidapdrt  tagja, 
igy az NPP kérését not teljesitettékw 	 ; 
Ez helytelen döntés volt, merthitriltattal az egyilttmil 
ködhet,  vád  is éri a Parasztpártoto  koesmát nyitottak a 
pirthelyiségben. 
Ezt a NB  elnöke, márton Arpid megtilt 	bár hangaulyozza„ 
ho gY az NB politikai fórum ős nem fo'lalkozhat lakásUgyekkel. 

Igyekezett  kapcsolatot  keresni a somazIdos városokban 
milködő NB.kal átirtak Szentecre ős,*kórzi4 bogy a letar. 
tőztatott személyek ellen á1litsank  fa)) A4bir6s4got, 
/62/ 
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A. vdros tbahrénybat6eiga Junius végén  -ujjéalakult. A gyilléaen  
először Jelent meg  a Paraeztptrt. A polgármeetaer helyettese  

értékelte az ed 	mumkáJuk eredményeit. Több.,, mint ötezer  

kataszteri: hold terWLletet osztottak szót,: de orosz segitség»  
gel meg is milvelt6k. A bombázott éptilietsket és p=. •`$ ;őt rendbe-  
hoztdk,, 900 fővárosi gyereket gondoztak• 	Imre 20  

- zotts‘gi tag beh3váaaét kérte a Nemzeti Parasztpártb$1, azonban  
merev 	hi.ea3 ezt v3,eszaautae3tottdk. Pedig ez  
lenne :iniciibb a partner, mint a ICiegazd.apdrt. ahol sok a reek..  

siós és sokszor akedÁl:ydzzák az egytittuUködést• A bizotteignak  

nehéz volt a feladata, ea több okkal magyardzhat6. Balk ilyen'  
ok, hogf a pártok $gyattm:blcddéee nem, volt zavartalan. %föbb  

lmazásóa~t, a Hisga,zd$páa~t kdp  a7~tic~~. vddoljalk eigy~et, r~ 	 -.-  
vi.selőJe késve érkezik a megbeezélésre, majd decemberben, mag  
sem Jelenik, az elnök ezt politikai szabotázsnak miztősiti.  

Kcmman3stsa< tagjai között van olyan, aki t#104tsan bal -} 

oldali megatartttst tanusit./  

A harmadik ilyen ok, hogy a legkülőntbiébb egymdatdl tfvol—  
e+sá dolgokkal kellett töglalkozn.l.a ; iparral,: töldmüvelésséi,  

dllamositissal, igazol.tatisokkal: 4136.®kéreelmekkel,: szabadon-  

baosáj tásea:l, a tanköteles gyerekek tigyévele a beszol,gáltatdso3  
megszervezésével és ellenbrzóBével, .eportegpestiletek  léte-► 

sité®ivel..  

Augasztusban telvstődött a kérdés, mely kezdettől fogva  
aktuális volt - tisztázni kellene az N8•ok feladatköreit,  
mert nagfoku táj ékoza.tlanség uralkodik, ős ez hátriltatja  

a bi.zottgtlgok mtiködéetét. A bizoxiytalansdgbál két veszedelemi  

edédi.k ; az, h.ogy ?aatáíeski3í^drieY ttxl.bavi.tésév+;l mellákkormliny  

szerepét játssza, a másik peclig;hog. yha mean a hatetakür,  
Willman  +► 36hi.vatatJ.. * szerepet tölt be. Az Országos Nemzeti  
$izotts‘g alakuld t3lbse igy foglalt  állást ;  
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" A Nemzeti. Bizottságok feladatai volna a kezdeményezés, az 
ellenönzés, általában a.felfigyelet és egyelőre a feladatok 
ellátása nem mellőzhető. A választások előtt a demokrati 
kus pártok egyUttmüködését tudja biztositani a NB.. , igy a 
válasetáeok nem fajulnak el ., hanem  példás rendben történnek." 
/64/ 

Szikség volt tehát továbbra is a Nemzeti Bizottságra» A 
választások lebonyolítása után. december 11-én fennálld 
1 éves évfordulóját Unnepelte a vásárhelyi NB .. 
A tagok visszatekintve az egy év munkájára igy összegeztek: 

" Az NB megalakulásakor ., ugy a helyi társadalom, mint  a poli-
tikai pártok a teljes megértés és béke jegyében élta ,k. 
Azóta ugy a politikai, mint  a gazdasági téren, a helyzet 
csak a°osszabbo4ott ós még nagyobb szikség volna ma a megér- 
tée ős egyittmUködés utjait járni.. Szomoruan kell ;  azonban . 

megá1lápitani, hogy ugy a helyi társadalom, mint a 
Pitggetlenségi.Prontba tömörült pártok között a megértés 
csökkent, vagy hiányzik. " 
E téren éppen az NB-re várt feladat, hogy a fenyegető 
veszedelmet eiháritsa és biztositea az egyűt mliködést a 
második évben is ". / 65/ . 

Pártok u j,-iáez .erveződése 1944-45-ben , 

Szociáldemokrata Párt 

" Országosan. az  SUP ujjászerveződését három szakaszra 
oszthatjuka" 	 , 

Az első szakasz-: 1944. szeptember végétől a decemberi Or,  
amigos Pártvezetőség megalakulásiig, december 31-ig tart, 
s nagyfoku öntevékenység j ellemzi .. 
A második szakasz / 1944. decembervégétől Budapest felsza- 
badulásái.g/, a szervezeti és politikai egyeeités folyamata. 
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A harmadik szakaszt . a magalom országossá , válik. /A 
Viharsarokban átmenetileg és rövid ideig, sajátos poli-
tikai viszonyok uralkodtak/ 1  Bekpacsi6dnak az ujjáé  
pitésbe, -igy Hódmezővásárhely is Az október-november 
folyamán alakult tizezni tanácsokban és szakszervezeti . 
vezetőségekben mindentftt ott voltak a szociáldemokrata 
Párti mosások is. Takács Ferenc a kommunistákkal egytitt 
jelen volt a szovjet városparancsnoknál lefolyt megbe- 
zzélésen, részt vállalt a városi tanács létrehozásában, 
és munkájában. A gyorsan pergő eseményekben nehéz eli-
gazodni, nem tudják milyen politikai, társadalmi változás 
következik be, mi lesz az SZDP feladata. Ezért mozdulat-
lan a párt ujjászerveződése először a Viharsarokban. 
Pelvetődött, - esetleg nem lesz-e szükség két munkás- 
pártra, nem lesz-e az SZDP-nek lét j ogosu1teága La 
szociáldemokrata vezetők kezdik szervezni a Kommunista 
Pártot, vagy ahhoz csatlakoznak  ? A Szociáldemokrata 
Pártban kevesen maradtak. Takács sem  kezdte el azonnal a 
szervezést, pedig a politikai életben résztvett. Elsimult 
a kommunista- szociáldemokrata ellentét, nem csábitották 
át a vezetőket, a  igy 1944.. december 12-én megválasz-
tott NemzetgyLZéai Előkészitő Bizottság tagjaként 	. 
Tatrác. s Ferenc is aktív pártszervező munká1  oz kezdett. 
Az  első időben a régi hagyományokhoz igazodtak. A koa 
liuiós kormányzás megnevelte a párt tekintélyét. Takács 
is Debrecenbe kerilt. 1944. december 2l-én volt az SZDP 
első országos értekezlete. A Végrehajtó Bizottság tagja 
lett Takács is. Nagy befolyásra tett szert, nagy tekin-
télye volt. Városépitési programját folytatásokban kö- -

zölte "Vásárhely Népe "."/66/ 

A korikrét szervező munka 1945. januárjában kezdődött meg 
városunkban. A párt vezetősége felhívta a régi tagokat, 
hogy tagságok igazolása végett jelentkezzenek a párt 
irodájában. Erre azért volt szűkség, mert a rendőrség 
elkobozta 1944 márciusában az iratokat, és nem ismerték 
a tagok névjegyzékét. /67/ , 



-43—  

Január 28-án Ady-emlékünnepélyt rendezett P párt, melyen 
Takács Ferenc iparUgyi miniszter és Pákozdy Ferenc irá 
mondott beszédet, 	 ... . 

Takács vette kezébe a szervezést, s felhívta a párt 
iparos tagjait, hogy , fontos megbeszélésen jelenjenek . 
meg. /68/ 	 . . 

Megkezdődtek a " szervező gyűlések", "SzervezŐ . Bizottsá-
got" alakítottak. Nemcsak a városban, hanem a kUlteed 
leten is tartottak gyűléseket. 
Az első ilyen gyUl.ést a Damjanich utcában, illetve belső- 
kopáncson tartották. 

A Szervező Bizottság meg akarta szervni a párt ifjusági 
csoport ját is. Február 11-én és március 9-én . az if jusá--
gi csoport rendezett gyűlést. .. 	. 
Az SZDP március 4-én rendezett gyűlésón Takács Ferenc 
ismertette a feladatokat : . 	. 
A kisiparosok szervezzék át testfleteiket, készüljenek 
fel a tsz elómunkára. A földkérdést ugy kell megoldani, 
hogy azé legyen, aki megmUveli. Emelni kell a földműves 
életszinvonalát Fel kell lépni az.árdrágitákkal szem 
ben, kollektív szerződésekre van szukség, a munkabérek 
szabályozására. / Ez a párt régebbi célkitűzéseit tar-
talmazta./ 
A gyűlésre m.eghivták Erdei Istvánt és Marosán Györgyöt 
is. A Ozponti Bizottság Javaslatára alföldi titkárságot 
állitottak fel Hódmezővásárhelyen. 
A párt a következő időpontokban tartott nagygyűlést 
április 15-én, április 29-én / demonstrációs gyulés, 
mely en  résztvett : Kéthiy Anna, Erdei. István, Valentyin 

. Ágoston/ május 13-án, 'junius la-én, augusztus 7-én. 
/Takács a szövetkezetek .jelentőségét hangsulyozta és 
összefogást hirdetett./ 
Az SZDP belentős hagyományokkal rendelkezett a városunk. 
ban. 



Országosan elismert vezetői voltak. Programja döntő része 
az maradt, amit már a felszabadulás előtt kidolgoztak. 
Rugalmasan, gyorsan tudott reagálni sz országos és helyi 
eseményekre egyaránt. Megvolt az a reménye, hogy a pártok 
ktiziil vezető szerephez juthat a vár-osban.Igyekezett meg- 
nyerni azokat is soraiba, akik eddig osztályhelyzettiknál 
fogva nem tartoztak hozzá. Gondosan fogott hozzá a tagság 
ujjászervezéséhez, jelentősen akarta növelni szervezeti 
erejét. 

Kommunista Párt  

A MKP késztelt a felszabadulásra, a leggyorsabban állt talp-
ra. A felszabadulás után azonnal felismerte a legfontosabb 
teendőket. Ugyanez jellemezte a hódmezővásárhelyi kommu-
nistákat is, akik október 22-én már népgyűlésen szólitot- 
ták fel a hallgatóságot a munkához való visszatérésre, 
mert a rend a városban cask igy valósulhatott meg./7o/ 

A . gyUlést a Szerencse utcai iskolában tartották. 
Felszólalt s Borsi János, Tóth Imrénó, Vásárhelyi István, 
Páry József ée Karácsonyi Ferenc. 

Két nappal később sz Elit moziban / október 24-►én/ tar- 
tott a párt népgyilést. Elsősorban a rend sztikségességét 
hangaulyozták; az előadók ugyanazok, mit a Szerencse 
utcai iskolában, de már napirendre került,, hogy nagyon 
alacsonyak a mezőgazdasági munkabérek és nehéz a kisipa-
rosság helyzete. Megoldást még nem tudtak javasolna. . , de 
ezzel elkezdődött egy folyamat, mely magyarázatot ad arra, 
hogy miért volt a Parasztpárt Vásárhelyen gyenge, annak 
ellenére, hogy sok a szegényparaszt , ..... a kommunis-
ták jobban felismerték a napszámosok, kisiparosok nehéz 
helyzetét, s már az első napokban ezóváteszik problémáikat. 
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Karácsonya. Ferenc az iparosoknak hirdetett gyűlést az 
Ipartestületben. Feltehető, hogy ezzel biztositáni akar. 
ták az iparosoknak a  Kommunista  Párthoz történő asatla- 
kozását, bár itt Takács Ferenc igen erős vonzerőt 
gyakorolt, s az iparosok az SZDP-t támogatták. 
A következő népgyűlésre október 29.-.én a Fekete 'Sasban 
kertilt sor. Karácsonyi Ferenc beszédében összefogást 
hirdetett, birálva a  háborut és a német hadsereget. 

Ebben az időben a városban lassan kialakult a rend és 
ennek megteremtésében a munkás vezetőség .a leghatékonyab- 
ban m.ködött közre. El akarták érni, hogy megszűnjön a 
fosztogatás, zavarkeltés. 

A kommunista vezetők hangsulyozták, hogy a pártnak szegi 
teni kell a város vezetőit ugy is, hogy a munkások vissza 
térnek ez ipari ttzem.ekbe, áragy végzik a darabban maradt 
mezőgazdasági munkákat, kijavitják ars utakat. Ebben nagy 
segitséget nyujthatnak a szakazervézetek /71/ 	. 

A Kommunista Párt anyagi segitséget is tudott'nyujtani; 
elvállalt'k, hogy négy szeggénysorsu, jétanuló gyereknek 
tankönyveket, tanszereket vásárolnak .. 
Novemberben szaporodtak a népgyűlések, eddig vasárnapon 
ként egyet  tartottak, most azonban ' égy napon három helyen 
is  tartottak népgyűlést. A téma a helyzet ismertetése a 
felszabaditás eseményeiről történő beszámolá 'o volt. 
Taggyülóst előszór január -25-re hirdetett meg a párt, 
felezóiitva a tagokat a megjelenésre / 72/. 

Á népgyűlések tartása nagyon fontos volt a közrend és a 
hangulyat befolyásolása szempontjából. Az  események 
folyamatos ismertetésével megpróbálták elejét venni. 'a 
rémhirterjesztésnek és sikerült is nagyobb zavargásokat 
elkerülni. 
1944• végén a MKP Központi Bizottsága - miután ebben az 
időben a párt jelentősen megerősödött, tagjainak száma 
rohamosan nőtt - javaslatot kért a vidéken működő párt 
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szervezetektől. A hódmezővásárhelyi pártszervezet a 
következő javaslatot küldte el : 

l./ Propaganda-háboru meginditása a Kommunista Párt és 
a kommunista ideológia megértéséré, valamint a 
fasizmus ellen, a független Magyarországért. 

2./ Demokratikus ifjusági szervezet felállitása. 

3./ Szakszervezeti napok szernézésé, rendezésé, melyről az 
ujság ugy tudósit, hogy egy nap csak ilyen jellegit 
cikkeket tartalmaz. 

4. /Kétféle szakszervezeti nap : földmunkás és ipari run- 
kés külön. 

5./ Kommunista törvényhatósági bizottsági tagok számára az 
MRP irányelveinek sokszorocitására, kéthetenként össze- 
jövetel a párt ideológiai irány elveinek megismerteté- 
séért. 

6./ Az üzemekben dolgozó párttagok / politikai biztosok 
részére kéthetenként összejövetel ., Uzemi propaganda 
kifej tésére./ 

7./ Párttagoknak szemináriumot kell szervezni helyi és 
vidéti előadókkal. 

8./Üzemekben üzemi választmány létrehozása. 

9./ Két tanár olkészitette az iskolán kivüli népoktatás 
tervét, forradalmi és osztályszempontok alapján. 

lo./ Orvossal fel kell dolgoztatni a város egészségügyi 
szervezetét. 
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11./ Tervezet kidolgozása, mely a város és tanyavilág 
közötti uthálózatot szervezi meg. Célja o erősiteni 
a város és vidék kapcsolatát .173/ 

A javaslat néhány pontja különösen figyelemre méltó. 
Mindenek előtt az, ami az agitációs Hunkára, a politikai 
tájékoztatásra vonatkozik. Vidékre is sokat járnak és 
falusi pártszervezeteket alakitanak ki,pl s Székkutason 
február 11.-én. 

A 4.számu javaslatot kétféleképpen lehet értékelni. 
Természetes, hogy más gondokkal küzd a munkás és megint 
másokkal a paraszt. Igy helyes a kétféle szakszervezeti 
'nap,  mert több teret kapnak az egyféle problémák. Arra 
kellett azonban ebben az időben törekedni, hogy szilárd 
munkás-paraszt szövet 	jöhessen létre, ilyen szempontból 
erőszakosan kettészakitották a szakszervezetet. Ezt a 
hibát ellensulyozta az utolsó pont, ahol közeledni akar- 
tak a tanyához. 	 . 
Még folyik a háboru, de a párt egy olyan programot tudott 
nyujtani, mely átöleli a háborutól a békéig t 'jedó 
időszakot, igyekszik a felmerülő problémákat m goldani. 
Ez nem könnyű feladat. A Dél-alföldi Területi T tkáreág--
nak küldött.1945. február 31-i MKP'jelentés is , arról 
tanuskod ik. 

"A Debrecenben eltöltött idő a polgári pártokat jmámorba 
ejtette és a mámor sulya alatt megszavazták, hogy a 
szakszervezet is paritásos alapon 2o tagot küld' : be." 
/t.i. a  Törvényhatósági Bizottságba./ Ebből 1814mber 
kommunista. Másnap a polgári pártok a polgárm'st,eri híva- 
talban kirohanást tettek, bevallották " tényig Tudtak 
és mire felébredtek, teljesen el vannak adval i !" 

1944• december 27-én városi tanácsülés voltamelyen sok 
a MEP-t érintő dolog szerepelt napirenden "melyet az 
álmukból felébredt kisgazdák idéztek elő, t' rmészetesen 

kellő értékre szállitották le az általuk lhozottri érveket. 
/74/ 



Január 17-i ifjusági gyüléaikön viszont sokan megjelentek, 
nagy volt az érdeklődés. 
A Szociáldemokrata Párttal sem volt zavartalan az egylttr 
működés. " Szomoru, , hogy a .szociáldemokraták voltak azok, 
akik legjobban tiltakoztak a NPP által hozott földreform 
dolgáról, mondván, hogy őnekik már évtizedek óta van föld-
reformjavaslatuk. ' /75/ 

1945. február 2-án taggyülóst tartott az MKP, ahol a két 
munkáspárt egyuttmüködósének szUkségességét tárgyalták neg. 
A tagok először nem szivesen fogadták, de alaposabb magya-
rázat után lecsillapodtak ős tudomásul vették / nem belát- 
ták, hogy helyes 1 / a part határozatát. Az SZDP--t eddig egy 
kalap alá vették a polgári pártokkal, ezzel magyarázható az 
ellenszenv. /76/ 

Sok esetben a reakció ellen hadakoztak, sokszor azonban a . 

két helyi  pártszervezet egymás ellen küzdött. Az SZDP-vel 
azon vitatkoztak, legyen-e mindkét pártnak külön lapja, 
vagy csak egy  demokratikus lap, és hogy melyik pártnak 
legyen joga a mozit bevételi forrásnak tekinteni .. /77/ 

Versenyeztek abban is, ki tud nagyobb befolyást gyakorolni 
az if juságra, és ki a nőkre. 
" Az ifjuságot fellobbantották az SZDP és a Kisgazdapárt, 
de most már kezUhkben van  erősen a dolog. Senki sem tudj a . 

a mostani ifju titkárról,, hogy kommunista. /78/ 

Az SZDP Központi Bizottsága is  biztositani akarta az SZDP- 
MEP együttműködését. Ennek érdekében egy levelet juttat el 
Erdei Istvánnak az SZDP Alföldi Titkárságának EcSdmezővásár= 
hegre, 1945. április 27-én. 

...... 
A Kommunista Párttal való viszonyunk a május 1. 

megünneplése jegyében és annak a nyilt levélnek nyilvá-
nosságra való hozatalával jut kifejezésre, melyet Te is 
meg fogsz kapni. /Kétl Anna viszi./ Ezzel a nyilt levéllel 
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Programjukban szerepelt az igazságos földadó, milvelődés 
emelése, a közigazgatás egyszerUsithse. Ez utóbbi nép-
szertivé vált a tanyai lakosság ktirdben, mtrt az.  Ugyinázcia, 
bonyolultsága sok gondot okozott az olyan embereknek,  akik-
neki  nem volt kenyerilk az irás-olvasás..  / össze akarnak , 
fogni a haladó pártokkal, eszközeik ehhez nem mindig a 
legmegfelelőbbek, sőt  néha  ez a eól is háttérbe kerUl majd. 
A gazdaságok gépesitése 1945. januárjában nem éPPan a leg-
égetőbb probléma, ugyanigy az sem, hogy az'ányositani kell 
az ipareikkek árát a  mezőgazdasági  terménYek Arival., 
/Ezt a problámát)sir'esak a forint bevezetése oldotta  meg,  
1946. aUgusztus'1...től./ 

krdekes, hogy pont az a kérdést maradt ki, amit méga tel-
jes felszabaduldsunk előtt -elrendeltek ; a fOldosztás. 
1'yilván a módosabb kisgazdák nem szándékortak maguk alatt 
vágni a fát, igy a  párt hallgatott  erről - a számukra kényes-
kérdésról. 
De nem sokáig, mert ez a kérdés foglalkortatta a Paraszt-
ságot, s igy a  pártjuknak,  ha uj tagokat akart szerezni, 
szint kellettvallania. A htlyi  pártszervezet  vezetői 
felhivást intéztek a 'yams polgáraihoz 8  minden  nap 9- 
től d.u. 1 óráig tagfelvételt  tartanak.  /81/ 	. 

Szükség van uj tagokra, hogy részt vehessenek a demokratikus 
Magyarország épitésében. Sztvesen látnak minden foglalko-
zdsu egyént, kispolgárokat, munkásokat. Nyitva az ut ,  a ko-
reskedők, az iparosok„ tisztviselők, kisgazdák, ftadmtivei. 
sek előtt. Pelhivásukban hangaulyozzák, pártjuk "régi 
néppárt", aliol mindig kisemberek dolgortak és dolgoznak ma 
is a jobb jövőért. /82/ 

Az helytd116, hogy mindig a kisemberek dolgoztak, de bogy 
a  párt  kiknek az érdekét képviselte, az nem ilyen mag-
győző /t.i, nem a kisemberekét/. 



Pdltqk, nohow a  NPP h$ditsa el  tóltik  a  tagokat:  
Ez4rt: ~ lo pontos pro  z. .: , ~ ~  t közöltek én' Nit  akar  

~ . 	_ 	. 	.. a ~etlext Ximga2.da .ős Polgári .1111 	oimaael.  ~e~.~•. 
me*ü.t a ktisdée: hogy kerit]:  ide  a Polgári Párt is  
azOn4s7be aú Polgár3. Demokratikus Pdrttal, ? lgen ő®  
ravel ez Vásdrhalyen nagyen gyenge  volt, igy egytttt  
szerepelnek ábhtn az idószakban.  g tizPontos progra m tartalxnazta az alábbiakat  = 

e~~sze~tbb adá~záei rez►dszer;, 
 :  

ea
.

~ tá: ea szervezkedési szabadság,  
közegészségügy korazertisit6eee % falusi kiskőrházetk  
munka nélktIl3 segély,  
felvilágoaitá tanfolyam,  
gazd:a ...sdgi munké$ jutalmazás,  

-.7 modern parlament,  _  
népoktatási reform,  

	

 
közigazgatási reform, 	. »  
földreform,  

A It  hogyan" kérdőssel még egyelőre nem foglalkoztak.  
/83/ 	 . 

A  városon kiv~;,t ia jentős sg~.t$c~.ie$t fejtettek k~..  
 

8enyerepartfln p{rtgyttl;d4t tartottak január 17-74n,  
január :25-7őn pedig Te:geehalmon szervező gytiiéstf melyre  
meghivták a körny4kbeli ftfildmvesegket,, az  a3,vaeőki3ri  
tagokat. % 84  % 

Pebruérban a pIIxt neve tovább b$vtlat " Ptiggetlen  
Kisgazda, Pdl.dmttvee 	Palgé;ri ,Peatt " szerepelt a meg.*  
hivdjukon, mely a február 36»i választmányi gyiilósra  
agl.téilt. ,~ 85/` 	 . 

Pebruár végén a p'rt helyi .szervezete nagyon pozitiv  
lapé e ezánta el. magát: Ki í mezőre 	adták k , a f egy.-  
hivést,, arra hivatkozva, hogy kevés az őszi vetés ős ezt  

azonnal péto]ni ken.  Nehéz a helyzet, mert a feőrfiak még  
katonáik, nincs elég iga, es a traktoroknak nines  ttzemanyag.  
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Arra kértók a város minden dolgozni szerető és  akaró  
poi ~ts hQgY pórtviezdl3►t e3fe7.eJ tve tegyen eleget  
felhiváeui€nak, mart itt dől el az ország sorsa. /86/  

Valóban sok mulott azon, lesz 	elegendő élelem a követ-  
kező évre, e ezt felismerni nem  volt nehéz, de tenn3. érte  
értékes dolog. A. pálrt figqelsmmel kisérte a tava.ezi naunká--  

kat, a elvállalta a munkakWvetitéet. / 87/  

~ A. pa~rt márciu~t ~~il az ifjusági csoport részére rendeu.-  
zett g -yal:ést. ááJuae 134n B. 8204 xatva#,n 	és  
D.Ráaz IBtyán országos ifjusdgi szervezeti vezető vett  
részt gyttlóstiken.  
Pái~°.~ tgyU3:é8ei  ken külftbi3z8 Javaslatokat tettdk, van kS?.tils  
redlis, van utópista, és  olyan  is, melyet együttesen kel-0  
lene megvalésitani a munkáopártokkal .l 88/  

Váleeziandny3. 1134stike,t mijusr 2l4.15n tartottdk.  

A Nemzeti F.aragztpdtt  

A többi pdrthoz viszonyitva később hallatott magárél. danu.  
dr 11-én tartották nagygyüiéaUket, melyre meghivt€k " a  
mires hazafias érző kft3neégót ". Az agitdciót a: Szervező  
Bizottság látta  el. A Nemzet3. Paresztpártrél *  annak cdi0« . 

kitfizéseirél,, a programjás,ál a naggyfl3és =Wig Ofox- 
m~~,1n senki  sem tudott  semmit, mégis nagy volt  az  érdeklődők  
sauna.  
Tóth  Ferenc  titkár megnyitója után a vidékiek köztil Erdei  
Ferenc  ismertette at parasztpárt létreJ öttének cél3it és  
annak QziUssiégessógét. Nem azért alakult meg a Reenaeti  
Parasztpárt; hogy egy  párttal  tObb forgáczolJa szét  a  
feltUrő népi erőket, hernsm azértb mart a magyar politikai,  

gazdasági  és ku3turá►lis  viszonyok  3uegkitámJác a magyar  
parasztság pirfiKnak létreJtittét. Ez a párt tOmUriti  ma-  
gába a falcímunka

,  
~sokat, napazdmosokaat, summisokat, gazdasági  

ceelódeket, kiabérlőket, tt3rpeb3rtokosolat és a dolgozó  

gs ~z  lehetett a pat~Lak a muilka~, a kispolga~ir 
~~  ~~~:~~~.e.  
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Radikális földreformért kftdiStt.4k, e .z jelentette az  
ujat a kisgazda programhoz - visarnrOnyit,va:: 	 . 

H6dmezóvásdrhel,yen enyhének találták. a Slegállapitmtt  

birtoknagyságot / 20o hold pareeztbirtok, .loo bold uri . 

é8 közttle:ti birtok volt a ja.vaslatban,/.  

Az internacionalizmus eszméje is megjelent* az  egyik  
hozzász414 j$vaslata,, bogy  együtt kell dolgoznia a  
pAc risk a szom,azédos k3et apekke3.«, '  

Ezen anag7gyülileeti ti3rt+int meg a vezetőségválasztás is.  

:~ 

Egy . elnököt, egy alelnököt é~ egy titkárt választottak.  
/&ertás2 ?m.ics. G.Hegyi Antal, Tóth Pezeno/, valamint 13  

választmányi tagot. /89/ 	 .. 

Burucz I. tuddsitásábál  e 
VálasztmAnyi tagok s Haraszti János, Urá. 8dridor, Miss  
Imre, Begyi Imre Erná, Ruzea. lajos, Földeei 1st.  
van, Nagy  Imre, Táth bare, Tóth Ones, Kiss János *  IfJ. . 

: 
 

Vörös Imre, Sdpi Imre.; 

A1apit6 tag; Tdszegi 4ánncee / 90  / 

Megalakulás után azonnal agitác36ba kp:zdett a.Parasztpárt.  

Hdp 	janu.árban.,, f'ebruárbau járták a  környező ta  ~- 
nya,i o3:va0410rOket ,/ őzikáncvi, Szentkirály, Be~.sőerzsébet ~, 

~  

Oa6kás.* Mátyáshalomo Rüle6esrza4bQt I.  

lavel ez a párt kásőbb alakult, igy csak 1945. április  
1**,4n vonult be  először  a  Nemzeti  .Parasztpárt 	tagu  
tOrvénybatóság'3- trakoiája a küz,gyt€l6a$.. terembe.  
Páttagok kijelölésére a 	:to végén 	28.4n került  
sor. ,%9 3./  

.., 	 : 

Márciusban és májusban tartottak választmányi  g~i~:ést• 

e o  
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~ Polgári bomokrata Párt  

H6dmezőváaárhelyen 1945. Sanwa* 	alakult meg  

Ideiglenes vezetőséget válseztottált, központi irodát  

tottak 68 meginditották a szervQzkedhst .* Cé 	titzták ki,  
' bogy a polgári érdekeket védik,, ;s  ennek  eléréséért  
e8711tt kivinnak möködni minden, a magyar uj jáépitétben  
muakáclkad4 párttal, kölönöe 'en pedig szoros kapcsolatot  
fog lőteseitasa_ az ugyanoak érdekeket képviselő negaz-  
dapárttal. 4  /92/'  

Kz a párt nem lett életképes, a po.lgArság ala.  ráeze  
f a kiakereeked$'k,e a kommuaat$k ,ditáti 	o csré,,g tott  
pArtpragramot támogattáik• kispolgáragg máaik része a  

tartdzott, a anádoeabb polgárok pedig a~egaz. 
. 	 , 	 .     

dapártbst." A. 'Art nean tarbtt külön gytil.ést,' együtt  
hirdették a IfIgF-tal• 	'  
/ Az 3gatiol8 tizottsáigpk tevékenysége .1  

Zolások  

Pontos politikai lápds volt  éac feladat is, annak  fe1Hl~ 

vizsgélata., bogy  az állampolgárok hogy8n viszonyulnak  
az uj hatalomhoz.   

Különösen azért játszott fontos szerepet, mert a  régi . 

közalkalmazotti hivatali appaxá .tu* eg,yík iaaprá1 a  
másikra nem lehetett kic.aerálnx., hisz nekik volt  meg  
amegfe,lelő wzakmai. t.udásuk. Azck az egy€a:ek r  akik  
nemetbascátak voltak, xtagyrésztelúi82Iek Ültek a városból,  

e magukkal vitték sok esetben a ~i juk bizott értéke-
ket is. Az uj népi  demokratikus szerveknek hiüecáges:  
megbizYiatő emberekre volt ezökségUIs, akik helyt tudnak  

állni a nehéz helyzetekben  is. 	 . . 

A tényleges és n.yu,gálloaréxiyut közalkalmazottak  magatar-  
tisait 1939. szeptemberétől vizsgálták 	Sir=  
igazold bizottság alakult városunkban 7-7 taggal.  
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Mindegyikben képviseltették magukat a pártok-és a szak-  
ezerv;ezet I' - l taggal. Továbbá két tag  , .volt még az egyes  
bizottsigokban : egy  jogi szakember ős . egy megfelelő  
2'ogZalkvzáBU tag,  esetenként más.  

Az T l ez t bizottság a v$roai közalkalmazottakat, a T.l.mzá-  
mu az a'.1.lamt alkalmazottakat-, a 31/..sz. bizottság az  
egyházak alkalmazottait vizsgálta+ .. 

Tagjait a pártok  ajánlásai alapján Karácsonyt főispán  
1945. ,január 19.éa a Nemzeti . Bizottság ii364n eórahu-  

zásaal j  elUlte ki.  

Az  I.ezámú bizottság állandó tagjai  voltak z Szenti Sándor  
cipész, 	János fl3lcimunkás,, Dékán7 József kisgazda#  
Vad János  mol.xu~r. 
ZI.eZ.  bizottság tagjai voltak  ~ 

Varga Imre géfésti  .. 
Juhász Pál kcit®zövé  
Kérdő Ferenc kisgazda  
Kertész Imre kisgazda 	 . 

Oláh Lajos k6müves   

A, 1110ezámu bizottság tagjai $  
Boros János k.ámgives  
Eoez~de Sáridom faldmunkás  
Stiles  Perenc kisgazda   . 
41áh 

 
Mihály If.•m~4ee   

Ebben a bizottságban cask nó' állandó tag volt. 4 bi-
zottságok tagjainak .  foglalkozási megoszlása szerenosiaen  
alakult  /93/ 	 . 

A bizottság tervet 'készitett 	1, hogy melyik napon  
kiket igazolnak, B ezt a névsort közzé is tette a sajtóban.  
K Pelhivja a bizottság a lakosságot, hogy mindazok, akik a  
falsorolt kUzalkalmazottak' .  oly magatartásáról, °salekmé--

ayáról bi.0:. tudomással, mely a magyar nép érdekeit  
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sértette, vagy térti„ ugy ezt is  az idevonatkoz6 bizonyi-  
téka3kat, valamint tanuikat a bizottság elnökéhez szöban,  
vagy irAaban jelentsék be saját nevUkkel és lakci.mUkkel  

egyUtt / Altarás t  Poszt6s Sándor a bizottság elnöke./94/  

.Áz első napon 31. közalkalmazottat igazoltak. 	
t 

Az. hogy a lakosságot bevonták az 3:gazol6 bizottaág taunkáját,.  

is me$könnyi.tette, il3.etve .ismerttő tetté. Azért  is pozitiv  
tényként  értékelhető, mert igy a lakosság is érezhette,  
hogy igyeit olyan emberek intézik, akik megfeleltek a .köve-*  
telmónyeknek. Ez az uj hatalom politikai alapját biztosi  

totta.' Saliaóg volt a rágalmazások el.keriilésére, ezért  kel• 
lett közálni a bejelentőnek nevét .  és iakcimét. Igy nem  
sztllettek valötlan bejelentések.  
Az igazold bizottságok felelősségteljes munkájukat bizon.yi.t. . 

vs eegitséget kártik a rendőrségtől, kdt tagu nyo~.mozóosztály  
feláll.itását. A nyomozóosztály feladata a nyilasok fe.lkuta--  
U„se volt. Nábány volt nyilast lettar -téztattak. Kbzttlti,k  
Páran t3zabadonbóoeájtási kérelemmel fordultak .a Nemzeti. . 
Bizc►tiísghoz.  
Az :  egyik  letartóztatott Turul azövetsggi tag volt, .a azzal  
védekezett, hogy  kötelező volt belépnie.  A  Nemzet5. Bizottság  
ennek a kivizsgálását kérte az igazoló bizottságtól, mert  
szám.i.tottak ra, hogy  ilyen védekezés még lesz néhány:  )95/  

A.  Nemzeti  Bizottságnak el kellett fogadnia azok igazolását,  
akik  megkapták azt tsz igazoltS bizottságtól.  
A Nemzeti  Bizottság egyik tagjai  Molnár  I. kérvényt adott be$  
nyomozza ki, hogy kerUlt a turulista névsorba.  
A  bi.zottsti. Ulésen az egyik  Nemzeti Bizott,sági tag azt  
mondta, hogy Molndr a MtP alelnöke volt. ó nem ismerte ezt  
el, de azt  javasolták neki, bogy  önként mondjon le bxzottsági.  
t8gságárál. /.Aki. .a javaslatot tette, a 8'.i.sgazdapárt tagja . 

volt./ Aosazu vita után ugy döntött a Nemzeti Bizottság, hogy  
liolnár I. fe3aebbezzen. i.gszolésa. 4igyáben. /96/  
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Az  ígazoldsok rendben történtek, néha $z okozott  prob..  
lémát, hogy kevsset. értettek . a joghoz,  

~ iizs~gi b~.zotteá~ok.. mik'r;_d.ése  irI~1~Mr~ IlY1~~~lYi~i~~r~  

.  t1  Az ország ipara 6e . közl.ekedéee e ►zenvedts alegr.agrqobb  
' háborcxs károeodáeis.. 19440 tavaszától, , az oreíégot ért  

bázások is érzékeny veszteséget _  okoztak a, magyar g3,41-  
ipa.rnak,. ' Fzek abombázáeok nem. k3,méltél a megy0 smug/

.  

sem jelentős 	eeans 	 nagyobb  
kixokat okozott, egyrészt áz, hogy Magyarország több it  
t  hónapig hadsziltér volt, másreszt a német és magy3l7  
fasiszták vandál puszt•.i.tása t  az tun, bénitási ée  
h.v,roolási terv végrehajtása,  
--. 

Az értékes berendezések-és 8s , nyereanyagok elpuaztitéiaa,  
Rémetország;ba liald Httrco3dea nagy veszteségeket okozott  
az országnak, Egészen minimális volt azoknak az UzeMelnzelc *  ., 	 .,  
gyáral~k a  száma, ,melyek  nagyobb k~ók n~lk~ ~n~ekültek . 

meg, a háboratalt  pusztitásokt6l,  Mindezek követkeZtében  
hazánk gydripara termelőképességének egynegyedét  olivez.,  
tette.. Sulyóstibitotta a helyzetet, boa a )31bQra 4e a fasioz.  
ta rombolások következtében m közlekedée  ,s.inte. , teljes  
mértékben megbénult* , S ha m4g azt is  figyelembe  'Veeszük,  
hogy az tizeaek, véils3atolc t0b$4ge veze$® nélkü3: Maradt,  
sick=  még vigasztalanabb lobe kapunk1944-45.e-rere vonat--  
kozdan. ' ÉrthetóbbL válik, hogy sokan kilátástalannak  
it€l.ték meg a termelés megin.at4skt A . az  ország  u~.~~d~i:- ► 

. Az ország éo afasiszták elleni báboru érdeke, ,  a hazáIlk  
teljes  fe3.ozabadigeá.ért, a német faaizmue  ~ieg~iemm~.ei# 
téséért bsarool6 Vtirt3s H$ftereg ipari termAiéi®sri, dé '  
terékekkel ' va16  sagité®e, a lakosság  közvetlen  
mind-mind a terne1ée 

 
 haladáktalan megkezdését követelték.  

*. A  gyárglc, i;izemek, tormeléeének rnegind3.tás~a a szovjet  ,, 
kato~. vezetés a hadijog al,apján elren.de3.te, ée minden  
l.eheteéges eszközzel segitette. A gyorsan megszerztead,ó  
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demokratikus szervek  is  egyik , f8 feladatuknak a terme-
lés .folytonosságának biZtosdtásdt tartották.  

A felsze,baditott városok, tertt,leteek megbizott 'vezetői  

első ténykedéstiket a. munkafeivatee3lóre vonatkoz6 feeihi-.  
vá®ok kiadásával kezdték.  
Az uj jéaezervezódó 'kommunieta Pártszervezetek is f6 fala.  

datuknak a termelés meeginditásdt tártották. A, m=i.T1kéeok  
áldözatvállalá kezdeményezésére 4s forradalsn3. Untevi -~ 

ke:nqsége néikü,l nem jirhattak vOlna sikerrel ezek az  

erófeeetitéeek  

~ do3.go2ák t  elsősorban a 'szerveZett munkások .Ee13.mmertdk  
az azonnali cselekvés ezUkségee®ágét. Eihetetl.en nehtz  
kiárUiYrtén9ek között, nem vérsta központi utasitisrra,  

rzákeezdteak a romok eltakasitd ~eához, a termelés feltétele-
inek biztoaitáeáho.z, meginditottáik a termee].éát.  
Erőfeerazitéeeű.kben tUicröződátt az a felierneeráa, hogy  
munkájukkal, ha kismértékben is, de hozzájárulnak a szovw  
Jet hadsereg oólkitiize$eeinek teljeeitóieéheez, a h±áboru be-
fejezéséhez, a  fasizmus megsemmie3.téeéhez. / 97 /  

A i`el.szabaduidr utáni forradalmi harcokban elévülhetetlen  
érdemeket szereztek 1944. de 1948 között az üzemekben.  
gyárakban, hivatalokban mUködő népi forradalmi  szervek i'  
az üzeami bizottságok. puaztáCtá hdborut követő időben a  
munkások és parasztok tizezrsi a legnehezebb kbttIlmények  
között is elkövettek mindent, hog y  az ország mielőbb ta1j on  
talpra, a néphatalom kialakuljon és hazink felvirágozzék.  

Az ni rend létrejötte nem meat  s~n. 
" Az tize:mi bizottságok j63 oldottik meg a  reájuk  bizott 
nagy  történelmi feladatokat. Aktivean seg ~:tettók az 

:..  

ujjáép:itáeé, cselekvően á jérultak hozzá a munkéBoaztály  
politikai hatalménak kiviváeához. Vtiködéeük világosan bee-  

bizoxlyitotta a magyar munkds0®ztály megérett arra, hom  
dolgoz4 népiünk vezetője legyen. Az  Üzemi bizottségok ez-
reiből sokan kextiltek ki olyanok, akiket népi állemunk  
az 	proietérdiktatura győzelme  után  
fontos vezető Ott, gazdasági és köz3gazgatási beosztáie~ba ,  
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emelt ." /98/ 

Az Uzemi bizottaigok létróhozisit sok helyUtt a nemzeti 
bizottságok kezdeményezték 48 támogatták. A felszabadu. 
liekor szitesett reakciós közigazgatási apparAtus 
helyébe a helyi forradalmi erők testUletei, bizottságai 
léptek, melyek később nemzeti bizottság nivan, mint a 
Magyar Nemzeti PUggetlenségi Pront helyi szervei mUkUdtek. 
A felszabadulis hónapjaiban az Uzemi bizottll.k a demok. 
ratikus Allamhatalom belyi gazdasági iránYitél szer*Pét 
jdtszotttik. Megalakulisukat a  helyi  nemzett bizottsigok 
segitették ego  szorgalmazva az Uzemek ringrAjtitak megin. 
ditásdt. Foglalkortak az Uzsmi zmnkdsság  életével,  köz-
vetlendl  részt  vettek az Uzemi bizottságok megalakitdsdban. 
A.  nemzeti bizettságok aktiv résztvétele az Uzamek és az 
Uzemi bizottságok munkájaak irinyitásában a felszabadulds 
időszakAra vonatkozik. 
Mar János mondotta 1945.ben 
" iandadjan tudjuk, how a magyarnAp nom tudott komoly 
fegyveres segitséget nyujtani a Vörös Hadsaregnek 0.. 
NemzetUnk smeranosétlen belyzetét, =0.00 a fasiszták 
oldalán folytatott hAboruval kerUltank, ndmileg enyhiis 
tettilk *welt 11081 a =Oar  nép  legalább munkájávnl ale-
tett a bareold Vörös Hadsereg segitsógibe. Azzal az 
erede , o'el, amelyet a termelis az első hónapokban fel 
tudott mutatni legalibb is egy részével jairult hozzá 
a  dolgoz' magyar  nép a fasisztalc leveréséhez. Ez a 
magyar munkásosztálynak de OZW4 ban. a szakszervezetek-
nek ós az Uzemi bizottságoknok eavUlhetetlen törtd. 
nand érdeme. " /99/ 

munkásosztálY  tudatában  volt annak is, hogy a falsest.- 
badulissal kialakult, uj belyzetben áldozatös munkAjával 
nem elsősorban a tőkések 6rdekeit szolgálja. Az MKP 
munkdra mezesitó felhivásai megerősitették a szervezett 
dolgozók e meggyőződését $ "Most meg kell próbálnunk 
olvashatjuk a  párt  felhivásibm2.uj életet teremteni a 
romokon. A. feladatok, amelyek ebből  ránk  hatrulnak 
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elképzeihetetlenül nagyok. Alig tudjuk elgondolni, ~ 

bogy fogjunk  neki..,  de egy bizonyos o ezekből a romcikoél  
nem szabad a régi Magyarországnak feltámadai é8 nem  is  
fog* IIj Magyarországot épitünk-, amunlcások és dolgozé pol-  
gé~rok Magyarországát." /loof  

Az ország  felszabaClltds3.'►Z:'dk befejezésekor alig  volt hazgnti.  
ban  olyan válI3 .].at, il3.:etve üzem,, ahol ne  lett volna mgr  

Üzemi  bizottság. Az üzemi bizottsági mozgalom kibontakozása,  

viharos gyorsaságu kiépülése, lényeges része  volt a felsza-
badulással megkezdődött forradalmi tömegmozgalomnak, igy  
a népiem .okratikus forradalom elinditásának is.  
.AA  szakszervezetek részt vettek az üzeni bizottságok szerire.-  
zésében, s ahol már müködtek ott ellenőrizték, segitették  
az üzem politikai és egyéb problémáinak megoldasát ..  
Az  első és legfontosabb feladat volt a termelés fP3téte3.e= ►  

inek megteremtése, a-terme3.őerők szakadatlan fejlesztése,  

a munkafegyelem h el.yreáil,itása, a g.yyárve ,zetés .  zllenö : zése.  
Amunkásság kárében tőkeellenes hangulat uralkodott, s  
az üzemek szoc2alizála'sára, de legalábbis a tőkés vezetés  
hatáskörének határozott cabkkenté sére iránvulő intézkedések  
néps aertiek voltak. 	 . 

Az üzemi bizottságok a romokban heverő ,, a fasiszták által  
kifosztott, tönkretett gyárak, bányák belyoeállitásával,  

a termelés feltételeinek minél előbbi megteremtésével  
kezdték el tevékenységüket. Jellemző volt erre az időre  

a szilárd munkafegyelem é© a gyors munkaszervezés. Figyelmet  
forditottak a munkabérek rendezésére is *  

1945. február 15-ig nines egységes rendelet az  üzemi  
bizottságokról. Az első üb .. rendeletet 1945*  február  5.4n  
hagyták jóvá, de ezt a rendeletet vita követte.  
A rendelet alkotóinak áll4spontja az volt, hogy az ország- 

ban végbemenő demokratikus átalakulásból következik az  
ipari munkásságnak az a joga, bogy vállalatának gazdasági  
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és . politikai életében aktiv szerepet js'itsssazék. A bizott- 
Bigot titkos szavazásssal vilasssztottik, a feltételek a 
következők voltak : 21 éves  korhatir, irni-+oivasni tudés, 
6  hónapi munIsavYSazony. 
Az egységes rendelet az 1945. februir 15-1 második fdb. 
rendelet volt. Az ipartlgyi miniszterrendelete szerint 
minden ötvennél több munkást foglalkortató  Bzemben létre 
kell hozni esz tizem3. bizottssigokat. " Ylo/ 

Ez a második rendelet több szempontból *Svelte az Uzemi 
bi.szotteágok hatiekdrét. Beetekintéai jogot nyertek az Uz- 
let3. könyvekbe. A rendelet lényegében az egósrz ipart a . 

munkdsság el2enörzésaére biztsa. Ez nagyon lónyeges ► 14pdsa 
volt, egyrészt az á3llans.ossitisok, másrészt a jövendő  mun-► 

kishatalom létraehozisa fold .. 

Hódmezsvásirhel,yen a munkéssell1nörsaxést teJhatalmu terme:- 
á.ésai biztosok, politikai biztosok végezték. A termelési 
biztosokat az esetek döntő többsaógében a hea,yi kommunista 
piartezerve$etek nevezték ki. KSdmezóvásdrhelyen aZ Uzemek• 
hez 18 politikai megb3.zottat neveztek k3.. 

A tőkések saves= bekapcsolódtak, felismerve a veszélYt, 
ss ók is aUrgették az 4izemi bizottségok létreshozáBát, de 
r6ssztvótelUk rövid élet(# volt.  
gődmes,ővismitYiely a felsazabadulást ssmdzógazdagéigi J ellegii 
viros3kánt irte meg. Az egy Kokron gYáron ktviü jelentős 
gOrralf,. vagy  Uzemm,el non  rendelkezett. Érthetd, bit bogy  
a  termelés e3aditáea a virosa egyetlen  gyáziVal létérdek 
volt. A . gyárvolt tulajdonosa elrejtette a  nyersaxy►agokat, 
ss e186 feladat ezeknek ,a felkutatása volt. Vad János vezet6 
saével ssikerUlt megtal6ilni az elrejtett nyersanyagokat, 
78 mézea anyagot ta3.á.ltak (átóren,, 68-at pedig B'3.akunf6l- 
egyházira.   

1944. november .y-án a munk'sok megb.eaaólést tartottak 
munka utón a gysrban. Megállapitották, hogy több hónapra . 

elegendő xler anyaggal rendelkezik agyár és 500 munk'anak 
biztosit kereseti lehetőséget. 
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Ezen a gyiiiésen Bora3. Jáaoé szakszervezeti vezető lower-
tette a  eozervez:kedéa fontossigát. f1o2/  

ft A gokron gyár rnunkisai és munkásnői november 5-óá  ~raeás~- 
nap délelőtt 9:_ árakor a Fekete Sas nagytermében szervez-
kedő tartottak. Ezen a gyzilésen, mintegy 450 fánY1  
résztvevő Jelent msg.. ismertették az előadók a gyárban ed-
dig  uralkodott munkise]»lenég iatbzkeciéseket, a kibirYa-> 
tatZan levonáacokat,:  bantetóopénzek .rendazer6t•  

Ala  egyik munkásnő  követelte fel.szábeliadban a szabadszak-  
st2e3'vezetek megalakité,ait a munkások érdekeinek hathatósabb  
védelme 	Nem kel1 hamis ezoeia2izuuer, mely e t a Wilasok, ;  
vagy a nemzeti munkaközpont hirdetett. 	 . 

Net  kol 3 nekünk  mérraök, vagy orazággyiiliei képv3.Qel.ő elnök.  

Találunk zrai a sorainkban arra mélté e,gtént,, mart a kérges  
tesxyera, aápadt arou amber jobban megérti amrmakáe 3ceeer-  
vétt mint a jóllakott ember." - Elbatározta 01140, 

 

bogy haladéktalanul megkezdi a tagok gyüjtéeét bs hozzd.-  
kezd minden eszközzel a tagok felviiágositásého4 stave  

léséhez. /1o3/ 	 . 	 .  

Azz uj élet meginditása rekgeteg p.r-Qblimit hozott felazis9re.  
Kevés volt a2 e51ele ►m, atazelő hidnyzott, sok volt a munka--  

M`uzska:alka3mat hirdettek fakitermelő munkásaknak,: hogy  
egyszerre két gondon  is  tudjanak Qa,phiteni:  A, fakiterme-
léssel 1345.- ja.nuáxjdban fahivstal szabilyrendelete  
foglai.kozott. A városi 	tagj - ' ~ k  bye$val fakiter- 
melő értekezletet tartottak, uj rendeleteket fogadtak e1 . 

Meghatározták, hogy melyik fa termelhető ki, hogy kell  
öaszearakni,: mennyi a fa ára do a  h~  , "sok bére. Arendelet  
tartalmazta azt xB,_ hogy a köze3.látienak itadott fát a  
közellátiai hivatal gzáliit ja haze.  
A fival kapcsolatos gondos  is terve ►zera intézkedések nagyon  
lényegesek: hisz  szinte az egyetlen fatési lehetőséget  
biztoBitottdk igy. 	 , 	 . 
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Szénnét a város nem  rendelkezett*  : még a villanytelep  

ködéséhez elegendővel sem. Borsod megyéből hoztak, cserébe  
élelmiszert adott a város.  

~ 
A város tulajdonát képező iskolá,kat *  intézményeket és a  
városházát el kellett lani tüzifával. Ennek biztositá—  

sára kózifürésszel ellátott  munkásokat  vettek fel a  
munkaügyi hivatalnál. A. fe3.vdg andó hasábfa a városé volt,  

a munkát a városházán végezték megfpielő di  jazás ,  ellenében..  

A nagyon pontos, megszervezett munka átfogta az élet  
egyéb területeit is *  igy  a mezógazdasági. munkákat: A város  
jövő kenyere fifggőttattól, hogyan tudták biztositani a  
tavaszi  munkák meginditását. 3'anu .~''.~r  végév  meg j aZent a raw—
deist  a tavaszi munkálatok rendjéről., " A  mezógazdasági  
bizottság és a gazdasági eleljáirci a kázeéga. elöljá»rósággal,  
illetve a város vezetőségével együtt köteles megállapitani  

a készleteket és a vetőmagot igazságosan elosztani. . 

Egyik gazda a  másikat,  községek egymást  segitsék. "/104/  

14.  rendelet  betartását a Mezőgazdasági Kamara végrehajtó  
szervei *  a mezőgazdasági  bizottságok  ell.enörizték.  
A munkanélkülieknek  mezőgazdasági munkákat hirdettek..,  
összeimták a lakósság lovait, kocsijait *  ; felmérték a burgo-.  
n,yakész3eteket, sorrendet á.113tották fe3, az őrletnt akar6  
gazdák Wzött. / Az utóbbi  kettő a köze.l2átási kor.mán,yba.z—  
tos feíhivására történt./  
rebruárban felmérték a hadmiiveletek: és a  megszállás  alatti  
károkat. Az ország fe3.szabaditáea mégnem ért véget, még  
egy toljes hónapig' folytak  a harook,, de itt már a békeidőt  
idéző hi rdetzmny -ek 4elentek meg a herlyi uj ságban : A polgsri*  
mester fe3hivta a gazdákat, hogy kezdjék meg a földutak  
jsvitását, boronálását•ll város ehhez a munkához nem tudott  
anyagi hozzájárulást adni. A. paráeztsággal való törődéH *  
bevonása az uj élet mgindi ~~tás$ba, érdekeltté tétele ,a  
felszabadulásban nagyon fontos 	eta volt  ebben az  
idóben. , H6dmezővásárhelyen ez m4g erősebben  jelentkezett*  
mezőgazdasági  jellegénél fogva. (Az uj élet uj kötetezettsé—  
geket hozott *  ezeket szigorusn i~e kellett tartani és ° tartatni.  



Rarácsonyi Ferene `főispán, közellátási kormánybiztos  
alairásával bevezették a baromfiak kötelező beszolgál.  
tatását. 	 .  

n g, Páros zavartalan ellátása érdekében ,5 db b$remfi.t6l  
fa  j táuként egyet kötelés a lakosság beszolgáltatni. Aki a  
felhivásnak nem tesz el.egQt, annak elkobozzák a baromfi*-  
ál3.ományát. " j10 5/  

Ezzel- kapcsolatos  volt az a. rendelkezős is, mely a ba -

ronfi és a tojás vételt és eladást csak piacon . enge-►-
délyezte. Beszúintettók a kereskedők telepein történő  

vételt és eladást,: fékezve ezzel a.feketézást. A tej -e 

ellátást is beszolgáltatással biztositották. 1 tehén  
után évi 3oo liter ,  2 tehén után 580 liter, 3 tehén  
utcán 420 liter tejet kellett beadna. A  tejről szólt  
rendeletet még február elején hozták.  
Fontos kérdőn volt .a város iparosainak Összefogása  3.e, 
szintén gazdasági és politikai okokból. Ez a feladat  
országos szintű volt, az ipartiigyi miniszter elrendelte  
'az ipartestületek vezetőségének ujjászezivezésót- a  
választásokat elő kellett kéezit -eni.  

/ A felhivás február 9-én jelent meg a Vásár alt Népe.  
ben:./ Az előkészitő bizottságot pártillásra való  €élein-►-
tet nélkül kellett megszervezni.. Városunkban az Tparegy-  

l,etben két gyülist tartottak inog három nap alatt. : 

E2 azt bizonyitja,, bogy a váron iparosai feliamerták  
tennivalóikat az. adott .időszakban; aktívan kaposolődtak  
be a gazdasági élet ujjászervezésébe. 	. 

TermelEsi -$izot -Ws   tllti ,áetpi,tqs -..~► r_oi1$~iLln~ 

Ebben az időszakban sok uj bizottság alakult, próbálták  
osszefogni a szétzilált gazdasági életet* normd3ss me-  
' derbe terelni a t srmeláet. . 	~  

Igy bérrendező bizottságot hoztak létre 6 képviselővel.  
A 

 
munkaadó képviselői voltakt Vos Albert kómüves * . Nagy  

~ 

dózgef cégvezető. A Nemzeti8izottságot JuhAsz Pá7. és  
Oláh Mibály, a Szabad Szakszervezeteket Diászegi Petrone 

 



is Vad János képviselte. / lo6/ 

A tavaszi megsőgazdasági munkálatok mina hathat6sabb 
megszervezőse őrdekében az Uenes vidéki város is falu 
terUletin termelisi bizottságok 3AtesUltek.M6dmezővlbár.- 
belyen 1945. február 164n alakult meg a helyi viszonyo-
kat szem előtt tartva a Termelési Bizottság, 
Tagjai 

Perenezi /mre a gazdasági osztály vezetőJe, a bizottság 
elnöke, 
Nagy Derső gazdasdgi le1Ug7e16, a bizottság előadija, 
Kősző /mre, Mclnár Imre, Vata Brn4 Kiss János, 
Csáky Máté, Borsi János, Olasz  Pál, Vdri Sándor, 
Bnza Minos tagok. 

A bizetto4g 4 tavaSZi mezőgazdasigi Munkálatokkal kayo* 
osolatban batal080 munkafeladat előtt  állt, igY hatisku. 
remagyon stiles vat, . 
VásárhelY tortiletit 21 katzetre osztOtták be 40 a kör* 
POO  élére  termelést biztosokat neveztek  ki, Teleriszben 
gazdákbili felerdozben ttildmunkásokbél. A körzeti biZtO* 
sOk telJesen a termelési bizottság felügYelete  alá tat* 
tortaki 413 mindenfile lelent40001, iginylissel ide vols.,  
tak köttlesek fordulni. 
At: utasitáaokat stintininnen kapták. A biztosok *Wit 
hatiskaritkön bele intitkedtek a teraleteke4 gondos,* 
kodtak az igák ,  traktorok arányos elOsZtásáról is a 
kUlterületi rendőröreparan0ShokOdgekkal karaltve kötzettik 
16. marhaállomivát ismerve elrendelték azoknak a 
Szintási munkálatokba veld beállitását. Nit szUksig volt 
rá, al igát is a traktort 4, megtelellő bir elszámolása 
ell:0100n mkt, körzetnek is kölcatin kellett adni. 

Mivel keváa volt a buza, igy elhatárorták, hogy drpát, 
zabot, kakoricit, napraforgit is  vetnek.  
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Ezer fogatot állitottak be a mezőgazdasági munkákra ugyr, 
hogy a közellátás eiljaira lefoglalt napi 2oo-300•koosit 
megkapta a Termelési Bizottságe Ezek helyére a közellátási 
o4lokaa állandó fuvaresokat állitottak be. 2o killső ter-
melési biztoet neveztek ki. 

termelési biztosok névsora 

Bariik MliÁly, Kormány Lajos, Körmendi József, Szttos János, 
Kapoosi István, Kiss Ernő, Benkő Plórián, Dobsa Bálint, 
Torok Bálint, &Joel. Imre, Földesi Sándor, Jakó Istvin, 
Katona  Bálint, Csdki Parana, Lévai Péter, Szemenyei Ada., 
Berta Mihály, Tóth mire, Prioskó Tamás, Meszlényi Sándor. 
ilo7 

tavasz beköszöntésével a Termelési Bizottság közleményben 
hivta fel a lakosság figyelmét, hogy akinek a földjén aka.. 
dályozó termény van, takaritsa be. " Aki igával rendelke. 
zik, kezdje el a tavaszi mnnkát, és vessenek minél több 
árpát,  burgonyát, napraforgót. " /loS/ 

A mircius 21-i bizottsági illésen Hódi János kéri„ intézked« 
jenek az elrejtett áruk Ugyében - kevés volt az élelem4 a 
vetamege  Sagy a Bizottság munkija nam volt könnyil, azt a 
felmerUlő problámák bizonyitják. 
Kevós volt a fogat, javasoltat  hogy  ezeket ne vagY4k 
igfinybe közmunkára, rogadJanak fuvarosokat. 

Bzt egyszer mirk •ihatárorta, de an  tudták  velghezvinni. 
A telyi Parasztpárt képviseletében Tóth  Ferenc  arról be-
szélt, hogy a koviosok nem tudnak  dolgozni,  ha nn kapnak 
szenet ée vasat* Kiss 'linos azt kérte, hogy a nemmezőgaz. 
daságban dolgoz6 jármilveket a polgármester irányitsa át 
a tavaszi munkákhoz* / 1o9 / 



Nagyon komolyan meg kellett birkózni a nehézségekkel, nyert  

éttói függött, hogy lesz•e kegytere a  magyar  népnek az egyre  
biztosabban felcsillanó szabadság mell'. A traktortula jdo  -~-

nosokr6l kartotéklapot töltöttek ki, igy kaphattak üzemanyag  
kiutalást. Igényelni lehetett cuke? °» 6s takarmán vrépa, va -►  

lamint kender vetőmagot. ; munka nem ment eiman,, sokan abba-  
hagyták a tavaszi munkát, mert nem voltak biztosak abbaKu  

kié lesz a termés,  
Két nappal az ország felszabadulása után a Termelési $izot4--
ság közbirré tette s « A termés  azé _, aki az évi múnkát elvégzi. . 

Aki nem dolgozik, azt feljelentik,; " / lo/  

Végul földbe került a mag, beérett a termés, megvolt az ara-te  
tás és j dtt az uj gond. Termelési Bizottság megyei úlésén . 

ugy döntöttek,. hogy ez nem lehet több egy mázsánál személyen.  
ként. Itt határozták el azt, bogy köteleznni kell a fogato.  
sokat 12-12 hold föld megmunkálásira, /111/  

Ennek ellenére nehezen indult el -az őszi munka. Az ujsigban  
erélyes bangu fe3h3.vás , j-elent meg 	Azon3nal fogjanak  hozzá  
az őszi munkákhoz. A fogattula jdonoeok segitsék a most föld-
höz jutott®katl Az uj tulajdonosok  is legyenek megértőek  
a régiekkel szemben." /112/  

Az óv végén a bizottság u7 elnököt választott Rotoxmán Lajos  
kisgazdapárti gazdálkodát. Az elózó elnökmunkáját 3.gy érté-
kelték  
" 1945. október lo-e óta dolgozik. A termelési  bizottság  
ez idő alatt nem dolgozott a kellő fürgeséggel é® eralyel,  
és gyakran az a  látszat mutatkozott, mintha a bizottság nem  

. . 

is akarna',a rdruházott feladatokat minden eezköz fe3haez ~- 
 

nildséval elvégezni." /113/  

Az értékelés reális, a bizottság szerepe 'imégis nagyon jelen-

tóé volt. Elért eredményeivel hozzájárult a gazdasági élet  
vendbehozásához, hisz a  mezőgazdasági termelés zavartalansága  
az épitómunka alapját képezte.  
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Az epées  ország száma nagyon nehéz és felelősségteljes 
feladatot jelentett az u j jáépátée. Gyorsan, határozottan 
kellett dönteni  és cselekedni. 
1945. március 14-én született egy rendelet, _ mely szerint s 
" Bármilyen foglalkozásu férfi és nő  közmunka teljesité- 
sére kötetes 16-6o, illetve 18-5o évig. .Máritu$ 3-tői 
decemberig 6o napot kötele se ellenszolgáltatás nélkül 
közanunkán eltölteni. .. 

A városi közgyülés májusban  döntött a közmunka váltság-
ról. A férfiak napi 2o,, a nők napi 15 pengő megfizetéses 
ellenében mentesiiltek a közmunka  alól. Kivételek  a kato*► 

nai szol.gálatosak., az öt hónapon felüli terhes sngtk, a 
szoptatós nők 9 hónapig, az iskolások tanitás al.att,, és 
a betegek, betegségük idején. A felsoroltaknak a polgár-
nester  adott felmentést a közmunka alól. /114/ 

A rendelkezés első részének jogossága vitatható, hisz igy, 
s; kinek elég pénze Na1t nem kényszerült közmunkát végezni, 
a szegények meg ugy sem  tudták megváltani magukat. A 
kivételek megállap társa nagyon humánus. : 

ÁKormunista Párt  Junius 14-i gyi,illésén már javasolták, 
hogy; a föidbirtoáosokat is  ki kell rendelni közmunkára. 
A báborus károk  holyreállitása nagy gond volt az  egész  
országban. Po3,.qt;; a"hidoaata", a ebben részt vettek a 
vásárhelyi munkások is. A helyi Szakszervezeti Bizott-
ság heti 2 és fél 6ra , munkadijat ajánlott fel a lerom-- 
bolt a.].gyói hid f e.Z.épitéebre.. A Bizottság .f elhi.vta az 
értelmiség és a  polgárság  , ®ze:repót is hasonló áldozat .r 

vállalásra. 
A kommunisták kezdeményezésére a Vaasa Szakszervezet 
vagonok javitását vál.lalta, 14 szakmunkás kezdte meg a 
ro munkát. 

Nagy problémát okozott az egész városnak a GZOSZ elha-
tározása : jóvátétel fejében elviszik a Bokron gyár peren 
dezéseit .. A város feliratot intézett a kormányhoz a gyár 
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gépeinek meghagyása érdekében.. Ez volt a város egyetlen 
ipari üzeme. Tnkdbb azt valalták, hogY mezőgazdasági 
termények s.zéilai.tásáv8l vesz3 ki a részét a város jóváté-
teléből. 
A törvényhst6sAgi bizottság kérelmet intőzett az iparUgyi 
miniszterhez. 
" Ne szereljék le a Kokron gyirat,- szereljenek le (Wet 
Pesten, ott kevesebbé érezteti hatá.edit. "/135% 

A munkások vé1emén 't is kikérték, s ezek is agyár meggy 
maradoma mellett száitsk. " A Kokron gy r leszerelése a 
mai körülmények között szinte bűn." 
" Ha  innen elboosájtanak bennünket, , nem tudunk más gyárat 
keresni." " Á pest: gyéroeok ennek a gyárnak a fe 'ldo.. 
zdsival akarják megmenteni a saj'tjukat." /116/ 

A gyár  leszerelése helytelen politikai döntés lett volna, 
mely elidegenithette volna a amuniocisaagot az uj hatalom. - 

t61 . ,, hisz munkal.ehetőséglis sztint volna  meg. Végül a gy►drat 
nem szerelték le. 

A gyár ekkor még névlegesezi a megszökött Kokron-fivéreké 
volt,  Csak október 2.  . minősite-tték elbagyottnak. Ez 
már tul e J dohképpen az államositáet jelentette. Ilyen iraté : 
kei'e már volt elózden i4 s a villanytelepet Julius végén 
a város a tulajdonába vette. Erre azért került sor,. mert 
9 hitnapig nem volt áram. Az első tulajdonos egér külföldi 
érdekeltségéti rászvé ytarsaság volt. 
Mindkét intézkedés ez s g4sz maros érdekét e :zolgélta. 
Elérkezett az aratás. A.  munka rendben, gyors ütemben folyt. 
A város földin velő népe valáaágos rohammunkát végzett . 

Munkdabistuay nem volt. A is ,• , közvetitést a Pöldaiunkás Szak- 
szervezet végezte. A kaaafagyári fisok kenetek arat-
ni, a  tank  népe pedig az ujjáépitést pénzbeli adomás,.* 
nyal. segi.tette. / Lankáskezet nem lehetett elvonni az 
Mástól./ Igy valésult meg gyakorlatban a mun'kás-paraszt 
szövetség. 



-•7o .~ 

A városban megszervezett közmunkák nem voltak ilyen zök•:-  
kenc+mentesek.  
Előfordult ;  hogy a vagprki r$kást azonnal el kellett végez.  
tetrai,< és a rendőrség az utodn "fogdosta össze  a jdráke  .• 
Met.. 	 '  
A Kommunista Pdrt javasolta .t áiilitsanak fel 2o főre =Mow  

szakaszt, s h'a kel.l., bővitsék ki az int ' a t -~bol'okbd3..  
Pártközi  megbeszélést tartottak, s a Nemzeti Bizottság  
hatéro2atot hazött; 30 tagu munkásszakaszt á3.litatak feli  
120 pengős napidi j ért. /117/  

Kbri,91.be1til két hét kellett abhoz, hogy-  végleg rend legyen  
a közmuwnkiban. Sok közmunkára kötelezett hajnalban kiszt#  

kött a városbál:, sétált aTisza partján, vagy a tanyák kö:—  
zc3tt. .A fóasp& döntése az vol,t, hogy közmunkar,e kola_ kő  «~ 

telezni a dologkerülőket; Uzérkedbket, internáltakat, a  
ng3lasokat,; a hamis igazolvánnyal raadelkezőket.  
Mzérdetil fuvarosYaunkira a fogatos munkdsszakaszokat kell  
beosztani, ötször annyi rnapezámért, mint amennYit a gyalQ-  
gosok kaptak. /118/  

Botrányokra is sor került.  

A Kommunista Párt namosak Javaslattal tóm©gatta a közte  
jobb megszervezését, hanem akciókat is szervezett a murka  
gpore elvégzésére. y, mikor vagonokat kellet rakni  aras . 

táe titán jóvátételre szánt gabonával;, a a  0 4, = lassan  
haladt.  
Néha a szerezésben támadt zavar. Előfordult egy :alkalommal." 

hogy 6o embert ój j el. 12 őrára idéztek vagont b hi, és  

reggel 7 érág nem volt, aki e1igazitea őket. Megtörtént sz  
is, hogy heteg embert is kivezényeltek munkkxa. /12o/  

Malyes; hogy nem kendőzték el  a problémákat. Azzal, bogy  
nyilten beszéltek róla, elvették a .Lehetőséget attól, hogy  
az esetleges zavarokat.a'beltyi reakció kedvezően fel  

haszná27assa. 	 . 



Partközi értekezleten javaslatok sztilettek az uj jáépi -F  
tésre. Bárcxm határozatot hoztak  : 

1 ./ A kereskedelmet a.f-ekeiézők .ke2éből' s szövetke-►  

zetEknek kell átvenniök.  
. 	

.;.. 2.1 trtékmérő legyen az ál3.andr3 peng'3.  
3.1 üj jáépitési bizottságot kell létrehozni.  

/121/  

Augusztus 4-4n határozatot hoZott ,  a .  Nemzeti .Bizottsági  
tJj jáópattési Bizottságot alakitanak, amelybe mindegyik  
párt 6s szakszervezet 1-1 tagot kind. A bizottság sztikság  
ea®tén kiogbszitheti önmagát. 	 . 

Peladata " munkeani azt, hogy vároeunk.Ukdsadgának  min-  
desz rétege részt vegsren az uj jáépitó rroy»leébaxt. Erenxnke  
alatt ugy a belső, mint a' 	uj jáépitébi mozgalmat  
ért jtik. . . , 

Himont's  legalább egyszer : köteles a bizo#laág  
jelentést  tenni  múnkájárál, a Nemzeti Bizottságnak  ~ 

/122/  

A bizottság augusztus 22.6n  alakult meg.: Elnöke Soros  
János lett.  Célul ttizték ki 	Meglevő tázemek  

té.sát és az u áé  tés~i munkálatok 	á~t3 v ir 	+ jj p3. 	 ását. 'Javasol.  
ták, hogs a Yárosban inclitea meg a cserépgyártást,  a 
a cserepet adják  el Borsod megyének szénért.  
Nódsrzezóvá®árheely majdnem  teljesen mezőgazdasági vá.roa  
volt, aminek sokszor érezték hátrányát. Sok olyan város  
e3keriilte a fejládéssben, ameilynek azelőtt sokszor  kisebb  
volt a lélekszáma, kisebb  volt a ku3;taráj e. A fe j lőciéa  
lehetőségét az tJj jáépitéei Bizottság az iparoaitásbazz  
látta,: új iparágak bevezetését javasolták i huakonzervgyár,  
agyagipar, olajpréselő ttzr,m. Meglátásuk helYes volt, de  
nem volt erre megfelelő anyagi  fedezete a városnaki sem  
az  országnak.   

Iparvágányt is akartak lefektetni a nagyállomás tégla.  
győz• •. vágóhid között. Anyagra nem kértek pénzt, ugy gon-.-  
dolták, össze lahStne szedni a hozzávaló anyagot.  
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Az olajpréselő iizemhez Pestról akartak gépeket  kérni.  
Miután tervU2thöz a Nemzet3. Bizottsátg is hozzájárult egy  
feliratot kUldtek az iparFiggi Minisztériumnak. K6relmniket  
igy Indokolták t"Hiváta3.4s megál.lapitás szerint vázro .  

sunknak van ma ' sainte az egész országban legérintetle--  
nebbUl megőrzt3tt áll.atálUmánya. " /123/  

A bizottság ja munkáját dicsérte bogy  a vasutasak au.  

gusztus  végéig 162 vsuti kocsit javitottak ki, ei . a  

aT2T kerületi kommunietákkijavitottak -egy aknarobband®ok  
következtében megrongálbdott iskolát.  

Ga d  eá a~iéz®é k ~► a .. reakcit3 	c~sa 

Az egész országot órinta gazdasági nehézségek egész évben  
végigkieérték a  város  életét, kü],Y3n.öeen 1945 második  
fel5től vált sulyoseá a 'helyzet. Akadozott a kftalkalmazots-  

tak fizetéae e  a közellátásban zavarok voltak, virágzott a  
f  eketdzéa,, a zugkereskedelem. Napirenden volt az árdrági- - 
tás. A nunkáno;cifelléptek az árrőgzités és a béremelés  
mellett. .A nagygazdák szabotilták a beszolgáltatást, s  
igy slIkezor hiányoztak az alapvető élelmiszerek. A re-  
akció ezt néha zavargások keltésére használta la, bár  
éppen miattuk  alakult igy a helyzet.  
Kiss  Pál  polgármester augusztusban állami segélyt kért  
a korménytá2.,: hogy ez alkalmazottak megkaphassák bériir-  

ket. A köztisztviselői fizetések megol.cbására ezt a ja  -► 

vaslatot  tette a város vezetősége s  
" Minden héten a munkahét lezárásával  állapitaák meg az  
áárakat., o az árak emelkedésériek arányában emelj ők a  
tisztviselők fizetését. " / 124/  

~ város a kormái►yt61; ,  hadisegélyre is tisztviselői  

z4tésekre 8 má.1.1;.6 ?`oo ezer pengőt kapott egy héten  
be1Ui. Bt cask rövid  időre  oldotta meg a problémákat. A  
Termelési Bizottság tagjai szeptembertől kezdve decem-
berig  nem kaptak fizetést. A Pi3ldigényl6 Bizottság ' tagjai  
egyálta3:au nem kaptak  fizetést, , csak napid3.jat,_ azt is  
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későn. A pénz értéke napunta Csökkent, ezért voltak elkese-
redve azok, akik késve kapták meg munkabéreiket. 
Szeptemberben loo %-kal emelték a munkabéreket, de még ez sem 
érte el a budapesti bérek 85 %-ét. 
Itt. 6o pengő volt a legmagasabb órabér. fiába emelkedtek a 
munkabérek, mert a felemelt árakkal kellett számolni. 

A tégla éra 100 %.kaleffielbedett, és egy pár férficipó 
35.124 pengőbe került." 
Az  áirdrégitas, a feketézés az emugy is nehéz helyzetet cask 
fokozta. A Városi Tanács szigoru határozatot hozott, amit 
még februárban közzétett ujedgban. Elsó esetben határozatlan 
időtartama közmunkára kötelezték az árdrágitókat, második ecet- 
ben internéZták. 
Májusban naggyülést tartottak a feketézők ellen. 
Kevés volt a burgonya, e a piacon sokan ugy adták el, boga 
mell' rossz almájukat is eladták. Igy  kiuzsorázták azokat, 
akik kénytelenek voltak megvásárolni a burgonyát. 
Vásárlási és szál.itási engedély nélkül nem volt szabad ölel• 
miszert kivinni a városból. Ezt megpróbálták sokan kijátszani, 
hiszen Budapesten és az ipari városokban még kevesebb volt 
8z élelem, még drágábban tudták eladni. áruikat. 
Szeptember és október folyamán több feketézőt lepleztek le 
a szé1itmányt elkobozták. 
Egy ilyen szállitmány tartalma 998 kg buza, 23 kg juhsaJt, 
19 kacsa, 38 csirke, 49 sovány liba, 8 hizott liba, 1795 db 
tog£s,, 6 kg libezsir 4e 1 hizott sertés volt. Ezt a szálfia• 
máát árudapesten akarták értékesiteni• 
Ebben az időben az érek igy alákultak $ 
1 tokás 14 pongs, 6 kg libazsir 6600 pengő és 1 kg liba 
25o pangó. 	 . 

Egy feketéző szövetkezet rendőrkézre kerülése után 15 sze-
mélyt internáltak, akik hónapok óta vágták és csempészték ki 
a marhákat és sertéseket a városból. Novemberben a rendórka- 
pitányeég rendaresoportot szervezett . Feladatkörébe tartozott 
Q piaci és kirakati árak ellenőrzése, a feketézők üldözése 
és az árucserével való visszaélések megakadályozása • /125.1 
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Az 4lelmegi4ei nlibd$Bigeket fok+toí6ta, hogy iiábiekpBen Watt a .  

beit$siolgatitatást satin nee *Wile be a buzett o  .yew a aertdsti  '. 
easel' titil**Vizia 021tt boky ass34t rdsatikrikii nota inroad clow3dd ' .  

, 	 . 	 .. 	 . solve 	r' .  . 	 .  
Mab~ e~~3 i~k a  p~oou. . v~aeae~~ ±ap,t~3►keadte~ i,, 4 ~s4rhelyl  
zunkdasett alist ettiaelt sa ~.~t3 gaitie a.9ellett. . •  
A placon elld lehetatt eo1aztit vtisdrolni# baadepeetieka,, szege  .. 	.  

di ~rk 'Sőttak ~ ~~t t*0h►d~s~l~tk. 	. 	•  
November 174a 4s l04n zavart kelterttek  at simony*imsimony*a 

 pl$oon. Bia8aadks  bogy   

  

 ~~  k k~~t 
 

~ ~~  t. A k~

.  

ell4~el 
bi~ telhQa ~e~k, aa~jd  '~~~ . 
l~eai vet 'Sim tal~lt~ %#tertek nibabof ablakot* "idstil 

 

 • pdt-  
k.<itilyirie$744 *.adtak a ttintető asszomokatk ds burgonyát 4is  
kaptak. 1l26f  

A  kttmealdtde blatosittia4ra 41. . ~~.szte Ussseirist readsltsk  
~ 4 Anny►lre kohl* volt aair aa előző kdsslet. bogy a loges*.  

g4noebb 1,dtegeknet 5 dke olajat, vagy eairt tudtak osak  
osztani. Avirosban *ter olyan saint tartottak miasma *  

aki men volt 402.14tve aairlyl do kenydrrole Eta  tul aokoak  t~k~ 

he neei lett valaaa envoi, ugy a sa3radagQt kdtaatvesdre#  ~?►el~ 
battik van*. Sokol nest szorultak arse rio a aeirjogylike#  
~ 

 
ea*  villtn!ttec * beantewndl. A till szagdnyaee,tdat is aute*  

szeriestdk. 	fatdxneattt, mlleg rut&  s;8ajtettok  de 
6le2240 le* As slog coaeg‘nytkoiőt karitesionykor bonyolitottilk  

II. A ROWS aeunlatb+► boksposolddott a Dosokrstikuss Nősstivato  
wig, a  Vurrakereeet dp as egybisak is. A  tapasztalat  es vat,  
bogy Mils akisseberek adak±oatak. a szddoarebbetk ,gntomb& to~~. 

t4k &et dt newt  nQ#vatsdges á,aszeg.kat 2403 ptalet adt* k.  
A gyildtds oreibodnatekánt a  vivo*  betmilletdnak 	pnsbiuri  
431: ewer pOnet ksptak. 2a abban as időben egy pair 440 ttits  

volt.  
Itima as  d2.elaAaerek 6üeeedttriea Wants. alapon t+cirtdnt sokan  

not vatottdk be kdselstti3cet * Bs4rt a komu 'ietdk intlitvit ~► 

USX%  aIcontunittdk meg akartdk keedsni as 4la1 ►lzassier be,i ew  
lentdlswk elleniarsdetft. 	

. 
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A Kisgazdapart 4s a Parasztpást az ellenörzée ellen foglalt  

álléist. Ellenőrző bizottságot akartak létrehozni a javas  
lattevők, s a Kisgazdapárt annyi tagot küldhetett, mint a  
két munkáspárt együtt.  
Az  ellenőrzés politikai jelentősége az volt, hogy  a  reakció  
gazdaa4gi téren volt a legerősebb, itt  támadott elsősorban.  
December 2-án a Kisgazdapart tiltakozott az ellenönzés ellen.  
Indokuk igy hangzott s " A beazolgáitatótt lilelemért nagyon  
41e46 árat fizetnek, s a gazdálkodók ekt arculcsapóénak ér-
zik t /1.27/  

A Kisgazdapárt és a Parasztpárt tagjai  helyett' a szakszer• 
vezettől kértek tagokat az ellenbrzéshez. Ha néhány kiló  
be nem vallott élelmet találtak, azt nem foglalt$k le *  
csak a nagy készleteket. Ez a lépés élezte az ellentéteket  

a partok között. December 14-én a Törvényhatósági Bizottság  
rendkivülá. közgyüléet tartott, e ezen mindössze két kis-  
gazda jelent meg. Kijelentették, hogy pártjuk nem  nyu jt  
segitséget és erkölcsi felelősséget az élelmiszer eilen8r.-
zéséhez. szerintük ez az ellen izés kora , s cask a jövő  
évi termés betakaritása előtt kellene. 	 . 

A helybeli Kisgazdapárt  :_ trakci6 ja ezembet' helyezkedett a  
Baját kormányával., miniszterelnökével. A pártot képviselő  
egyik kisgazda Tárkánt' Szües neon is értett egyet pártja  
javealat'va1. . 

A Kommunista Párt vádolta a kisgazdákat " ekik ujabb  

Horthy kellene. A Parasztpárt addig eljutot, , hogy belátta, , 

a rend fenntartása érdekébeni, el kellene l4t%. a nincetele- . 

neket élelemmel.  
A fői ga%1 ismertette, hogy 6 ási nehézaégek' `vannak .a  város  
szénnel, sóval ., más iparcikkel való ellátását . Csak étele- ,  

mért tudtak volna ezekhez hozzájutni. Három sszeiráe  
semmilyen eredményt nem hozott. A rendkivúli köZprülésen két  

javaslatot fogadtak el. Az elsőt Erdei István a ociáldemok"  

rata bizottsági tag tette - Kérték a kormánytól 1  j6vátéa-  
teli szállitások lecsökkentését, tekintettel a vá oe tehery-
birására. A máik javaslat a vitatott elleuaörzésekk"l fUggöti  
é3ssze, további ellenörzések.tartását tartották sedégesnek.  
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Letagadott élelmiszerek biztos voltak, de ezt nagyom nehéz 
volt felderiteni. A lakások kihasználtságának ellenörzését 
is  . elrendelték, mert sulyos volt a akásinség. Erinek egyik 
oka az volt,  hogy sok család lakott  itt,  aki nem hatbeli volt ., 
hanem e &óboru elől menekült ide. Városunkban nem púsztitott 
sokat a háboru. Ellenőrizték a tartózkodási engedélyeket, az 
ellenörzéet Vad dános vezette. 
A népi demokrácia erőesdését az egész országban gátolni pró-
bálta a 'reakció. Az első időben szinte észbe sem kaptak, de 
kábults4uk nem tartott soká. Városunk az elsők között szaba-
dult fel..,', igy ..itt néha► dolog megelőzte az országos esemé-
nyeket. Igy a reakei6 meglevő erőinek támaddsalliJ.előbb kezd 
dődött, minit a később felszabaditott résseken. 
A reakció támadásának fő te Uletei voltak s zavarkeltés, 
rémhirterjlesztós, if jusági gyillések meghiusitáss, nyilas ezer- 
vezkedős. Gazdasági téren tudtak a legeredményesebben fellép- 
ni, szabotálták a terménybeszolgáltatást, letagadták a feles- 
leges készleteiket, megvesztegették az állatok összeirSit, 
megtagadták a kézmunkát, nem  látták , el a  várost fával. 
A hatóságok csak részben tudtak ellenük eredményeket elérni. 
Általában a  rémhirterjesztéseket megszüntették, a zavarkel-
tést karfatál Q , w - y előzték meg. 
A titkos nyilasmozgalmat is sikerült leleplezni. Az utcán 
naponta tald, ltak plakátokat, röpeédult, kereszteket fel. . 

ragasztva szeptemberben. Egy fiatal lomnál találták meg a 
rejtekhelyét, itt voltak a plakátok,,; nyilaskeresztek, uszit6 
fémképek. Á,.lányt internálótáborba .vitték, a példa hatáson 
volt, ezzel felszámolták a mozgalmat. Sajnos a gazdásági vo 
natkozásu támadásokat nem sikerll.t megszüntetni. A helyi 
Kisgazdapárt támogatta a reakciót, védte a szigorúbb ellen- ► 

erzésesktől. 	
. 

Decemberben, mikor legeulyosabb élelmezési nehézségekkel 
küzdött a város, már a józan közvóienénnyel is el kellett 
átéltetni a reakció felforgató tevékenységét. 
r► Az utóbbi hetekben Vásárhelyen erősebb tevékenységet kezd 
dett a reakció. Azok, akiknek  a  keze alatt a bőség idején 
is éheztek és rongyokban jártak embermilliók, most uszitanak, 
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elégedetlenséget tezitanak, holott tudják, bogy  az ország  
ke$szleteei elpusztultak,  48 elhordták a tartaleákot nyugatra.  
~' ....... ~ 

 
izgatások ereamőnye volt az a felvonulás is,  

amit a mult hetekben láthattunk. Szervezetien, hirtelen  
összeverődött tömegek tüntettek és mert máhánys  a helyzetet  
felismerő elvtársunk is kiizőjük sodrtSdott, a reakciásoknak  

alkalmuk nyilt arra, hogy kommunista tűntetésnek állitsák  
be a városháza előtti zavargiste  
A mult .rendszer a saját bifnét akarja most a maga javára ki. . 

használni. Ne a mai vezetőket szidjuk ; a semmit nem tudják  
szétosztani. " /128/  . 

A reakcieS támadásainak politikai alapja a váilasztá.sok exed-  
m®u~ye volt. Nőhány ővnek el kellett telnie ahhoz, mig ezt  
a probl,dmit az egyre erősödő  munkáshatalom  meeg tudta oldani.  
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fejezet  

A FÖLDREFORM VÉGREHAJTÁSA 

A demokratikus átalakulás egyik feladata a feudális ere- 
detü nagybirtokrendszer felszámolása volt. Ezt tartal-
mazta a HUPP programja is. s 
" A mezőgazdasági munkások és cselédek, a magyar nép e leg-
számosabb és legszegényebb rétegének felemelésére, a ma - 
gyar demokrácia alapjainak megeziláirditására legrövidebb 
határidőn belül, a földigénylők.közremüködésével, széles 
körű földreformot kell végrehajtani, mely sokszázezer 
földnélkülit és szegényparasztot tesz életképes kisgazdaság 
tulajdonosává.. r: / 129 / 

H6dmezővásárbelyen, _biar nagybirtok nem volt a 132 ezer ka-
tasztrális bold nagyságu határban, aegis igen sok a föld 
nélküli nincstelen mezőgazdasági munkás és 1-5  hold fálddel . 

rendelkező szegényparaszt. 
Az 1935. évi. birtokmegoszlás : 

1-5, hold 	közti. birtokos 3.090 
5-lo hold  közti birtokos 2.210 

lo-25 hold közti birtokos ' 3.15o 
25. től 	felfelé 	: 2.865 

A földtelen mezőgazdasági munkavállalók száma az 1930-as 
években meghaladté a 6.oao4, tehát a lakosság lo %-át. 
Ezek egy része még a legrosszabb munkafeltételek mellett sem 
jutott munkához. 
A külterjesen művelt, szemtermelésre berendezkedett vásár-
helyi mezőgazdaság sem egész évi munkát, sem emberi megél. --
betért nem tudott biztositani. A mezőgazdasági bérek állan-
dóan a létminimum alatt voltak,, a munkaidő viszont nagyon 
magas 12-16 6ra volt.  Még a legnagyobb munkaidőben, /aratás, 
kukoricatörés / is 7oo-Soo volt a munkanélkül maradtak száma. 
A b

n szegény - és dolgozó parasztok helyzete- sem volt sokkal 
. k y ebb 
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Ez a réteg közel 6o %-át alkotta a város lakosságának. 
Adóik sulyosak voltak, gabonából, terményből alig vihettek 
piacra. Többnyire eladósodtak, földjeiket, házaikat elárve-
rezték. / 13o / 

Hódmezővásárhelyen. január 2-in tüntetőst rendeztek a kormdny-
program mellett, s a felszólalók annak a kiváneágnak adtak 
hangot, hogy a parasztoknak földet kell osztani. Az agrár- 
p oletá.rók gyűlése tulságosan enyhének találta a 200 hol-
das paraszti,  valamint a loo holdas uri ós közületi birtok-
nagyságot. / 131/ 

Január 27-én Mtártélyon gyűlést tartott a M$P földmunkások 
ás kisgazdák részére, a a földosztás szükségességét hang- 
sulyozták. /'132 / 

Az MP helyi szervezete " Földet, kcpyeret, szabadságot " 
programmal nyilvános n6pgyülést rendezett. 

A népgyűlésen megnyugtatták a lakosságot, senkitől nem vi-. 
szik el a terménye3.t, nem lesz beszolgáltatás. / 133/ 
/ Mágis sor került beszolgáltatásokra, mert csak igy lehetett 
biztositani az élelmet./ 

Szerte az országban földreform-küldöttségek indultak Debre-
cenbe azzal a kéréssel, hogy a földreform tervezetet tör- 
vényesits6k. A kormány eddigi tevékenységéhez igénybe vette 
az összes rendelkezésre 4116 népi erőket, hiszen az intézkedé. 
sek a legszélesebb népi érdekeket érintik. A népi erők 
ezivesen támogatták minden erkölcsi erejükkel a bizottságok 
munkáját, mely minden esetben nehéz és felelősségteljes volt. 
Igy volt ez a földigénylő bizottságok esetében is. A földi-
gélyő bizottságok már jói. a létrehozásukat kimondó jogszabály 
elfogadása előtt egyre-másra alakultak. Nemzeti Bizottsági 
határozatok születtek a reform előkészitósére. Termószetee- 
nek tartják, hogy ilyen nagyjelentőségű közügyben a hatalmat 
ne a tisztviselők, hanem a szegényparasztok gyakorolják. 



Hódmézőváeárhely  vezetősége ; is ennek  a  kiváráéágiak "adott  
hangot s" Hallgass•'~ meg a földigénylőset és a mezőgaz- ' 
daság-1 termeléssel foglalközókat, de  ezek meghallgatása '  
után silrgősen: tegyék meg 'a megfelelő intézkedéseket."  
/134/  

Még a földreform rendelet megjelenése előtt órdekes kezde-  , :. 
ményezés indult  e1 a városban Ugsmev`ezett "®zilkségter-  
male)  szövetkezetek " mur.kateriret dolgozta k.i a helyi Föld-
munkás szakszervezet.  

Célja .o azokat a földterületeket, amelyeket tulajdonosai  
elhegytak, vagy megmunkálni nem képesek,:nem >'akarnak köz--  
tulajdonba  tenni , és megmumká3.r3i.  

Szabályzata szerint" tagja lehet akárki, aki a Földmunkás  
szakszervezet " "tagja  volt: °A szövetkezés ,időtartama az  
1N5-öa gazd.aság3. . év. . .  Közösségi munkával ,akartak a mező-
gazdasági termelést meginditani és a'némzé'tgázdaságot talp-  

r€3áilitani. .  
Munkabirő személyenként ' 3  katasztrális holdat akartak ; fel-
osztani., Az  ingatlan terheit a szövetkezet  vá~.lalta. 
" Minden áru: azé, Ski azt  megtermelte ft .  A  'tarilletre eső  
terhet ,  természetben kell fizetni. 135  /  

Ez az elgondolás előbevág'az országos ezövetkezeitiesitési  
programnak. Felismerik azt a veszélyt, mely később be is  
kővétkezik,, kevés szerszámmal, ' igavonó állatok és vetőmag  
nélkü.i nem' mi.nden . ' o®álád . képes .  'megmüvelni a kapott földet.  
Azt is ~;  hóg~' céak á jcivő évi. : termést . biztositani .,, íaa  
azonnal elkezdik az elhagyott földek meganüveléeé t: .  A kiea-  
~át~:táét ném korlátozta volna semmilyen törvény, mindent  
", . a &Szan, belátásra bizott a tervozet;l ".  
Az .-e:iképzelés nem ,valósult, meg ilyen formdban':: 

• 

Közben a  kézellátási Miniszter rendeletsist alapján a földre.. . 

formtól 2 gggt ,eniul oszt ki a városa t; 'elket. / kiskerti  
előjegyzős / Olyan ember is hozzájütbat, akinek van földje,  
a 2oo-400 holdasok is,  természetesen °a nincstelenek  is 



/ Ezek a $eriiletek valószintileg a város tulajdondban vannak./ 

Március a várakozáa hónapja volt. Tabbazör jelentek meg 
cikkek, melyek a földosztás feltételeit ismertették. 
Az országos rendelet megjelenése előtt már hirdette a helyi 
KP elképzeléseit a városban. 

Általában lo hold földet juttatnak, a gazdag parasztok 
földjét csak 2oo holdon felűtl veszik igénybe. Viszont  
igénybe veszik az öt hold feletti olyan birtokokat, 'melye--
ket tulajdonosa nyerészkedésre vett.  " /136/ 

1944. decemberében, 19456 januárjában még sem a pdrtoknak 
beleértve a Kommunista Pártot is »- sem a kormsnynak nem 

volt határozott elképzelése a földreform megval6ssitásának 
időpontjára nézve. 
Nehezitette a . földreform megkezdését, hogy  a  nemzetgyűlés 
tagjai 1944. végén, az első ölések befejeztével hazamentek, 
a nemzetgyülép politikai bizottságában pedig az a nézet 
alakult ki, hogy földreformot nem  lehet 1sorendeletek.- 
kel elindítani,;  ahhoz törvényre van szükség. Ezért a nemzet 
gyiilé® ujabb összehiváaát szorgalmazták, ahol dönthetnek a 
pártok földreform javaslatai felett. A nemzetgyiilds össze- 
hiváeának időpontját 1945• április 1-ében ,jelölték meg. 
/137/ 	 . . . 

A politikai és gazdasági helyzet alakulásé nyiivvnvalóvd 
tette, hogy a földreformot 1945 koratavaszán végre kell 
bajtani. Ezt a politikai erőviszonyok kedvező alakulása is 
lehetővé tette. 
Sürgette a földreform gyors végrehajtását ész országgazda- 

helyzete, a mezőgazdásági termelés meginditásának kö•. 

vetelménye is. Részletes földreform tervezettel 1945.: január 
144n a sze gényparasztedg ,fiatal pártja a Nemzeti Paraszt-
párt jelentkezett először.. ' Ennek a tervezetnek ..közvétlen 
kezdeményezője, tanácsadója a  Magyar Kommunista Párt volt. 
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Ezért az PKP nem is jelentet  meg kii1iin földreform terc-  

vezetet i  hanem csatlakozott a Nemzeti Parasztpártéhoz.  
E tervezet leszögete, hogy a földreformnak a  birtokviszonyok  
gy©kres ós teljes ' uj járendezésót kell biztositani.A földre-
form  céljára el kell kobozri a hazaárulok, nyilasvezérek,  
Volksbund - tagok birtokát és igénybe kell venni minden  
loo holdon fel li urd birtokokat. A párasztbirtokok meg- 
tartható földterületének felső határát 2oo holdban s/lapis  
totta meg. A tervezet leszögezte, hogy az igénybe veendő  
földekből elsősárban a teljes birtoktalan és törpebirtokos  
parasztságot kell Földház juttatni. 	 . . 

A földreform végrehajtását az' igónyjogosultak kezébe kivánta  

letenni. A Eiggetlen Kisgazdapárt csak február végén :, siirge-  
tésre nyilatkozott. Egyetértését fejezte ki általában a fdld- 
reformmal, de a megvalósítás időpontjára, módszerére vonat.  
kozóan sok homályos, bizonytalan, félreérthető utasitáat  
tett. Orosz példára hivatkozva, kolhozokról beszélt, tudva . 
hogy ez elriasztja a szegényparasztokat. 	. 
A Kisgazdapárt nem dolgozott ki konkrét földreform javaslatot.. 
és érdemben nem szólt hozzá a Nemzeti Parasztpárt ' tervezeté -►- 

hez som. Ez cinmagában is jellemzi passzivitásukat ebben a  
kérdésben. Törekedett e földreform halogatására. Számára  

tulságosan radikális elveket tartalmazott a Nemzeti Paraszt-  

prt földreformtervezete. A birtokhatár mamumokat alacsony-
nak tartották. Lehetőséget akartak teremteni a birtokosoknak 
további holdak megmentésére. Nem akarták az érdekeltekre 
bizni a végrehajtást, hanem minél " pártatlanabb ." testi,e-  

tekre. ,Helyi, községenkénti bizottság miiködését egyáltalán  

nem javasolták. Járási szintűre tervezték a legals$bb bi-. 
zottságot. Ezért nem hozta nyilvánoaeá. ~a javaslatát, csak 
később bírálta a földreformrendelet végrehajtását.  

A Szociáldemokrata Párt 1945-ben is azt e programot akarta  
megvalósitani,; amit még 193osbau dolgozott ki .  Nem értették  
meg a parasztkérdés dUntő jelentőségét ; 
Passzivitása következett a ' párt .j  elli egéből,. vidéki tagaaágának  
kisiparos, alkalmazotti összetételéből. t, 
A földreform v'grebajtásáról szóló v táb bekapcsolódtak a  

felszabadult vidékek szegényparasztjai .isá 

■  



Azonnali, é`záleskörü földreformot követeitek, Határozott  
fellé ósük hozzájárult ahhoz hó 	 földreform  p ~ gy ~ a 	ügye  nem  
fulladt meddő vitákba. 

Március 9-6n ' az MKP ős az SZDP tanácskoző bizottságának  

egyiittée ülése elfogadja a földreformjavaslatot.  
Márius 15-őt az antifasiszta szabadságharc ős földreform  
sziilsségességének j egyóben ünnepli az ország. Budapesten, . 
Szegeden, Debrecenben nsgygyttlóst tartanak.  
Az  :eseményeket .non lehet lelassitanY, bár a PKgP megk3.só-  
reZte mérsakelni a kononunisták programját. ,Ani:ncstelenek köve: . 

telték. : a földosztást, ' e igy nem lehetett tovább halogatni.  
Március 17-én a NLinieztertanácg` . rariakivüli ülése elfogadta  
a foldreformrbl szóló /600/1945. sz. rendeletet/, A  rendelet 
végrelzajtását az Országos Pőldbirtókréndéző Tangos,  a megyei  
földbirtokrendező tanácsok ős a  községi 	 bizott- 
ságok hatáskörébe utalja. / 138/  

,,. ... 

A rendelet 1945: március 184.n' jelent meg.  A báborus bta.ö-  
~:~ 

sök; házaárúlcík ., nyila~ezórék birtokait, minden ezer hol-
don f el'ii]:i. birtokot  teljesen' elvettek. A 1'oci  holdon f elüli-  
eket részbezi elsá játitották ki. A kátóiikus egyház' birtokát  
is kisajátztótták. ' 	

:. 

Március 22-.6n az MP Központi iiezetósóge irAnyelvéket ,  foga:-ö-  , 
dott el  a pártszervezeték számára 'a földrefox~z , végreha  j --  
tásával kapcsolatban:,  'Az irányelvek "  Szervezni é r'öldrefo,rm  
. végrehá j tását " eimiel a IMP lap  március 27-i számáriak mel•- : 
lókletekónt jelent meg.  
Egy nappal később a helyi MP felhivást intézett a földi-
génylőkhöz s " Jő1 válasszátok meg, hogy f 419, ,kü3.d ~bk a  
földigénylő biZottságba,;  Olyan ember ~.égye~a. 9 ~ j,aki ziemi  1",6e.4-,  
meg a maga árnyékától,: de a j  egyzőtőI; szólgekbirót$i éem.  
Akit sem megvásárolni, son.  levenni a  lábár6l 1 ' nerc lehet !  
Aki kiméletlen  lesz' esz '̀ Q harcban a földesurak é a Iákája-  
ikkal szemben.,. de ' hüséggel fogja kőpviselni 9 fbidimves  
nép, ügyét ! " /139/  

\\  
' ~ ;  
j\  ,  
,  

a 	1  



A földreform végréhajtésándl nagy gondot jelentett,  hogy  a 
kioszthatd földterület nagyedga nem tudott Walden Jogosult 
igényt kielégiteni. 
A. földhöz  juttatott  agrárszegénység egy része ugy kapott • 
a földosztásker területet„ móghozzá a várható  országos  
átlagnél nagyobbat,  hogy  ugyanakkormás  része  teljesen ki» 
maradt a juttatásből, vagy éppen messze az átlag alatt ré-
szesült belőlet  Eindez  korántsem  azért alakult igYi hogy az 
egyik föld4zjuttatott  Ilyen, vagy olyan módon kiszori 
totta volna a másikat. Az,egygnetlenség legfőbb oka a Md. 
reform céljára igénybe vehető földbirtok, valamint az 
igényjogosult agrárszegénység régidnként eltérő megooz-
Iása volt. Mig egyea helyaken több kiosztható birtok Alit 
rendelkezésre a viszonylag kevesebb igénylő részére* másutt 
éppen forditva, a birtok mutatkozott  kevésnek  sz igény' 
lőkhöz képest. /140/ 

A VásárhelyiPöldigénylő Bizottség nagyon nehéz fe/adat 
elé nézett. Az egész  Csongrád  megyében  nagy  problémát 
lentett, bogy kevés volt a nagybirtok és sok az igénylő. 
Hódmezővásárhelyen 3..1©0 kérelmező volt 48 a föld mindössze 
5.-600 embernek volt elegendő• 
Problémát Jelentett az is, how a bizottság megalakulása 
után a Fite igyekezett huzni-balasztani a földek elkobzd-
sát. Tedig az id(5 sUrgetett, a földigénylők széles tábo. 
ra nem várhatott arral  bogy .a bUrokrácia a földreform vfiges 
rehajtásinak módozatai felett hatásköri vitákat folytassv ,  
son, és közben almuljon a tavaszi munkálatokra kedvező 
idő, bogy lekéssen a vetési lehetőségekről. 
Felvetődött a kérdés„ ki állapitja meg, bogy ki sógitette 
elő a német fasizmus politikai, katonai l  gazdasági érde 
keit. Először ennek megállapitásit a népbirdságokt61, 
igazold bizottságoktól vártAk, de ezek a szervek teak suiyos 
politikai bilnösség esetén  hoztak  elmarasztald itóletét 

kommunista és a szoCiáldemokrata vezetők nyamására a 
PUldigénylő Bizottság, mint demokratikus szerv, melynek 
tagjai ködhivatalnokoknak kijárd v4delemben részesülnek 



‘;‘- 85 .0. 

kimondta az elkobzáet azokkal  szemben,; akiket  a kategci- . 
aiaba tartozónak itht. 

Karácsonyi Perenc vélemtélxy0 az vcalt, hogy a földreformot 
,gqoraan kell végreha jtanl *  a ebbe a Nemzeti Bizottság job. 
ban kapcsdládjon bele. Minden tássadalmi osztály érezzs, 
hogy a  földreform  ál.dásailaól neki  ia jut.. Ne csak `a földte-
len parasztok, hanem a  törpebirtokosok és a nagyesaiádu. 
kisbirtokosok is kapjanak .földat. /141/ 

" 1945 tavasza at. 'ország uj jászületéaének meg,induxáavai 
egyidéjüleg uj fol'yamstot 3.nd:i:tott a magyar  agr-ártárté., 
nelemben is. Az uj folyamat kezdő lépése a fö2d.reforrrt volt."  
" Az uj hoxifaglalas " 1  melynek  sordn az egykori  nincstelenek 
és szegényparasztok szá.zE32rai vették birtokukba  a  tegnap 
még uri földeket. A  béke elsv nagy hadmüVelete volt ez, 
amely átvitt értelemben és szószarint l.o megrengette ,$ földet 
a régi rend alatt." /142/ 

Valoban uj honfoglalás volt  ez $ 	. 
Pusztaszeren az első cövek isverésének Unnepségén Widmezó.- 
vá sgThely is  képviseltette magát.. I4rácsonyi Fereno fői.apán,, 
Kies. Pál polgármester*. Vad János miniszteri megbizott *  ©1áh 
Mlbály hommunista párttitkár és Jiahász Pál szociáldemokrata 
pia'ttitkár vett részt., A  kormány képviseletében  Haráceoxyá 
főispán  beszélt az ujgazdákhoz *  . 
A  város l.á.zasan készUlődött az április 4-i nagygydlésre, 
miközben a szegén,y faldtel:exi napszámosok Md.at irattsk ma=• 
gukna.k a mogj elált időpontokban /  Naponta  . 8-44 Qráig.i 
A földigény2c3 bizottság dprilzs 1-én alakult. As  alakulást  
egy nagyobb küldöttségből Vad János a fáldművel.ósUgY3. kor-o,  
3nnányzat által kinevezett kormánybiztos cszközi4te. 
Tagjai : Dr.  Táth istván b3rci 

Tóth Sándor arniik 
Molnár Imre gazdaság.i. szaI.ér t© 
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a pártok képviselői 	Arany Bálint *  Benke.  Imre, 
Bujetki ;Taos *  Ms Nagy Seindor, Lévai Sindor. 

A bizottság megalakulása reggelőn 8 órakormegkezdte a 
nunkáját. Az első napon öt birtokot osztottak fel 

A Közgazdasági Bank 
Weisz Lőrinc 
Nagy Pál 
Kokraa testvérek 
valamint a város 

nagyszigeti *  
kopáncsi*  
mrtéli, 
feketehalmi birtokin *  
tégiási birtokán leUtötték 

a mezagyekarókat, megtörtéat az uj tulajdonosok birtok. 
ha helyezése* / 143/ 

Az első lo hold földet Simon Sándor hétgyermekes gorzsai 
lakos kapta. A továbbiakban is általában szem előtt tart. 
tották a többgyermekes családok érdekeit t  mivel kevés 
volt a kioszthat6 find és itt jobban kellett difterenciálni, 
mint például a Durcintulon* A mAsik sulyos problémit az 
igaerő hiánya okorta. Az orosz kormány által kUldött nyersa-
nyag az uj tulajdonosok segitésére szo/gált. A város has 
tárában ebben az időben 120 traktor dolgezott* 
Az április 4-i nagMiagsen  megjelent virosunkban Moe' 
EL4tyds az MKP főtitkára *  Erdei Pee= az akkori beltigymi. 
niszter, aki itt a Hemzeti larasztpártot képvise/te, valamint 
Takács Perenc a SZDP és Tildy Zoltán a PKgP képviseletésir 
ben t  
A gyillés egyetlen napirendi pontja a földbirtokreform vég.- 
repajtása. Rákosi Mátyás ismertette a kormánynak a rendo-,  
lettel kapcsolatos néhány elvét. llsősorban arra kell 
törekedni *  hogy  minden, paraszt földhöz jusson, és olyan 
légkört kell biztositani, melyben az ujgazdák nyugodtan 
tudnak dolgozni* A kormánynak parasztvédő szándéka abban 
jutott  kifej  ezésre, hogy 20o holdigmeghagyták a ParaSZtok 
földjét, hiszen azt becsületes munkával szerezték. 
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A földnélküliek 6-8 hold földet kaphatnak, de a többcoalá- 
dósok javára kivételt tesznek. Ók akkor is kaphatnak föl 
det, ha esetleg  gitár rendelkeznek 15-2o hold földdel. Ami  
szembet a.ő volt ezen a gyalésen, hogy ugy a Szociáldemokrata 
?árt, mint.. a FKgP szónoka a saját pártjának tuiajdonitotta . 
a földoeztás rendeletét, s igyekeztek saját pártjuk ezé 
regét előtérbe helyezni.  Takács peren szükségesnek látta 
a termelőszövetkezeteket. 'Világosan látta,. hogy á paraszt-
ság életszinvonala a Viharsarokban igen  alacsony, kevés 
szerszámmal, vetőmaggal rendelkeztek. A kevés fald problémája 
már visszatérő motivuwként szerepélt. Megoldására csak egy a  
javaslat s költözzenek a Dunántulra I 

Részlet Tildy Zoltán beszédéből s 
" A Kisgazdapárt leglényegesebb programja a föld volt. Nem . 
találtam olyan kisgazdákat; akik ne lették volna hajlandók 
együtt közderei a földmunkással. Ma is azt mondom, hogy a 
kisgazdatársadalom fogadja boldogón. ;a magyar föld uj bir- 
tokosait, és legyen segitségükré mindenben, tanáccsal és 
szeretettel, és ha kell, anyagi ségitgégge1, igával, munkával. 
/Ellentmondás abban van, hogy a Kisgazdapárt megkisérelte 
halasztani, majd mérsékelni a koimunileták programját. Tildy 
Zoltán ideális viszonyokat festett, '; ami nem volt reális /. 
/144/  

Az igényeket április 8-ig Fellett beadni. pril s első 
hetében 1717 ember j eleniett be igényt földre. A határban 
kb , ' lo-.15 ezer ka .t.hold került kiosztásra. A helyi vi  
ezonyokat szem előtt tartva 5hold 9idet kaphatott a 
s - ládfő és 2 holdt minden ermek tán. Itt maálták családfő 	 g31' 	, 

az igényelhető ' területet ez nem haladhatta meg a 1 .5 
holdat. 4 család igényelt földet a Du ántulon. . 
A hatass és ti$rténelmi munka el:indi,ása az uj idők köve-
teiményeinek megfelelően gyorsan történt. Torlódás, fenna 
kadás kezdetben nem volt, de a hibák hipmarosan jelentkeztek. 
-.Nem vették igénybe a jogosultak a kapott  földet. 

Az elhagyott földeket birtokba vettékt, anélkül, hogy két- 
ségtelenül megillapitották volna azt miszerint a  föld 
gazdasági megmUvelése nem volt biztoSitva arra a gazdasági 
évre. 



14. /platoon kerresen jelentkeztek a Dunitntulrs,: hogy ott  
isinyelj enek fagot.  

•• Többen nem kirtek MAO.. akik jogosultak lettek volna.  
Duo& Witt& oka volt e Efarsgeet nest volt megfelelő  

igijuks  sistre$aset cloak a vdsirharl batdrban akartelc  
marsinl#; e +eirieesetottre &et as elkUltae6e0  

Igy 	kevie volt ekioesethatd Mdl,  eeirt kellett e: ttivviny  .  dlte~: el~~ juttataudő ~~dte~+~ ~et ~~e~t C~t~~tt~  ,   
holdra.   ~~~e utolsó hetes 2855 egyin j eelhtetter be  

iminyelt at =are. 	?e .vivo) lakoeo4g4hos kipsret keveifQo A  
fOlco~  ginylők 32 %ma neat kapott fOldet•  
~j mob:Wait jelentett*. h4> as iginylők loginkgbb tsgulAtim  

fUlde►t kaptak. 68 esimitienk eserint 10045 heidon whom  
belsőeiggel tanydt szerAettek volna ipiteas Moo tab  
anyagi tizogatiere: 40 elsősorban tább Mere lett volna  

Sztiksig-s 	 . 

Az dtteieplti -  negyon azargalumseta a Rildiginylő Bizet*.  
altgt ~~e~•e ~e~~e,  

.. 	_ 	 .  Az a tix~r,~ ~ az agr:~`~mdai~.om~,. a  ~ldoeaztiá betable's  
mdrete is as agriotinest,elenek s  valamint tilproletdrok  
teiitegeo fbldhtise juttetiss mind= eddigit felt:axet*  nem  
S eeanthett+e  egyseeramind te es megoldiet sem termelielt: 

sem e~so:alit ezempeastbdl.  
Feet a 1e6tegeket t, jeientikt  sorsuk ketzvetleiebb jobbzatar-  
eluaiee tsgattái A fölandlkillisknek =aka.- is kenyirkere• . 

sett  alkalom kellett, kegosepponták a Icoribbi munIs1eheft.  . 
tesigek is,  N.  mehettek 	íeummaionak, mint rigebben. , 

A fUldd.e. rendelkező juttetett8k,,. kUlantisen sz u tigszilhi%  
radg hinspokerx, dveken itt 	biOzlytigiattadgt6i. e kiSOzditis  
veszay4től aátt+egtett 	pereg  mesa to histr‚altatta;  

Sket tartissns, anal trikitbb nehiseógeket okozott tetatelő-  
tevikeveigilkieen 	426 áe holt fe3.eee.~eli:et  valamint  e 
take hiinyei• / 145/  



lióeiniezővtsirhel,y en as. 1944*ges &sa badiRiveihstek sets&  
elveszett a  idttlionliv 60 %toes , a  saarvasaarhaillosin$ 40 %.*  
s e  do a  gipi erg  5e  %se• Ennek a :en rs 1945. luniutit kOsspelig  
a  03341e1c: 804.85 16.45 bemunk44148211  

Ez set  bizon7Wa*. k~►~ as ~e~n ~#~ $$ Juttatottak órez-► . 

.   tft~ at~rs s~4g. vat a  tireadaltmak zunidjukra•  



4. f e j  e..ze t  

ÁITÁTANQSPoT,I3~~SAl  KÜZDELMEK  

At  1945-~8e vilasztások elókós2itéae  

1945-ben tovább folytatódott a szovjet csapatok sikeres  
előrenyomulása. Egyre biztatóbbá vált a helyzet, köze  
lebbről csillant meg a felszabadulás, a háboru befejezésé-r  
nek reménye.  
A Vörös Hadsereg győzelmei nem eredményezték automatikusan  

a régi rendszer bukását.  
Felmerült a kérdés s hogyan tovább ? Ezt az égető problé  
mát vetették fel a.'politikai pártok vezetői is gyülóseiken.  
Lényeges szerepet játszott s ki fogja az országot vezetni,  

kinek a kezébe kerül. a politikai. hatalom  

A Kisgazdapárt vetette fel elsőként a választás ,  gondolatát  
1945. februárjában ., azonban akkor ez még korai volt.  
1945. április 4.4n népünk felszabadult s most hozzá lehetett  
fogni az összekuszálódott politikai, gazdasági helyzet ren-  

dezés€hez. A felszabadulás után a Komzm a sta Párt javasolt a . 

elsőnek a választások időszerüségát. / 146 /  

A Központi -, Vezetőségnek az  volt az elképzelőse, hogy a  
fővárosi tőrvényhat6sági választásokkal párhuzamosan meg -  
tartják a vidéki választásokat is.  
A továbbiakban a budapesti választások előkészitéséről,  
a pártok álláspontjáról, vitáikrái csak annyiban történik  
emlités, hogy ki lehessen emelni azokat az .eltáró, vagy  
megegyező vonásokat .,;  melyek Hódmezővásárhely politikai  
mozgalmában jelentkeztek az enlitett időszakban.  
Vásárhelyen a nemzetgyülósi választásokon öt párt indult  s 
a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Független  
Kisgazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt és a Polgári Demokrata Párt.  
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A választások előkészületeit egyrészt a pártok választási  
gy4ilései, másrészt az adminisztrativ munka  megszervezése  
jelentette. Az előkészületek a Függetlenségi Front értelmé-
ben  történtek, a pártok fenntartották a koaliciót, de a sa  -~ 

ját programuknak megfelelően készitették elő a választást.  

Az előkészitő munka két részét, az adminisztrativ és a po-  
litikai munkát természetesen nem lehetett élesen .  kűldnválasztani.  

Adminisztrativ előkészületek  

A legfontosabb feladat mindenek előtt egy pontos választási  
névjegyzék összeállitása volt. Ez nem egyozerii politikai ' 

aktus, hanem .egyfajta számbavétel is, első izben a.háboru  

után.  
Viszonylag meg lehet állapitani, a háboru lány  embert pusz-
titott el a felnőtt lakosságból. A férfiak és nők' számának  

aránytalansága is a háboru hatása.  
Az idő surgetett, neki kellett látni az előkészületeknek az  

ország többi helységéhez hasonlóan.  
A kommunisták helyi lapja jelentetett meg egy cikket arról,  
hogy 6o napon belül meg kell tartani a választásokat.  

A pártok egyféleképpen értelmezték az adminisztrativ előró -

szileteket, nem kötötték ősezÓ az összeirást politikai agitá  
sióval, hiszen ez teljesen jogellenes lett volna.  
A választási előkészületeket gyors iramban kellett végezni.  

Teljesen uj választási névjegyzéket kellett összeállitani.  

8 névjegyzék összeá litásdt olyan összeiró bizottságok végez-
ték, amelyekben tisztviselő hivatalból nem vett részt, hanem  
kizárólag választókból álltak. Szóz szavazókört jelöltek ki.  

/147/  
Gyorsan elkészült a választási térkép, mely szerint a belte-
rületen 47, a külterületen pedig 35 választókörzetet je -  
löltek ki. Minden körzetben működik egy-egy összeirő bizott-
ság, mely a választói  névjegyzéket összeállitja, majd a  

szavazáskor szavazatszedő" bizottsággá alakul.  
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A névjegyzék adatait kifüggesztik, hogy mindenki ellenőrizi--
besse rajta van e ? 
Ha visszatekintiink a váron multjára, majdnem loo évvéi .ezer 
lőtt 1848..ban a városban mindössze 1227 választási ' joggal 
rendelkező ember volt. Á dualizmus éveiben ez a szám a . 
kővetkezőképpen alakult 

1875. év-,  2.275 választó 
1879. év 4.017 váiá.sztö 

A két világhAboru között, 1931-ben 18 ezer embernek van 
szavazati joga. 
Ez a  szám 1939-re lecsökken 16.254-re. . 

A vizsgált időszakban, a 45-ös választások idején Hódmezőw 
vásárhelyen. körti1beli11 3o-4o ezer ember élhet, szavazati jog  
gával. /148/ 

Az összeirő bizottságok gyorsan és j61 végezték munkájukat, 
hogy október közepóig kitehessék a falragaszokat ; 	 . . 

Számlálólap.ékat kellett kiosztani azok között, akik választ-
hattak. 
A személyi adatokon kival arra a kérdésre is válaszoltak, ki 
hol lakott 1945. szeptember elsejéig. 
A nagy igyekezet mellett kisebb hibák is wilőfordultak, igy 
például az összeir6 bizottság tagjai kiosztották a számláló-
lapot, de nem kérdezték meg, hogy .egy-egy családban mindenki . 
betöltötte-e a huszadik életévét. /149/ 

A belügyminiszter repdelete értelmében a város segi.tséget 
kapott a választások .eio"készi.té .eéhez.: .  Néhány ada:t  erre vonat 
kozóla$ 

5o ezer boriték 
19 ,ezer s zámláldlap 	: 

8 ezer választói névjegyzék 
4 ezer M l.iin jegyzék, nyomtatványüirlap és 

papir 	.. 

j elenti a segitséget. /15o/ 



Ez b>sszeesen , 2 .i5oo.000 pengő  

2.l,00: ooa pengő '

.  

2oo.oÓo 	se  

2oo.000  " 

~ 	 . 
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A polgármeOter kérésére összegezték a aemzetggiiléei válasz-
tással k4pcsolatossari felmerUlő költségeket.  A  'városban . 

83 összeiro és szavazatszedő bizottság müködiitt. A biZott:►  

-s~igokban állandóan résztvevő  tagok  száma 400  fő,  személyi  
járand6ságuk  
20 munkanapra,  
ntiköltségek  
dologi kiadások *  urnák ; 
ngomts~t v>~ők  

Á IrLres m1.vel nem rendelkezett  ennyi pénzze3 ~.; bevételi forrd=  
sai pedig korlátozottak voltak, ezért a bel.úlgym3riisztertől kért  
segitséget.  
A  választási névjegyzék  adatai szerint ;  

21:.424 nő  
15.624 férfi 's`zavaz6 volt Hódmezővásárhelyen.  

A vdrosban biztod volt a nők  győzelme..  
Ezek az  adatok a következőképpen oszlottak  ma,, a belterület  

.. 	
, 

és a kUlteedlet kazött  

belterületen ; 9.215 férfi  
144,248 . nő  

~ ~ktilterútleten r .6.41o. férfi  
: 	 7 ..176 nő : , 

 

Bármennyire igyekeztek  3:s ' az osssze3,rók . pons ra  
végezni, mégis, mintegy 500 ember  saját hibe_ján  
kimaradt  b de felszóla~nil.ással , óltek.,. ."  / 152  

, 

A. bizottSágban miködő ,  emberekcsületes, 3.giekF:f5 ,  
j ának is köszönhető; : hogf a iel ~.siabsdulás 	10.0 vá-•  

~ 	° 	; ~ 	 ~~i'  

1.asztas~ fegyelmez ~etten, zökkenőmenteden za j~l.~tt ie  
rasban. 

 
HA  hibát követtek el, ez csak adm3nistrácibd'\h3.ba  

volt nem politikai ok  miatt  történt.  

	

+ 	~ 	~ 

kát ~ 

kiv~11. 
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A pártok előkészítő munkája  
Az MKP választási előkészületei  

A Kommunista Párt szeptember elején megkezdte tanyai gyü.é 
leinek szervezését. Képviselői Szikáncson ős Batidán mon-
dott beszédeikben hangsulyozták, hogy az ország népe döntő 
fordulathoz érkezett. Választani kell, hogyan akarnak tovább 
élni, képesek e saját kezükbe venni sorsuk irányitását. 
Ezt döntik el most a választásokon, ezért olyan nagy a válasz- 
tások jelentősége. 

A háboru borzalmainak idézésével, a sok elesett ős hadifogon:, 
férj, apa ős fiu emlitésével akartak a nők érzelmeire hatni. 
Hangsulyozták, hogy a földosztással nem ér véget a harc, az 
elkezdett uton végig kell menni, s ehhez adhatnak a válasz 
tásoknál nagy segitséget szavazataikkal. 
Nem volt céljuk, hogy a parasztságnak paradicsomi jólétet 
igérjenek, hiszen a földosztás magában nem old meg minden 
problémát. 
Néhány nappal később, szeptember 9-én Karácsonyi Ferenc és 
Oláh Mihály tartott előadást Mártélyon. A szeptemberi időben 
a Kommunista Párt a munkásegység fenntartása mellett fog.. 
lelt állást. 
"Nem az a fontos, hogy az SZDP, vagy a Kommunista Párt 

4-5 mandátummal többet kap e, hanem, hogy a munkásság győ-
zelmesen keruljön ki a választásokból., mondotta Karáicso- 
nyi Ferenc . /153/ 

Az emlitett munkásegység esetleg a Kisgazdapárt ellen is 
irányulhatott. Ez még a budapesti választások előtt volt. 
stég nem tudták, hogy a szociáldemokraták felbontják a 
közös listát, azt hiszik vidéken is marad a közös lista. 

Karácsonyi a továbbiakban arról is beszélt, hogy a kormány 
a meglévő javak arányos elosztására fog törekedni, az átme-
neti korlátozásokat fenn kell addig tartani, mig az áruhiány 

megszUnik. 
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A jóvátételi kötelezettség becetiletbeli kérdés, tehát 
ezt mindenképpen tel3esiteni kell, még ha az pillanat-
nyilag bizonyos lemondással Jár is. Jelenleg szükség 
van .a. beszolgáltatásra. Ez a problémat több külterüle-
ti gyűlésen is napirendre keritlt ebben az időben, mivel 
a parasztság vonakodott az előirt terménymennyiséget te. 
szolgáltatni, s meg akarták győzni őket ennek szükség 
szerüségéról. A nehézségekről nyíltan beszéltek, nem 
éltek demagóg fogással. 
A beszolgáltatást el kell fogadni. 

Ennak ellenére, hogy a pártokat  a  választások kiirásánál 
csak az vezérelte, hogy Magyarországon biztositsák a de -» 

mokratikus fejlődést, és a reakció visszajöttétől még a 
józanabb kisgazdák is fé :ltek, a versengés a pdrtok között 
már megkezdődött. 

Éppen a két munkáspárt között merült fel először nézetel-
térés. Oláh 1641141y t "Amit a kommunisták mondanak az szin- 
iga2, ne akadályozza a Szociáldemokrata Párt ." /154/ 

A fővárosi választások, a  közös lista nem hozták meg a 
kivánt eredményt. 
A két munkáspárt együttesen l03 mandátumot szerzett, mig 
a PKgP 121-et. 
Az  MEP Központi Vezetősége október 11-én tárgyalt az 
október 7.4 budapesti községi választások tanulságairól 
és az orezággyülési választások előkészítéséről. 

Egy nappal később megszületik az SZDP országos vezetőségének 
a döntése : a szociáldemokraták külön listával indulnak 
az országos választásokon. / 155/ 

Vásárhelyen a NKP vezetősége a következő szövege meghiv6t 
tette közzé, mellyel választási gyiilésre hivja.fel a 
város lakosságának figyelmét 
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" Pártunk az egész nemzet, az egész nép érdekében dolgozik. 
Kárjtik án is hallgassa meg a szónokainkat, mert egyetlen 
vásárhelyi magyar ember sem mondhatja, hogy nem érdekli az 
a munka, amelyet a Párt énért is végez és végezni fog ." 
Alábrás s MKP vezetősége. 

A kommunisták nemcsak a jövő elérhető ereaényeire hivatkoztak, 
hanem a Kommunista Párt multjára is. Ez erőt adott a választási 
küzdelmekhez, melyről ifju Kovács Imre igy irt Cikkében 

a Bdtr: nék a választások elébe., mert tudjuk, hogy minden 
felvilágosodott ember támogat bennünket szavazatával !  Minket 
nerc?dvar azoknak a nádiverebeknek a eeiripolása, akik rém- 
`hirekkel táplálkoznak. M . felkészültfnk és gondosan őrködünk 
a  dolgozó  parasztság és munkásság biztonsága felett is. " 
/156/ 	. 

A cim talán félreérthető : mi az, amit nem akarnak 1919-ből ? 

A proletó diktaturát sem mindjárt lehetett a felszabadulás 
után megvalósitani, hiszen erősek voltak a reakció erői. 
De amit nem akartak, e amitől egyesek féltek is ; az a bukás 
ós a fokérte ror szörnyüsbgei voltak. Ezért volt arra szükség, 
hogy a koziuuumV  stákat sokan támogassák, hogy soha többé ne 
iemétlődhessen meg Magyarországon az, ama. a Tanácsköztár-
saság bukása után történt: 

A Kommunista Pártnak nagyon nagy intenzitásu agitációt kellett 
kifejtenie, hiszen várható volt, hogy - tekintettel a város 
hagyományaira ás Takács Ferenc népszeriiségére a kuli nlistán 
az SZDP erős ellenfélnek bizonyul. 

A város lakói nagy érdeklődést tanusitottak a Kommunista Párt 
programja iránt. A párt választási nagygyfilésén, melyen Szirmai 
István és Révai József beszélt tizezres tömeg vett részt. 
A malomipari munkások a következő szöveg& plakáttal vonultak 
fel s 
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Mi őrál jtUk a buzdt, a Kommunista Párt meg a reakciót !" 

Elsőnek Révai József beszélt a Kisgazdapárt reakciós politi-
kája elleni összefogás szttkségességéről. Az MKP néhány 0él- 
kittizését fejtegette Javitani kell a pénzt, rendbe kell 
hozni  a közellátást, és a közigazgatást meg kell tisztítani 
a reakciótól. 

Ebben az időben a pártok támadták egymást, ahol tehették, s 
erre  mindig adődott alkalom. 

Szirmai Istvdn " .... a pénzt a kisgazdapárti pénzigyminiszter 
rontja ", s hozzáetette beszéde végén s " a szavazócédula lesz 
a fegyver a /157/ 

Látták, hogy a főellenség nem az SZDP, hisz azmunkásp€°t, hanem 
az a párt, mely teret adhat a reakoi6 szervezkedéseinek. 
A plakátok jelentős szerepet Játszottak a választási kfzdelerben. 
Lényeges *  hogy szövegUket gyorsan át lehessen tekinteni`, 
felhivó jellege ne sikkadjon el, s lényegre törő mondanivalót 
tartalmazzon. Jelentős a b .etüforma, a szia megválasztása. 

A KP három választási plakátja szerepeit a választásokon. 
Mind háromra jellemző a  kis méret, s a vékonypapir .. hegsike- 
rU tebb az volt, melynek szövege a következő 

vÁL ASS Z 

Fasizmus, vagy demokrácia 7 
Háboru, vagy béke ? 

Rabság, vagy szabadság ? 

Szavazz a Magyar K 

 

sta Pártra !!E o Wr, e 

 

/158/ 
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Tömörsége mindenki előtt világossá tette azt, hogy a választó . 

sok eldöntik egy ország további utját. A választóisi lehetőség  

szembeállitja a multat és a jövőt. Minden szónak van bizonyos  
idlektani hatása, vannak kellemes  is kellemetlen szavaink.  
Itt a multat a kellemetlen hatást kivált' szavak i fasizmus,  

háboru, rabság, - a jövet pedig a kellemes szavak ; demokrácia,  

béke ,  • szabadság, j e3.3.It gmeg, fehér- lapon, piros nyomással.  

A másik plakát részletesen leirta a  szavazás  módját, s a  
szöveg  is  igy keZdódik tHogyan kell szavazni a Magyar Kommu-
nista Pdrtra  ?  
igdretet is tartalmazott a plakát : aAki több is  fehdrebb kenye.  
~@t* jó pénzt is rendet ak:ax, az  a  MKP koCkájába teszi a + -et."  

"A'vásárhe3yi szavazók felerésze, még sohasem.vett részt  válasz.  
tásokon, ezirt kö.zöi jUs; hogyan kell szavazni."  
/159/  

Az emlitett két plakát nagy órdeme, hogy non ócsárolja a többi  . 
pártot. Pedig a reakció igyekezett befeketiteni a kommunistákat.  

A kiUl.vároeban a falakra, ablakokra mésszel festettek kommunist a . 

jelszavakat ós 4-es számot / ez a Kosta Párt listájának  
a száma/. Ugyanekkor zsidóellenes jelszavakat is mázoltak a  
falakra ós megfenyegették a jobbmóduakat. Ez a jobboldali  

radikalizmusra vall.!  

Ezekben a napokban rdmhirek kaptak szárnyra . a  rámhireket  
a kisgazdák terjesztették. Egyesek ugy"tudták," hogy a kenyér  
napi fejadagját 15 dkgwra azdllitják le.  
Az egymás közötti ellenségeskedés átragadt a gyerekekre is,  

egy helyen összeverekedtek a " kommunista " is a "kisgazda"  
gyerekek, hogy  igy  döntsék el, melyik párt lesz az erősebb.  

/16o/  

A helybeli. Kommunista Pártot sok mindennel megvádolták, azzal  

is, hogy a rendőrség segitségóvel kész,il a választásokra . 
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. Ima a vitatott szöveg s " Tied a. föld, az idén magadnak 
aratsz ! 	és a másik is hasonló " Lesz kenyered, 
tied a  Old  és magadnak aratsz. " 
A kommunisták szerint z kellenek ezek a plakátok. /163/ 

A szöveget is figyelték, de azt is, hol helyezik el  ezeket 
a plakátokat. A városháza forgalmas hely, ide jönnek az 
emberek tigyes-bajos dolgaikat intézni. 
A Kommunista Párt felragasztott itt egy plakátot. A többi 
pártot ez felhábori.totta. A vitát egy NB határozat zárta 
le, október 6.'n z " A Kommunista Párt ne ragasszon plaká-
tokat a Városházán ,!'t /164/ 

A választások előtt egy nappal a Kommunista Párt a piacon 
szavalókórusokkal hirdette jelszavait ős röpgyülőseket 
tartott. Ugyanezen a napon a következő hir jelent meg a 
helyi kommunista lapban :"382 embertől vonták meg a sza- 
vazati jogot, tulnyoiaó, részük jobboldali beáilitásu." 
Pelt6telezhető, hogy olyan egyénekről volt sző,: akiket az 
igazoló bizottságok , nem igazoltak. 
A szerkesztőség szerint kevés a 382 személy. Azoknak sem 
kellene most szavazni, akik a muitban a nyilasokra sza-
vaztak. / 165/. 

Valöszinüleg arra gondoltak, hogy a fent emiitett emberek 
most nyilván a Kisgazdapártra adják le szavazatukat, hisz 
az gyűjti össze a reakciós erőket. A I KP nem vesztene sza-
vazatot, ha az emlitett,egyőnektől megvonnák a szavazati 
jogot. Az utolsó felhivás a választás napján, november 4-6n 
jelent meg. Az ujság közöl egy, az előzőeknél jóval harci- 
asabb plakátot a következő szöveggel. 

" Gyárban, földön megy a munka, de az áru drága. 
Teketőzőt, reakcióst fel bitófáa- ! 
Szavazz` a Magyar Kommunista Pártra!" 	 . 



-  

, A  Kommunista  .Párt  agitációja akttv, jól megszervezett  
volt.; Szám4tottak a '  munkásságt'a, pár8eztságra,, s nem  titkol»  
ták el, rogy nemcsak a . szava2ataikra,: hanem áldozatos munká-
jukra is  ezámitanak;  mert a harcnak még nincs vége.  
K3asé egysiku volt  az ega.tácicS`. Nem  szőlt minden, r4teghez  
egyformán .. Az értelmiséget, ,  a kisiparosokat, nem igyekeztek  
megnyerni  agyüknsk . 

A Szociáldemokrata Plitt  választási előkészületei  
• 

Ha  figyelembe  -veésziúk ,a város több évtizedes munkásmozgalmi  
hagyományait, akkor teljes egészében megérteik azt a biza-
kodást, émellyel a helyi SZDP tekintett a közelgő választások  
elé. Persze  azért aktív propagandamunkával pí6bálták.előse-  

giteni a  sikert.  

Szeptember végén az SZDP kerületi értekezletet tartott  Vásár-
helyen. Ekkor még nem  volt  döntés arról, bogy ' az SZDP közös,  
vagy► , külön listán megy-e

, 
 a választásokon. '7tz  értekezlet  

kft szónöka Kéthl,y Anna  és Erde3. István volt.  
n A mi demokráciánk hármas egységet követel .. ~ -. mondotta..., 	... 	_..  
Kdthly Anna w- égyenló jogu társadalmat, népi . pol:itikát éa  
mindnyájunkért való társadalmi munkát ". Á szónoknő szerint  
nem okvetlenül  fontos /kell/ mindenkinek  szavazni, de remé- 

... 	 , 	 . 	 ~  
nyét fejezte ki, hogy azok is  az SZDP-ra '®zavazn.ak, , akik  
nem politizálnak áe á nők szintán..  '. 

" A, választás eredménye után, bizvá hiszem, a  , pártunk meg  
fog felelni történeli+ ~i', hivatáeán4k " fai  ezt e. be  beszédét ~  

 Kéthly Anna.  

Erdei István avdiáazt4s tnerietár01. beszál.t a arról, . hogy ®zer-  
vezeteik erősek ée  els

j 
 ntak arra  bogy  a  választási álasztáei kizde-  

1emben  a szocialista  e  ~zmt v3gyé~ diadalra. 
/166/ 
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Ilegjegyzdar A nők szavazati jogira a  kdsábbi®k folyemdn  
is  aokszor t ~brtdn1.k hivstkvzdso 	téltiesen logikus„  
hiszon. sokkal több a czavezati joggal rendelkező nő e vd--  
aosban.a  mint tdrii* Anők kardben nagyon nagy ez drdekláddsa . 

~SSi~~da~ bitunk a  nőkben 	jobban mert  1~~ar~k 
szei~t. zmr~itdc~k,  bdkds te~dsr~e~tti+~lc,~ 	s te1it—  
ve v~-.~~t: ezerotette3.a ami a  ozoaialiste 4xadeUket is  
bizvnuitjs* /167/ 	 . 

A halyi vzawők több alTtaleannal bangtsulyoztdk, bogypdrtjuk•  

nak nines  satiksdgo seta trökktikref  eels  erí3szakea proriegand.dxs*  
tht nem  fogunk befeketiteni, vagy kibebbitani mdspArtot.  

veto  pdrtokat  o  sera  nem szemdlyeskedikt 	mondotta  0~9 
Orttag a A -~apon • / 6S/  

A~ SZDP . fetnéiktik nitulzot#t demoksdoidva1 ealltek a  
villssztdsba* of V szemdiyeakedibik 	ez a  kij+alex►tda k4200,  
nyujtds a  kisgezdilk tad,  áo Usenet  a kommunintdtatak *  
Tul sc+nleges ez az talrispoo:t ~ .nem b, mvo dolog* Ez a  tfpika,t®  
QZec`sittldozokrata felfoglis a  

Tisztiban voltaic  Sajdt eraikkel, de is1.12v1 is meg  voltak  
gzőződve.. Ittogy agitdarti mdgis cask  ken,  mdg hozzil nagyon  
sztviisan, ugyanakkor okosan de meggyőző erővtsl. A pirt ves,e—  
tásdge tiszta vil®szt ~t Womb*   
A Központi pdrtbázben ncigytlldet rendezett atz SgDp* A asdnokad  
Posztős Al;ianna hivatkozott arm, hogy a  sztasidldemokreta  
nők Walczak  kivenni rdszöket a vAlopztdsl Ittizdelomből. 	'  
Desss4dibel nom hidaivott a  p‘toss sea  e Most avillasztdsok  
ktbszi3bin, vandal  szooidldemokrats; nőnek, apostolnak ke n  
leoai% a. nagy maze  diadalra jtattatdsa drdekdben ó  

Eihdly radiisabb heragan ezdlt;, hogy az  SZDP 70 dv  
alatt igyekezett nőket relszabaditania r  a  most nagyon  s~it 

szavt3tti~.`4 *  
! 2f>9/  
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A párt egyik feihivásdban, a KP-hoz hasonlóan a háboru 
ra hivatkozott a 

" Asszonyok ! Amik ! Feleségek ! 
Elég volt.! Soha többé béborut ! 
Soha többé forradalmat ! Békés otthont 
Vidám embereket, egészséges gyerekeket, a munka 
jutalmát akarja kivívni a SZDP, amely 7o év éta 
kifizd értetek és hozzátartozóitokér- t. 
Segitsetek az SZDP- 	! " 

/170/ 

Agitációjuk szélesköril, a társadalom kilönboző rétegeit 
próbálták megnyerni iigyUknek. Nemcsak idős, tapasztalt 
emberekre száinitottak, hanem az ifjusághoz is szóltak. 

Almássy János irja a " Ifjueág és pártpolitika." e. cikké-
ben  : Nagy ezüks6ge van a pártoknak fiatalolya, nemcsak a 
választások alkalmából, de azután is. A Szociáldemokrata 
Párt nem választási Párt. Nem csupán tekintély szempont- 
jábél kifizd a mandátumokért. A párt állandó támogatást 
akar nyujtani a fiatalok törekvéseihez. 
/171/ 	.. 	 . 

Akik tanyán élték, tulajdonképpen nehezebben tudtak be- 
akpcsoiódni a. politikai életbe, s mivel földmfivelássel 
foglalkoztak, inkább a Plggetlen Kisgazdapár'cot, vagy a 
Parasztpártot érezték magukhoz kzelebb állénak. 

A két munkáspárt nem sok szavazóra számithatott tanyán, . 

ennek ellensulyozására hangzott el a kövecsező beszéd egy 
SZDP választási elókészitó gy ilósen, melyben a tányai . nép 
fontos  szerepére utalva kifejtették,, hogy : 
" A tanyai egyszeri dolgozó embereknek azonosuk a. pofi-' 
tikai és gazdasági érdekei, egy pártban : mégpedig az 
SZDP•-ban, a dolgozó emberek pártjában van a helyfik." 

/172/ 



_ 1o4 ,. 
A megjelent cikk  hivatkozott arra., hogy az eddigi  pártok.-  
nak, csak Szavazni kellett a tanyai nép= de;; az SZDP  
segi.tette, hogy életkörixlményei megjavuljanak.  

Ez nagyon gyenge érv w  nem meggyőző ez az agitáció, A z  

SZDP. kevés gondot forcait a tanyai emberek megnyerésére.  
Nem  vállalkoznak arra, hogy  a földosztás országos jelentő-
ségét hangsulyozzák, ezért  nem  agitálják erőteljesebben  
a parasztokat.  
Ez a ,párt hallgat a beszolgáltatásról, nem merik elmondani,  
hogy terhek  is lesznek. Á konia j sták reálisabb képet 	. 

festettek. 	 . 

Az SZDP viszont jobb , rétegagitáci6t folytat. Legnagyobb  
mértékben a munkások szavazataira számitanak, hisz  
pártjuk a. legrégibb munkáspárt. A párt a szociáldemokrata  
ujságon keresztiil intézett i'ei.hi.vást a város munkásaihoz, . 

akiknek elég kevés a számuk.  

?pari  munkások !  
" Ti  hívjátok életre a SZDP-t és elsősorban maga-'  
toknak koszönhetitek, ha rövid napok multán ez a  
párt lesz kormányzópártja Magyarországnak. Nektek  
kell programot 'adni„ .t i  hét évtized óta magatok  
csináljátok programotokat. Jelképe a  ka;apácsos  
ember, aki verejtékkel dolgozik, de emberi jogo-
kat követel,  
A szavazócédulákon á SZDP büszke jelképe hiv  
benneteket, novemb4* 4-én. 	 . 

Ipari mUnkások szav~zzatok ;  ! u 	 . . . 

/173/  
/1  

Döntő j elentőségü volt az tis, hogy melyik pártnak eikertil  
megszerezni a városi értelmiség szavazatát.  

»  
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Az SZDP több alkalommal is felhivika a város értelmiségi 
lakosságának figyelmét a szvazás és hovatartozás .fontos- 
sáfára.. / 174/ . 

Az értelmiségnek a Szociáldemokra'Pártban a helye,c.. cikk 
arra hivatkozott, hogy a.nyugati államokban - Svédország, 
Svájc,' Belgium, :Anglia, USA --a Szociáldemokrata Pártban 
van az értelmiség és ezek a legerősebb pártok. 
Az idézett példa a jelenre és a jövőre utal, más alkalommal 
a muthoz fordultak bizonyítékért., 
" Az elmult rendszerben az értelmiség véleményszabadsága, 
emberi önérzete, teljesen kenyerétől függött. Ezen is akar 
segiteni a SZDP. 
A SZDP .a béke és az épitőmunka pártja. Itt van a baste mind- 
azoknak, akik tudnak, akik példát mutatnak a munkában és 
emberi tisztességben. 
Az értelmiség az egyetlen réteg,, amelynek nemcsak megengedi, 
hanem  amelytől elvárja az SZDP,, hogy önmaga reviziója után 
forradalmat csináljon : minőségi forradalmat." 
/175/ 

November elején Kéthly Anna Hódmezővásárhelyen járt, s 
beszédében szintén az értelmiséghez is szólt s 
" Az értelmiségünknek a dolgozókkal egy táborban van a 
hehe !" Utalt arra, hogy az értelmiség eddig váratott magára, 
hiányzott a megindulásnál. Az értelmiség is felelős ezért, 
hogy az országot minél előbb rendbe lehessen hozni. 
/176/ 

A parasztság, munkások, értelmiség és a nők agitációja 
mellett nagy gondot forditott a középosztályra tartozó 
iparosok megnyerésére. Közvetlenül a választások előtt az 
iparosgyülésen Takács Ferenc volt iparügyi miniszter szólt 
az iparosokhoz s " Hódmezővásárhely kézniives iparossága 
mindig lelkes tömegben állott a SZDP táborába. Ennek a 
multban többször adta tanujelét, és most az első demokratikus 
választás alkalmából ismét bizonyságát adta ragaszkodásának 
és hetiségének." 	. 
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Takács Ferenc igéretet tett az iparostovábbképzésre, za-
vartasan nyersanyag ellátásra, ami nagyon nagy szó volt 
ebben az időben, :  hiszen még a sót és az áramfejlesztéshez 
szükséges szenet is nehezen tudták előteremteni. Az SZDP 
célja volt az adófizetés, az adómorál rendezése és az 
adómentes létmiaimum megdllapitása is. Takács hangsulyozta, 
hogy az átmeneti gazdálkodásban az iparosság szerepe 
nagyon jelentős. 
A városban sok volt az iparos, tehát, ha ezeket sikerül 
megnyerni, az jelentős eredmény.  

Szőke Imre utalt arra, hogy az SZDP dolgopt mindig fárad-
hatatlanul mindig és következetesen a füldmiivesek, az 

, iparosság, az értelmiség, munkásság érdekében. Ezt ne fe 
lejtsék el  a választásnál és szavazzanak a SZDP-re! 

Gracza János iparos szerint " öntudatos iparosság máshova 
nem is szavazhat, mert az SZDP mindig a tervazérü alkotás 
és épités pártja volt ". /177/ 

A példák azt bizonyitják, hogy a SZDP helyi szervezete 
gondosan, körültekintően szervezte meg a választási elő-
készületeket, agitációkat, gyűléseket. 

Október hónap volt a " meggyőzés hónapja ". Ennek  a hónapnak 
a közepén október 12-6n, véglegesen eldőlt, hogy a két 
munkáspárt külön listán fog indulni a választásokon. Az 
SZDP jobboldalának az volt a véleménye, hogy a közös lista 
miatt nem szavaztak rájuk a budapesti törvényhatósági 
választásokon, mig az SZDP baloldala a Kisgazdapárt agitá-
ciójában látta a sikertelenség okát. / 178 / 

A jobboldali demokraták kommunista ellenesek, a kommunisták 
pedig támadták a szociáldemokratákat. 
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Hódmezővásárhelyen úgy látszott teljes az egyetértés 
a kommunisták és a szociáldemokraták között, hiszen a 
város felszabadulásától kezdve együtt dolgoztak. Hogy 
ez a nagy egyetértés csak látszat, azonnal kiderült, 
amint biztos lett a külön listán történő indulás, /loo 
fővárosi és 15o vidéki pártkiküldött egyhangúlag 
döntött a külön lista mellett./

$

”Cuci Miska a listáról ” cimü cikkében a napi viccet igy 
kommentálták : nEz jut eszembe, most mikor a közös lista 
réme elmúlt és két munkáspárt lállön megnyilvánitja akara
tát. így van ez jól. A pesti választások bebizonyították, 
hogy közös listának túrós a háta **.

Ezt a megjegyzést nehéz volt szó nélkül hagyni, de a kommu
nisták nem válaszoltak, mert nem akartak komolyabb nézet
eltéréseket, esetleg bizonytalanok voltak. /179 /

Ugyanebben a számban, szintén tréfásan arra céloztak, 
hogy senkit ne kényszerítsenek a kommunisták fenyege
téssel, hogy melyik pártra szavazzon.
/ Két nappal ezelőtt még éltették a két párt összefogását/ 
A párt úgy érezte, ha győzni tud, évtizedekre meghatározza 
győzelmük a magyar nép útját, s mivel több országban a 
szociáldemokraták győztek, még jobban reménykedtek.
Több alkalommal tartottak gyűlést, melyeken az SZDP veze
tői vázolták a célkitűzéseiket, és figyelmeztettek a 
reakció aknamunkájára. Tehát a külön lista ellenére is 
harcoltak a reakció ellen, ez a fő csapás iránya.

"Most nagyon vigyázni kell mondta Erdei István október 
15-ón. A reakció még mindig erősen mozog ! Most nincs 
ideje a civakodásnak.
Ez leszereli a kommunista ellenségeket, hisz egészen 
másutt van az ellenség.
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"  Vitatkozni lehet, de civakodni nem, mert akkor a'két 
civakodó között a nevető harmadik  fog  győzni,. nevetni. 
Ezt pedig nem akarjuki Ném-fógunk civakodni, de  nem megyünk 
bele olcsó választási kórteskedesbe:sem: Mi. nem vadászunk 
választási hatáéokra, amihez a ketiint rezsim olyán j á1 
ártett. Mi nem marhapaprikásós vacsorákkal, zászlós-zene- 
szós felvonulásokkal akarunk választókat halászni. 
Mi meg akarunk mindenkit győzni afelől ., hogy a mai 
mógyár demokrat kus' világ  egyetlen  'életlehetőségét csu-
pán a  szociáldemókrata irány szabhatja még."/ 18o/ 

A nevető harmadik itt az a reakció., mely a Kisgazdapárt-
ban  lelt otthonra. 

A SZDP a ' külön lista mellett gondolhat 'arra, fogy esetleg 
dögtő "fölényt szerez a'választásokon ', e egy szociáldemok-
rata többségből álló kórmánnyal kezóbé veheti az ország 
irántyitását. Demokrácia lesz, a régi rend nem jön vissza, 
ugyanakkor a proletárdiktaturát elkeriili, csak demokratikus . 
jogokat biztosit. 	. 

Több izben arra hivatkoztak, hogy az SZDP a  szélsőségek 
között középen van és a kiegyensulyozás a szerepei. 

• 

A városban' az SZDP igyekezett elkerülni a konfliktusokat 
a többi párttal, ennek ellenőre azonban  a helyi Kisgazda-
párt néhány olyan jelzővel illette' őket., melyeket nem 
hagyhattak figyelmen kiviit, s igyekeztek ' betizonyitani, 
hogy az állitás rosszindulatu rágalom csupán. 

" Vörös patkányoknak " és " hazátlan nemzetközieknek " 
nevezt©k őket;, s a helybeli  . Kisgazdapárt " Merjünk 
magyarok lenni !" jelézavu plakátokat ragasztott fel. 
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" Nagyon szegény az a párt,.amelynek igazságai csak ., 

akkor hatnak, ha ezeket agitátorai durva szavak kiséretében 
hirdetik. A város egész lakosságát hivjuk fel tanunak, 

 mi szociáldemokraták, amikor ellenz4ki párt voltunk , . 

akkor sem alkalmaztuk ezeket az eszközöket. Ni a nép fiai 
vagyunk. Élesen ás keményen szemben állunk minden erő-
szakkal. Pelvilágositani, meggyőzni ezek .á, mi fegyvereink, 
inert szocialisták és demokraták. vagyunk "., /10M/ 

A  sértés olyan durva volt a  hogy  a  Kommunista Párt helyi 
lapja  is  kiállt a szociáldemokraták mellett./ 182/ 

Á részeg ember c. cikkben Köntös Imre szemére veti a Kis-
gazdapártnak, hogy mikor' dolgozni kellett ; elbujtak , 

most ilyen plakátokat tesznek  ki.  
/,A kommunisták előbb reagálnak a plakátra, mint  104,sizet7
tek - a szociáldemokraták. Érzik, h'  a Kisgazdapárt igy 
támadja a  szociáldémokratákat,, akik mégsem nnyira bal7.  
oldaliak, akkor a kommiri  stáknak halálos . ellenségei le- 
hetnek. / 

Áz.ujságcikk hatására Karácsonyi főispán Eagáho 'z kérette 
a helybeli pártok megbizottait. Előadta, hogy

. 
 abban szeret. 

ne megállapodni velük, tegyen meg minden párt minde n . 

tőle telhetőt, hogy a városban megakadályozzák .a válasz 
táli ktizdelem elfajulását.., " Minekünk itt kell maradnunk . 

továbbra _ is egymás mellett -- mondotta ész. : egymásért kell 
dolgoznunk a  választások után is, meg kell akadályozni 
tehát, hogy ez alkalommal a város polgárai, mint ellen 
ségek álljanak ' szemben  egymással. . Itt régen sem volt éles 
választási harc„. most is ezt kell követni!  " A , megbizottak 
elfogadták a főispán álláspontját A főispán nagyon j61 
beszélt. valóban szikség volt a demokratikus összefogásra, 
hogy soha ne jöjjön vissza a régi. ' 

/183/ 	 Á 

T 'om nappal később a Nemzeti Biz 1ttság tanácskozott,, s 
kérte a pártokat , hogy őrizzék mej higgadtságukat, ée igye 
kezzenek biztositani azt a nyugodt légkört, amely  a'  városban 
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a pértok életében is a Dirtok ledz.dtt' uralkodott. /184/  

A S2;DF pirttapján Takica Perene ugyanazzal pr4b1:itaivsl  

fag3:alkaZva iemitOlt.en ~ly,  ° oZtá # 	' ~  

" A vilaszt
,.

~enak a 3,egtisztdbb,anak kell lenni®. Minden  
peirtteg irtse meg, bogy a legteljesebb prirtl'egya , . 
~razl ezti3sigs 	őrizze meg liggadtsbigdt a v4laaztiso%  
a3k~t~va~l:« 

 
fit~.~3 se

, 1egyen szé1-e 'dsiges, IAY'3;eM mindig  
igazsdiosly  1emten tudatban szocialista kbteleasigeinek,  
de jogainak iet akkcr um kell 241nie  s'emmifi1 ® meglepetie_ - 
tn. 

 

 " ./185/   

V k ghPbei Y {igVn az 	iYj oigbCWn szinte OM is  Yalélunk  
mist, mint az SOP  ~e1h$v~eát. 

I,  Minden  sazooid3demvkraata azavazó tartsa kiáte7leeeágének,  
hogy ahetedk kookiba 3.rja bele a maga 	tj e1ét  i  ll  
ewa pirtmul.titra való hivatkozgadt ., .  utaliet s szoc3ilde-  
ro.okrziela k arna  a 6zeirteilie,,, azt, bogy az SZDP amindén• : 

hol y, 113indext idevoi:l.ivral a nip . irdekei.t szolgel1.js, .-"  
/186/ 	

. 

nalékestiink n  ;Usual megjelent egy 	mely nimi 
nidval tilmadáat 

 

 3arca-  
 intőz ., t~3bbi p~rt ellen. ugy, bogy ufityan.,  

akbar k..lam.eli $z °?DP árdemeit.  

i4Mostaanábaxa rossz az emberek ém3.ikezőtehsteige• Egyik  
isik  p'44t azzal dicsekszik:, hogy á oraztott földet éH  
atiott széleekc3ra vilaaztőjogot a magyar mépnek f  mindezék-,  
ből annyi igaz '  bogy az SZDP 1903 6ta  kilzd a'281dbirtok..  

.~ 	. 	_  

re~`0~~m,c~~:'t,~, a 1:egd.~kratiknsaAb vaa,sztőjcago.kdrtt a mező-  
fozd,aedgi munkdsnk, kisbirtokosok szoc3iA3,politikat vide1*-  
mdirt MEz annyit j s1ent ;, hogy areiddel dolgoE6 ,ember  
bct-agsdgr baleset t  rakkantsda is UregkAr  esetón egyroma  

t fi~ 



bánásmódban réezesiiljön az ipari munkássággal. Hogy 
ezt az SZDP megvalósithasea, soraiba hívja a napszá- 
most,  a mezőgazdasági munkást, a kis- és törpebirtokos 
és az ujonnan földhöz juttatottakat. 

Az SZDP eddigi működése tette lehetővé azt is, hogy a 
napszámot embercéges módon állapitottuk meg, - mi harm 
coltunk a tisztességes aratórészért, a természetbeni 
ellátás javitásáért, a. rendes egészséges munkáslakások- 
ért. 
A földet saját munkája árán miivelő embereknek ezek jussa- 
nak eszébe, mikor a szavazócédulán az SZDP nevét olvassa, 
és családja jólétéről, munkája megbecsüléséről dönt sza-
vazatával. " /187/ 	 . 

Ugy tUnik, mintha a párt már mindenréteg szavazatára'  
biztosan száanitana, s most azokhoz szól, akik ugyanigy 
tartozhatnak a Kommunista Párthoz, mint a Nemzeti Paraszt- 
párthoz. Ez utóbbi párt nem játszott Jelentős szerepet a 
város politikai életében, s ez kittnik a választás 
eredményeiből is. 
Addig azonban hátra van néhány nap s a város késztilődik 
az SZDP nagygyűlésre, melyet nagy érdeklődéssel vártak. 
Ezek a gyflések hosezu évek óta mindig komoly irányt 
szabtak a város gazdasági és politikai életében, akkor 
is, amikor az SZDP még nem kapott részt az ország kormány-
zásából. Takács Ferencék határkőnek tartották ezt a napot. 
Itt a párt a győzelem esélyeivel indult a választásokon, 
mert a város legerősebben szervezett olyan pártja volt, 
mélynek tagjai ragaszkodtak a párt eszméihez és képviselő- 
jelöltjeikhez is ... 
A város lakosságának többsége a munitban is rokonszenv-
vel.ée egyiittérzéssel kísérte az SZDP és vezetői miiködé- 
sét.. 

Á naggyülés szónokai Kéthly Anna, Alniáey dános és Takács 
Ferenc, aki szerint le kell száliitani a magas ipari 
árakat, mert ebből csak a nagytőkéseknek és a nagybirto-
kosoknak van haszna. Az SZDP harcolni fog az alacsonyabb 

árakért. 
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" Mi szociáldemokraták, ugy 
tettük, ebben a városban is 
ságnak a harci szervezetét, 
Nem a munkás az oka a magas 
kispolgárok számithatnak 

ahogyan az egósz országban 
kiépitettü a dolgozó  munkás-
a . Szakszervezetet.  
áraknak. A városiés falusi 

rank ! " /138/ 

Az árak miatt nagy  volt az ellentét a munkásók és gazdák 
között.. Takács Ferenc igyekszik megoldást tálálmi, össze- 
fogást hirdet. 

/Ugyanezen a gyülésen a Nemzeti Parasztpárt is ré9ztveez a 
ezt igyekszik az SZDP saját hasznára forditani./ 

" Csak ritkán jutott ennek a két nagy  társadalmi . rétegnek 
az eszébe az a lehetőség, hogy ók ketten egyesült erővel 
harcoljanak közös ellenőégeik ellen. 
Mi szociáldemokraták, mindig ezt hirdettiik. Nekünk szocia-
listáknak egybe kell gyűjtenünk a hasonló életű embereket. 
Az SZDP-nak együttdolgozva a többi demokratikus párttal; 
lesz ereje arra, hogy rendet teremtsen a gazdasági életben. 
Alkotmányos utol, demokratikus eszközökkel akarunk rendet 
teremteni." 
Beszélt még a magántulajdonon alapuló .kisbirtokrendszer 
szükségességéről. 
Segiteni kell a kisbirtokosokat szakoktatással, mezőgazda- 
sági ipart kell kifejleszteni és fel kell javitani az állat 
állományt. _ 
A rémhírek ebben a városban is terjedtek,. s ebből gyttjtött 
össze az Alföldi Ujság szerkesztősége egy csokorra 
valót. __. 
Az egyik ilyen fenyegetésnek szánt rémhir szerint elveszik' ' 

a földet attól, aki " nem kedvlik szerint szavaz ". 
/Itt a Kommunista Pártra utalnak,, s az SZDP védi meg őket. 
"A földet nem egy párt, hanem a pártok, a nemzet adta, 
csak az vehetné el, de nem azért adta, hogy  elvegye.. " 
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A védelem árdekea, mintha  egy kicsit csökkenteni akarná  
a kommúnistdk érdemeit, a emlékeztetni, hogy az SZDP is '  

közrejátszott a földosztásban: /Természetesen 'igy .igaz, . 

viszont ez a védelem igy' nem teljesen önzetlen './ A  
fenyegetések között szerepelt az is, hogy meg lehet tudni, 
ki hova szavazott,  sőt egyes  buzgó ós jól értesült rém 
hirterjeszt6Tc még ennél is tovább mentek. Szerintük előre  
kiadják 'a szavazólapot ,, belerajzolva a keresztet.  
Fel sem merült az a gondolat bennük, bogy  ezt mindenki  látná  
a szavazáskor, s hogy ez annyira gyenge cselfogás, amit  
nem is érdemes megváfolni. 	 ' 

A tömegek megnyugtatására mégis közli az  ujság, bogy a 	. 

" a Szavazás titkos, a szavazólapon semmi jelzés nem lesé."  

A szavazólapokhoz illetéktelen erének, vag y  pártok veze-
tői nem juthattak kozzd.  

Ezek a nyilas tempóju fenyégetések a Kisgazdapárt reakci-
ósabb tagjaitól származhattak, akik attól sem  riadtak  . 
vissza, hogy az SZDP és NPP közös választási naggyülésén . 

hangos beszéddel rosszindulatu megjegyzősekkel, járkéllissal  
48 énekléssel keltsenek zavart.  
Ők voltak a munkáspártok igazi ellenségei, nem tudva bele  
nyugadni. abbe, hogy esetleg elveszthetik poziciójukat,  
legyőzik őket a:választásokoh.  

A Nemzeti Parasztpárt 'előkészületeiről  

I  

A Parasztpárt nem  érezte magát .  44g erősnek, ezért megpró-  
bá,lt a két munkáspárthoz egyidej 1eg közeledni., válasz-
tási gyül.ést tartottak egyUtt á OP-vel, s ezen a gyülésen  
azt hangoztatták, hogy " kellett \~gy külön párt,, de egyiitt-  
xriüködnek a kommunistákkal. Gyáni: ilmre kifejtette, hogy  
az NPP osztálypdrt, de programjsva sz.egyetemes magyarság  

0.  '  
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érdekeit .szolgálj ,.minden dolgozó magyar ember érdekében 
 

harcolt *  tehát mindenki érdeke, hogy támogassa ezt a pártot.  

A választás előtti héten plakátok, felhivások árasztották el  
a várost. Ezeket a sajtó  is közölte.  
A SZDP plakátjai jobb világot igérve igyekeztek minden  réteg-  
hez szólni, körUltekintően fogalmazva mondanivalójukat, hivatkozm  
az emberek öntudatára.  
Mindkét munkáspárt ügyesen járt eli hogy választási agitáció-
jukból kikapcsolta a váIlás ellenességet.  

A Kis~azdaAárt proua~an~  ~. 	~..,.  

Október 22-én a helyi kisgazdapárt választási gyűlést tare  
tott, melynek egyik szónoka Bereczky Albert államtitkár  
volt. Beszédében kifejtette, hogy " amint szabad kommunistá-
nak lenni, sp .en ugy szabad bárkinek nem kommunistának is  
lennie. Az a fő, hogy a meggyőződést demokratikus eszközök-  
kel hajtsuk végre„ megteremtve azt a légkört, hogy valameny-  
nyien az ország minél eredményesebb ujjáépitésén együttes  

erővel dolgozhassunk. "  

Szép, demokratikus gondolat, de finom kis azurás van  el-
rejtve benne a Kommunista Párt felé, azzal, hogy példának  

állitotta őket. s ezzel kihangsulyozva tulajdonképpen a két  

párt közötti ellentétet.  

Karácsonyi Sándor szintén békés utról beszélt. 18  Belső békét  
akarunk és szivesen adjuk ol a a budapesti és más városi  
nélkülözőknek, amit tudunk, viszont elvárjuk, hogy segitse-
nek rajtunk különféle eszközökkel és * ruházati cikkel al."  

/189/  

A Kisgazdapárt nem titkolta ellenszenvét a kommunistákkal  
szemben. Sokszor rágalmaztak alaptalanul. Választási elő-
készületeikről források hiányában kevesebbet lehet tudni,  
mint a két munkáspárt agitációjáról. . 
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Annyi bizonyos azonban, hogy főleg mások befeketitésével  
akarták közkedveltté tenni magukat.  

~Q_vál.aaztáeok l•efolvása  - - ~ .v.-.....,...  

1945. november 4--én lezajlott a választás szerte az or-
szágban. g dm.ezővásarbclyen rendben és nyugalomban zajlott  

le ez a nagyon is döntő jelentőségez nap. Zavargásokra nem  

kea,ilt sor, és a szesztilalmat is betartották. 

" Már reggel 7 óra után szállingózni kezdtek az emberek a 
szavazóhelyiségek felé. Az alföldi magyar tempe s,. nyugodt  
járásával lépkedtek,  main t ahogyan Q . templomba szoktak menni.  

Nem volt szükség felsőbb nyomásra, bUntetéseel való .fény e-  
getésre, önként igyekezett mindenki eleget tenni eme  fontos 
polgári kötelességnek. Bizony eleinte. kisebb . zökkenőkkel  
végezték az eges szavazatszegő bizottságok a munkájukat,  

telt-mult az . idő, ,  de a tömegben nem hogy elégedetlenség,  

de még egy . zokszó sem hangzott el sehol ,sem  emiatt. Egyön-  
tetüen az volt a vélemény, hogy még ilyen tiszta, befolyás-  

mentes, fegyelmezetten lefolytatott választás sohas em  volt  
Hódmezővásárhelyen.  
Előfordultak azért kisebb hibák is :: a Kisgazdapárt néhol  

olyan embereket  küldött ki, a szavazatszedő bizottságokba,  
akik még le sem voltak igazolva.  
Délig kb. a választok 6o %•-a szavazott le. A belterületen 
este 8 órakor fejezték be a szavazást. Az első urnát 
9 óra 24 perckor szállitották be a harmadik körzetből. 
A leadott szavazatok átvizsgálásánál a központi bizott- 
ság megelégedéssel állapitotta meg,; hogy csak egészen kis 
töredékük vált alaki hibák miatt .érvénytelenné.. A legtöbb 
szavazatot azért, kellett érvényt elenit .eni, ,  mert a gyakor.  
latz:.. szavazópolgár pont azoknak a pártoknak a kocká-  

jóba tette a keresztet, amelyek nem is indultak ebben a  
választókerületben. 	 . 

A belterületi lapok közül csak egyetlen egyet érvénytelepi  

tettek amiatt, mert kereszt helyett ezt ista rá, a szavazó:  

" Jézus szent szive:}.i segits meg i "  
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Belterületen 47 szavazókörben a .következők ppen alakult 
a pártok szavazatainak száma  s: 

Polgári Demokrata Párt  2o3 szavazat  ©,8 %  
Nemzeti Parasztpárt  532 to  2.4 % . 

Rommunista Párt  5.6o8 ti  25,5 %  
Szociáldemokrata Párt  7.351  33,, 4 %  
Pt gget1en Kisgazdapárt  8,287  tr 3707 %  

Belterületen első a Kisgazdapárt,. 936 szavazattal előzte  

meg a SP-pt .  2.679 szavazattal előzte  
meg a Kommunista Pártot.  

Egy szavazókörbe kb. 45o ember tartozott. Szavazókörönként 
a következőképpen alakult a szavazatok aránya /Itt  ~nár 
nem ilyen egyértelmü a Kisgazdapárt győzelme./  

A 47 szavazókörből 29 szavazókörben lett első a RGP, 

	

lo 	st 	ft 	a MP,  

	

7 	a Kommunista Párt,  
a Polgári Demokrata Párt 3 szavazókörben egyáltalán nem  
kapott szavazatot,; 

Beltérii.let  -men a két munkáspárt egyiltt sokkal több szavaza-  
tot kapott, mint a Kisgazdapárt.  

Külterületen 36 szavazókörben adhatták le szavazatukat a  
választók.. Itt abszolut győzt ;esk4nt.a Kisgazdapárt került  
ki,  31 szavazókörben szerezte meg a legtöbb szavazatot,  
viszont a Kommunista Párt megelőzte a Szociáldemokrata  

Pártot. A Kommunista Párt 4 szva.zákörben kapta a legtöbb 
szavazatot. A,  NPP sehol sem került első helyre.  
/19o/  
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Külterületen kisebb volt. az SZDP befolyása, mint a város  

területén, mert a földmunkások, akik itt laktak a M U  
tagjai voltak, vagy ha nem párttagok ., akkor is ugy számi-
tottak, hogy ügyüket inkább a. Komaunista_ Pámat.. szolgálja .. . . 
Elég sok jómódu gazda szavazott külterrületen,:á igy  
érthetőe Kisgazdapárt  vidéki győzelme. Ha korteskedés  

nem is volt, a régi értelemben, azért a jobbmódu parasz-
toknak volt. .  'befolyása a '.szegényebbekre, s ez .á szava-
zásnál megmutatkozott.  

Az adatokból arra lehet következtetni, hogy Vásárhelyen  
gyenge volt a Parasztpárt.  

A helyi Kisgazdapárt egyben parasztpárt j ellegü is,  veze-  
tői népszerűek, -mint  Tárkány Szücs Ferenc, aki köztisz-
teletben állá gazda volt. Igy a Kisgazdapárt ereje . el-

nyomta  a Parasztpártot. Természetesen nem azt Jelentette,  

hogy a reakciós polgári kisgazdák képviselni fogják a  
koldus kisparasztságnak érdekeit. Csak tanyán nagyon  
nehéz volt pártot csinálni, 	akié volt a föld, azé  
maradt a 'tekintély is.  A kisparasztok még rá voltak  
szorulva a nagygazdák segitségére.  

gyártók a~,választásokról 

A választás után, november 6-án elsőnek az SZKP lapja  
összegezte a választás eredményét. A cikk;iréja Takács  

Ferenc, megálla .pitotta, hogy még nincs d;égsső eredmény,  
hozzá kell látni a sürgős kérdések megoldásához Koali  
ciós szellemben kell dolgozni Hódmezővásárhelyen.  

et gazdapárt a  legerősebb 	
, .. _  

A Sg 	ebb pártja a varosnak. Remélem, . 

hogy tovább nem szemléli hüvös elzárkózása ' 1. a közél-1 
látási. kérdéseket: Nem hagyja rá, hogy ezzé. a hatalmas  
problémával egyedül a kommunista főispán ési a azociálde-  

mókrata polgármester küszködjön. 	4  tr  
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A tanyai népnek is tenni kell, nemcsak elkönyvelni a sikert. 

A Kisgazdapárt jelentkezzen a ráeső munkáért ! Merjen fele- 
lősséget ls vállalni. Nekünk szociáldemokratáknak egyetlen 
kívánságunk van _ igazi demokratákkal jelentkezzen a KGP 
olyanokkal, akik a multban is bátor és tiszta közéleti 
harcosok voltak, nem szeretnénk,  ha megpróbálnák vissza 
csempészni a régi politikai élet embereit. 
Az SZDP vállalja a  munkát. Politikailag továbbra is a békét, 
a megértést, és a rendet kivánjuk biztositani. n ` 	. 
/191/ 	 . 

Takács egyértelmiien jobbra tolódott., a Kisgazdapárttal akart . 
együttmüködni. A kommunista .Pártot ellenzéknek tartotta. 
Hátat forditott nekik annak  ellenére,  hogy a két munkáspárt 
erősebb volt együtt, mint a Kisgazdapárt. 

Nyugodt, jól előkószitett választás volt, , s bár folyt a ver= 
sengés a szavazókért, a pártok között, mégis érezhető vol t . 

mindvégig az a törekvésük, hogy Magyarországon a jövőben 
a demokratikus fejlődést biztositsák 

Nem akarták, hogy még egyszer visszajöjjön a reakció . Ettől 
még a józanabb kisgazdák is féltek• Tehát van a pártok 
között bizonyos széthuzás, de egyiittmüködés is a demokrati- 
kus jövőért való harc jegyében. Hódmezővásárhely főispánja 
Karácsonyi Ferenc a demokratikus gondolatnak  a  képviselője. 
Mindenki érzi, külön kell indulni, de nem-érdemes . nagyon 
civakodni, mert fő ellenség a reakció, . mely .. abban az időben 
még elég erős volt. 
Az SZDP csalódott várakozásában,- mégis ők reagáltak elő-
ször az eseményekre. 
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A választások eredményének értékelése 

A választás hivatalos adatai szerint Hódmezővásárhely 
lakosságából : 

37.503 ember rendelkezett szavazati joggal: 
15.883 férfi 
21.62o nő 

Szavazott : 35.362, a szavazati joggal rendelkezők közül: 
15.38o férfi 
19.982 nő 

Az érvényes szavazatok száma : 34.838 
Érvénytelen szavazatok száma : 524 
Ez nemek szerint a következőképpen oszlik meg : 

215 férfi szavazata érvénytelen, mig a 
3o9 nők érvénytelen szavazatainak száma. 

Pártokra lebontva igy alakul az érvényes szavazatok 
száma aránya 

A párt neve : Összes szavazat : Férfi : 'Nő 	: 

Független Kisg. 15:898 6.596 9.302 
SZDP 9.521 4.216 5.3o5 
MKP 7.503 3.501 4.002 
NPP 1.546 713 883 
Polg.demPárt 370 139 231 

Összesen: 34.838 15.165 19.723 

Ha a várod hagyományait vesszük figyelembe, ugy az SZDP 
kevés szavazatot kapott, de az országos eredményekhez 
viszonyítva balratolódás érezhető. 
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A megye többi városával összehasonlitva a vásárhelyi 
eredményeket a következő adatokat kapjuk : 

Város MKP SZDP NPP FKG 

Szeged 12,3 % 20,2 % 3,5 % 62,2 % 
HmVhely 21,5 % 27,4 % 4,4% 45,6 % 
Csongrád 12,7 % 25,8 % 3 0 5 % 53,- % 
Szentes 3o,6 % 24,1 % 3,2 % 40,5 % 
Makó 1909 % 21,5 % 4,3 % 52,9 % 

Az MKP Ssentes után Hódmezővásárhelyen kapta a legtöbb sza-
vasatot, 9,2 %-kal többet, mint Szegeden. 
Hogy Szentesen az WM erősebb volt, mint az SZDP ez azt 
jelentette, hogy itt a két munkáspárt abazolut többségre 
jutott a Független Kisgazdapirttal szemben. Vásárbelyen 
valamivel gyengébb volt a MX16 , ezért nem sikerült elérni 
azt az aredményt. 

,Szentesen mindkét párt erős volt. 
Az SZDP a megyében városunkban a legerősebb, 1,6 %.kal előzi 
meg a csongrádi SZDF.ti  a szegedit pedig 7,2 %.kal. 

A Nemzeti Parasztpárt,  bár  nagyon kevés szavazatot kapott, 
mégis első Vásárhelyen, Csongrád megye városai közül 1 %- 
kal előzve meg Makeiti ahol a  Parasztpárt  megalakult. Ez 
meglepetés, bisezn a Farasztpártnak Makón volt a legnagyobb 
esélye, tekintettel a Párt multjára.' 
Szentesen érte el a Parasztpárt a szavazatok legalacso. 
nyabbssizalékát. 

A Független Kisgazdapárt az Ut hely közül a negyedik helyre 
szorult, városunkban. 
Szegeden kapott ez a párt_a legtöbb szavazatot a megye 
városai közül a balratolódás Szentesen és Hódmezővásárhelyen 
érezhető leginkább, mig Szeged a " legreakciósabb" város. 



-121- 

Itt  kapott a legkevesebb szavazatot-', a két munkáspárt, 
s a FKgP megelőzte az országos eredményét 5,17 %-kal 
/57,03 és 62,2 % az országos es városi eredmény/. 

Csongrád-Csanád vilasztókerüastben az országos eredményekhez 
viszonyitva jelentős volt a balratolódás. A FKgP az orszá-
gos átlagtól jóval elmaradt. 

Szavazatok száma r 57.666 56.o42 15.8o4 140.140 
%-ban Csongrád M : 21,9 14>4 lo, 6 51,8 
országos % z 16,95 17,, 41 6,87 57,03 

ORSZAGOMOZ VISZONYITVA : 

V.hely IV.he1y, IX hely VIII.hely 

Csanád m. %-a: 	29 7 	19,- 	42 f  2 

/193/ 

A SZDP és aMP  j  obb eredményt ért el az országosnál. 

Ha a' három  párt adatait öss.éhasonZit;juk, az országossal, 
Vásárhelyen sokkel jobb as ére3mé+yay. ,'' 	 . : 

AMO =  SZDP és aNPP együtt Hódmezővásárhelyen a szavazatok-- 
nak 53,3 9=á+ kapta, mig avosszágoe

. 
 eredmény cask 31,2 % 

volt.  

Nemzetgyülc:. i  képviselői  mandátumokért küzdöttek az MEP 
vásárhelyi jelöltjei  : 	 . 

O14h Nfthály párttitkár 
Kovács Imre, aVáeárhely Népe ujság felelős szerkesz-

tője, 	
. , 

Kőszó Imre a Földigénylő Bizottság elnöke. 
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Közölök 01áh MIbőIy nemzetgyülési képviselő lett. 

" Ezt a döntést a központi vezetőség arra való tekintettel 
hozta, hogy Hódmezővásárhelyen 	főként Oláh Mihály szer 
vező munkájának eredményeként 	szavazóknak igen tekin- 
télyes száma szavazott a párt listájára, kétségkiviil megéri- 
demli tehát a város, hogy égy kommunista képviselője is 
legyen a törvényhozás házában. " 
/194/ 

A FUggetlen Kisgázdapártnak öt vásárhelyi jelöltje volt : 

Karácsonyi Sándor, 
ifj. Keresztes Tamás, 
Tárkány Szücs Ferenc, 
Szilágyi Endre, 
Vigh Imre 

Mandátumot kapott ifj. Keresztes Tamás és Tárkány Sziics 
Ferenc. 

A SZDP jelöltjei Hódmezővásárhelyről s. 

Takács Ferenc, 
Erdei. István, 
Posztós Julianna, 
Benke Imre, 
Kenőz Mihály. 

Mandátumot kapott Takács Ferenc és Erdei István. 

A Nemzeti Parasztpárt három hódmezővásárhelyi jelöltje nem 
kapott  elegendő  szavazatot ahhoz, hogy nemzetgyiilé©i kép-
viselő legyen. 	 . , 
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Jelöltek voltak 

Papp János földmUves, 
Gyáni Imre tanár, 
Imre Ernő földműves. 

A Polgári Demokrata Párt htdmezővásárhelyi lakost nem je-
lölt. / 195/ 

Ezzel gyakorlatilag végetért a választási küzdelem, de az 
igazi harc mág csak most kezdődött a mindennapi munkában 
a haladás ós a reakció erői között. 
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93. A névsort a Vásárhely Népe 1945. '.apuár 20-i szám® . 

tartalmazta 
94. Vásárhely Népe, 1945. február 7-i száma 

A hirdetmény cinre : Közalkalmazottak igazolása 
95. Csm. L.t. Hmvhely, Nemzeti Bizottság jegyzőkönyve  

1945. március 24. 	 . 

96. u.o. 1945. április 7,.i jegyzőkönyve 
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97. V.D.OStrlat 1944-1945 Dr. Rdoz Jdu©B bevezető 
taaulmdaY8 

98. Az lima bizottsdgok a munkdshatalamért 1944-40 
/ DokumentummUjtemény, Usszedllitotta s Jenei Wray, 
Rdoz Béla, StrastaeareiterErzsébet / Tamales Mudd 
Budapest, 1966. Apró Antal alGozava 5.0. 

99. }Taro 82 ujjdópitésért. Az DU 1945. EdJua 20-dn do 
21-én tartott orszdgos értekezletének JeWzdki*ve. 
Sokszorositett példán 65/157 Kossuth 92. co. 

loo. P.1.  Ara. RUpiratailjtemény. Mai t 
A raunkdsosztdly az ujjdépitésórt 1945-46 Kossuth, 
I96o. 24-25. 0. 

101. A szocializmus utjda A folszabaduldst kUvetenoWed. 
szdoad kroaclógidja, Szerkesztette 4 Szabó Bdlint 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1970. tovabiakbaa ; A 
.0s00ializmu3  utjda 18.o. 

102. Vdeldrhely  Népe,  1944. november 3. szdma 
1o3. VdadrhelY  Népe,  1944. november 6-i szdma 
104. VdsáztelY  Népe,  1949. Jafludr 20.1 =limn 
1o5.  Varhely n4p0, 1945. mdroluo 114 ozdma 

10G. Com. rt!t! ';.rjtoed, Ubmzeti Bizottsdg jegyzőkftyvv, 
1945. janudr 29. 	' 

107. Vdodrholy Mpo, 1945. mdroille 1-i ozdma 
lo8. Vdedthely Wipe, 1945. ndrcius 18.4 szdma 
109. Vdsdrhely Népe, 1945. =draw, 23-i ozdma 
110. Veisdrhe1i E4pe, 1945. dprilio 6.i azdma 
111. Vdsdrhely NéPo, 1945. október 10.i azdma 

Tudó0itds a Termeldsi Bizottsdg dowel. Uléséről 
112. Vdsdrhely Eépe t  1945. október 17-i szdma 

Termelési Bizottsdg feihivdaa 
113. Vdelthely Nobel  1945. decedber 22.i ozdma 
114. Vdodr•oly Népe, 1945. udjuis 27-i ozdma 
115. Vdoithely 114pe, 1945. Jai= 6i azdna 
116. Vdsdrhely 1140, 1945. Julius 7-i szdma 
117. Vdsdthely Dépe, Julius 11.1 szdma 

" Rendelet a kOzmunkdban " cap. cikk 
110 Vdsdthely rlópe, 1945. Julius 1.1 'DM= 



-129- 

119. Vásárhely Népe, 1945. julius 13-i száma  
~ .°..: Hirek róvat ; " Három személy nem akart kimenni  

kFzmunkára és dulakodtak a rendőrökkel Internáló  -  
táborba küldték őket. " 	. 

12o. Vásárhely Népe, 1945. julius 26-i száma  
Hirek rovat  

121. Vásárhely Népe, 1945. augusztus 1-i száma  
122. Cam. L.t. Hmvhely,`Nemzeti Bizottság jegyzőkönyve  

1945. augusztus 4.  

123. Csm. L. t.. Hmvhely, Nemzeti Bizottság j egy  tőkönyve  
1945. október 27.  

124. Vásárhely népe, 1945. augusztus lo-i száma  
125. Vásárhely Népe, 1945. november 27-i szárrá  

Hirek rovat s " Árdrágitókat fogott el a rendőrség,  
akik a vörös-- és fokhagymát akarták a maximált árak  
tízszereséért adni: Ügyüket áttették az' uzsorabiró-
ságra. "  

126. Vásárhely Népe, 1945. november 18-i számá  
Hirek rovat  

127. Vásárhely Népe, 1945. december 3-i száma  
128. Vásárhely Népe, 1945. december 5-i száma  

Részlet B.J. cikkéből / A cikk irójának nevét igy  

közölte az ujság röviditve ./  
129. V.D..CS.M.T. Dr. Rácz János bevezető tanulmányának  

" A földreform végrehajtása " c. fejezetéből 2o. o.  

13o. Gyári Imre : A felszabadult Hódmezővásárhely lo éve  
/ 1944-1954/  
Csongrád megyei RUzetek 2. szám  

131. Vásárhely Népe„ 1945 .. január 18-i száma  
132.: Vásárhely Népe,. 1945.. január 28-i száma  

/ A hírek rovat tudósitása /  
133.- Vásárhely Népe, 1945. február 14-i száma ' 

134._. Vásárhely Népe, 1945. február 18-i száma  
/ Növekvő hitellel cimti cikkből részlet /  

135.._ Vásárhely I1épe, 1945. február 23-4. száma  
" A szükségtermelő szövetkezet munkaterve "  
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136. Vásárhely Népe t  1945. március 11-i száma 
/ Részlet Kuruci D:  A földigénylő bizottságok már 
sok helyen munkáioz fogtak c. cikkéből / 

137. zöldreform 1945. Tanulmány és dokumentumgyüjtemény 
Az 1945-ös földreform / M. Somlyai Magda Kossuth 
Kiadó, Budapest, 1965. 32. o./ 

138. A szocializmus Utján 2o. o. 
139. Váéárhely tNépe, 1945. március 28-i száma 

/ "Az I KP felhivása : A Földigénylő Bizottság 
kezében a föld E / 

14o. Orbán Sándor a Két agrárforradalom Magyarországon 
/ Demokratikus és szocialista átalakulás 
1945-1961 / Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. 43.o. 

141. C.  L.t. Hmvhely, a Nemzeti Bizottság jegyzőkönyve 
az 1945.  március 21-i ülésről 

142. Szakács Sándor 's A népi demokratikus agrárfejlődés 
' kezdetei Magyárországon 1945-1948 Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1971. 5.o. 
143. Vásárhely Népe., 1945, április 4-i száma 

' / Megalakult a földigénylő bizottság c. cikk / 
144. Vásárhely Népe i. 1945. április 8-i száma  
145. Orbán Sándor s idézett mü 46. o. 
146. A közpóriti'Vezetőség 1945. május 4-1 ülésén merült 

fel  a budapesti választások szükségessége 
Balogh Sándor : Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési 
választások Magyarországon 
Századok, 197o. 4.sz. 869-937. o. 

147. Vásárhely Népi, 1945. szeptember 18-i száma 
148. Vásárhely Népé, 1945. szeptember 23-i száma 
149. Vásárhely Népe, 1945. szeptember 3o-i száma 
15o. Csm.L.t. Hmvhély,Városi Tanács 2179.sz..irata 
151. Csm.L.t. Hmvhely, Városi Tanács 2142.sz. irata 
152. Vásárhely Népe, 1945• október 24-i száma 
153. Vásárhely Népe', 1945'. szeptember lo-i száma 
154. u.o. 
155. A szocializmus utt . 4:3o.o. 



156. Vásárhely Népe, 1945. október 19-i száma 
/ Soha többé 19-et c. cikk / 

157. Vásárhely Népe, 1945. október 23-i száma 
158. Cam- L.t. Hmvhely, választási plakátjai gyüjtemé-

nyéből / számnélküli plakát / 
159v u.o. / számnélküli plakát / 
16o. Vásárhely Népe, 1945. november 3-i száma 

/ MUködik a reakció  C.  cikk / 
161. P.I. Arch. 274/16/131/72. 
162. Vásárhely Nape, 1945. szeptember 21-i száma 
163. Váse1y Népe, 1945. szeptember 26.4 száma 
164. Csm. 14.t. Bmvhely, Nemzeti Bizottság jegyzőkönyve 

1945. október 6 
165. Vásárhely Népe, 1945. november 3-i száma 

Hirek rovat 
166. Alföldi Ujság, 1945. szeptember 25-i száma 
167. Alföldi Ujság, 1945. szembeati 28-i száma 

/ A vásárhelyi SZDP ereje tudatában várja a válasz- 
fást c.. cikkből / 

1.68. u.o. 
Tudásitás az SZDP pártnapjáról 

169. Alföldi Ujság, 1945. október .21-i száma 
17o. Alföldi. Uj súg, 1945. október 28-i , száma 
171. Alföldi Ujedg, 1945. szeptember 3o-i száma 
172. Alföldi. Ujság,  1945.  október 28-i száma 
173. u.o. 
174. Alföldi Ujság, 1945. október 21-i száma 
175 .. Alföldi Ujság, 1945. október 28-i száma 

/Néhány  szó az értelmiséghez c. fe7hivás / 

176. Alföldi Ujság, 1945. november 3-i száma 
177. Alföldi Ujság,  1945. november 4-i száma 
178. Balogh Sándor a idézett 'Szúzadok,l9?o.4.sz• 
179. Alföldi Ujság,  1945. október 14-i száma 
180. Alföldi Ujság, 1945. október 16-i . száma . 

181. Alföldi Ujság, 1945. október 18-i száma 

/MegkezdődÖtt a választási küzdelem c. vezércikk 
ből / 

182. Vásárhely Népe, 1945. október 14-i száma 
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183. Vásárhely Népe, 1945. október 17-i száma 
184. Cam. L.t. Hmvhely, Nemzeti Bizottság jegyzőkönyve 

1945.•október 2o. 
185. Alföldi Ujság,-1945. október 20-i száma 
186. Alföldi Ujság,: 1945. október 27-i száma 
187. Alföldi Ujság, 1945. október 28-i száma 
188.. Alföldi Ujság, 1945. október 3o-i száma 
189._ Alföldi Ujság, 1945. október 23-i száma 
19o. . Az adatok a Vásárhely Népe,, 1945.. november 6-i 

számában X jelentek meg. 	. 

191.. Alföldi Ujság, 1945. november 6.-i. ez ma 
Takács Ferenc : A választás tanulságai c cikke 

192. Alföldi tiPág, 1945. november 8-i száma 
193. Balogh Sándor : idézett mÜ országos adatai 

Századok, 197o. 4.sz. 869-937.o. 
194. Vásárhely Népe, 1945. november 27-i száma 

Oláh E' 'ly nemzetgyűlési képviselő c.cikk 
/ - szerkesztő / 

195. Vásárhely Népe, 1945. november 23-1 száma 
/ A szerkesztőség közleménye / 
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A FELHASZNÁLT IRODALOM 

1. A felszabadulás krónikája / Sarsai Elek =- M. Somlyai 
I+dagda . / 1944. ősze- 1945.. tavasza 	' 

Kossuth Kiadó, Budapest, 197o. 
2. Alföldi U j ság 1945. évi ' számai 

Csongrád  megyei yévéltár, Hódmezővásá.rhelY 
3. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 

Kossuth Kiadó, Budapest, .1972 
4. A szocializmus utján 

A felszabadulást követő negyed3aázac? kronológiája, 
Szerkesztette s Szabó Bálint 
Akadémiai Kiadó,  Budapest, 197o. 

5.. 9.2 első éc•Ty.: 	
. . 	 . 

Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 197o 
6. Az 193o. évi népszámlálási adatok 

Magyar Statisztikai Közlemények 83. kötet I. rész 
Steplaaneum Nyomda Részvénytársaság, Budapest, 1932 

7. Az üzemi bizottságok a munkáshatalomért 1945-3948 
AQkuméntunnlgyiijteIIény / TcncsJ.C:3 Kiadó, Budapest, 1966 

8. Balázs Béla s ilép.*áozg,alQm és itemzeti Bizottságok 
1945-046 Kossuth Könyvkiadó, Budapest:, 1961. 

9. Balogh Sándor  : Az 1945. nove.mbor 4 -i némzetgyülési 
választások Magyarországon 
Századok,; 197o. 4.ez.  

10. Berecz  Árpád ; Csongrád megye fe3.szabaditása 
Csongrád megyei Füzetek 9.sz. Szeged,. 1955 

11. Berend . T. Iván  Szakács 'Sándor s Hozzáezólás a népi 
demokratikue forradalom jellegéről folyó vitához. A 
népi demokratikus 'c.talaku3.ás gazdasági tartalmának 
kérdéséhez. 	. 

Párttörténeti Közlemények i  1964/3  
12. Berend T.Iván s Ujjáépités és a nagytőke elleni harc 

Magyarországon 1945-46      
Közgazdasági és Jógi K.i.3dó i  1962 
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13. Borsi Emil : Az M P harca a szegényparasztság megszer 

zéséért 1945 második felétől 1946 végéig. 
Párttörténeti Közlemények 1961/1 

14. Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyüjte 
ménre 
Szerkesztette : Rácz János 
Kiadja az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága 
Szeged, 1973. 

15. Donáth Ferenc : Demokratikus földreform Magyarországon 
1945-1947 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969 
Donáth Ferenc : Ki jogosult a földre ? 
Agrártörténeti. Szemle, 1965. l.sz . 

16. Emlékkönyv felszabadulásunk ünnepére 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1975 

17. Erdei Ferenc : Város és vidéke 
Szépirodalmi. Könyvkiadó, Budapest, 1972 

18. Földmunkás-és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 
1848-1948 	. 

Szerkeszti : Pölöskei Ferenc és Szakács Kálmán 
Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezete 
Budapest, 1962 

19. Földreform 1945, Tanulmány és dokumentumgyűjtemény 
Az 1945-ös földréform / I. Somlyai Magda / 
Kossuth Kiadó, Budapest, 1965 

2o. Gyáni Imre : A felszabadult Hódmezővásárhely lo éve 
/ 1944-1954/ 
Csongrád megyei Füzetek 2.sz. 

21. Harc az ujjáépitésért. Az ?AKP 1945 május 2o-án és 
21-én tartott országos értekezletének jegyző önyve 
Sokszorositott példány 65/157 Kossuth 92.o. 

22. Hódmezővásárhely jelesei 
Életrajzi kislexikon, Kiadja t Hódmezővásárhelyi Városi 
Tanács VB Művelődésügyi Osztály Hódmezővásárhely, 

1974 
23. Hódmezővásárhely város tanácsának iratai 

Csm.L.t. Hmvhely 
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24. Kiss  Lajos : A szegény emberek élete 
Művelt N , Budapest, 1955 	 .. 

25. Lenin : Az agrárkérdés és a forradalom erői 
Szikra,: Budapest, 19 .5o 	• 

.26. Lenin : Gazdaság és politika a prol .etárdiktatura kor 
szakában 

.27. Magyar Életrajzi Lexikon  I-II kötet 
Akadémiai kiadó, Budapest, 1972 

,28. M.Somlyai Magda ;. Az 19 .45-ös földreform Élet és Tudo 
mony,  1955 93. sz. , 

.29. M.Somlyai Magda : Demokratikus agrárátalakulás - törté-
nelmi igazságtétel . 
Társadalmi Szemle, 1965. 3.sz. 

30. Munkásmozgalom -.történeti Lexikon 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972 

31. Nemzeti Bizottság iratai / Hódmezővásárhely/ Csm.L.t. 
Hmvhely 

32. Nemzeti Bizottság jegyzőkönyve 1945. január 29. 
Cem.L.t. Szeged 

33. Orbán Sándor : A demokratikus agrárforradalom ós a 
parasztság rétegződésének problémái a felszabadulás 
után 	 . 

Századok, 197o. 4.sz. . 

34. Orbán Sándor : Két agrárforradalom Magyarországon 
/ Demokratikús és szocialista átalakulás 1945-1961/ 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972 

35: Párttörténeti. Intézet Archivumának Hódmezővásárhelyre 
vonatkozó iratai 1944-1945 

36. Párttörténeti Intézet Archivuma Röpiratgyűjtemény 
Közli : A munkásosztály az. ujjáépitésért 1945 -46 
Kossuth 196o 	 . 

37. Plakátgyűjtemény Szegedi Somogyi Könyvátr /szám nél 

leüli / 
A Vörös Hadsereg felhivás a felszabaditott magyar 
lakossághoz 1944 október 
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38. Rácz János : Az üzemi bizottságok a magyar népi demok-
ratikus átalakulásban . % 1944-1948/ Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1971 

39. Rácz János : Az üzemi bizottságok szerepe a magyar 
népi demokratikus forradalom kib',ilkozásában. 
1944-1945 Szeged,  1967 

40. Ságvári Ágnes ;Népfront ős koalíció Magyarországon 
1936-1948 	. 

Kossuth Könyvkiadó,, Budapest, 1967 
41. Strasszenreiter Erzsébet.: A Szociáldemokrata Párt 

ujjászerveződése / 1944. október-1945 juüus / 
Párttörtén®ti Közlemények, 1971. 3.sz. 

42. Strasszenreiter Erzsébet : Az Uzemi bizottsági 
rendszer kialakulása és a munkásellenörzés megvald-
sulásának kezdete / 1944 október- 1945. május / 
Párttörténeti Közlemények ., . 1963. . 4.sz. 

44. Szakács Sándor : A népi demokratikus agrárfejlődés 
kezdetei Magyarországon 1945-1948 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. 

43. Szabó István : Az 1945-1947 -es földreform néhány 
Csongrád megyei sajátossága 
Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1971. I. Szeged, 197o 

45. Szakács Sándor : Földosztás és agrárfejlődés a 
magyar népi demokráciában 1945-1948 
Közgazdásági és Joga. Kiadó, Budapest, 1964 

46. Választási plakátok 1945 
Csm. Z.t. Hmvh 'ely 

47. Válogatott dokumentumok Csongrád megye  munkása Ioz 
galmának történetéből 
1944-1945. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt 
irta Dr. Rácz János Szeged, 1970 

48. Vásárhely Népe. 1944--45 évi számai 
Csma-L: t. Hmvhely 
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Birálat  

Baraps. Ciabriellas "Hódmezővásárhely fele zabadulása is  az uj élet 
megindulása 1944. október 8r-tó1 1945. naves. 
bexéigg" 	bölosészdoktar- i értekezéséről 

A szerző helyesen mutat rá bevezetőjében, hogy a megye és 
a város felszabaduléisával .a népi demokratikus forradalom első évei-
vel már eddig is több dolgozat - forrásközlemény foglalkozott, 
de összefoglaló igényei feldolgozást még nem. A disszert&oió ké- 
szitőj: e, ha Dsák egy esztendőt véve is alapul, í dalezőváeárhely 
vonatkozásőban erre tett, nem is eredménytelen kisérletet. A vá-
lasztott téma feldolgozását alapvetően megkönnyitette, egyrészt 
a már nyomtatásban is megjelent rendelkezésre á116 jelentős forrás- 
anyag, másrészt a szerző által felkutatott és döntően helyesen 
hasznositott sajtó-is archív anyag • A dolgozat ennek megfelelően-
jól dokumentált, a fontosabb megállapitások és következtetések 
helytállóak és megalapozottak. 

A jól megszerkesztett négy fejezetre tagolt disszertáció 
keresztmetszetét adja annak a gigászi küzdelemnek, amelyet a fel-
szabadult város lakossága folytqbott az uj élet feltéteseinek meg-
teremtéséért a demokratikus átalakulásért. Az egész dolgozatból 
külön is ki kell emelni a 2. fejezetet, 'amelyben Baraos Gabriella 
sokoldalusn és valósághűen mutatja be a dolgozók leleményességét 
forradalmi öntevékenye égét. Saijnálates viszont, hogy az országos 
összefüggésekre - különösen aLmi, a népmozgalmi vonatkozásokat 
illeti nem forditott nagyobb gondot a szerző. A pártok tárgya 
iásánál /41, oldaltól/ nem  érthető és nem is indokolt, az SzDP 
elsőként való bemutatása, hiszen Hóamezővásárhelren is az MKP 



szerveződött  inog  els6nek, ami ktilönban a dolgozatból is kidertil. 
Ugyanakkor kivánatos lett volna a kommunista pArtszervezet tárgya-
ldednál a pateservezds során megnyilvánult baloldali tulkapdook-

rot is kitérni, amire az VIP Ideiglenes Központi Vezetősége is fel-

bivta a figyelmet. 
Fentiekből is kltUnik e, bogy a szerző elérte  célját,  a köve-,  

telményeknek mindenbenmegfelelő disszertioidt készitett,. Ezek 

alapján az  értekezést  oum 'vide minősitéssel  javaslom  elfogadni, 

Szeged, 1977. május  5  



--Társbirálói vélemény  
Baracs Gabrielle: Hódmezővásárhely felszabadulása és az új 

élet megindulása 1944 október 8-től 1945 
novemberéig cimü bölcsészdoktori érteke- 
zéséről. 

Pontos feladatot teljesit általában is a helytörténetirás, ami-

kor•egy-egy kiválasztott terület és időszak történetének alapos 

és részletes feltárására tesz kisérletet. Még inkább igy van ez, 

amikor a felszabadulás sorforditó időszaka felé irányul a még 

nem ismert részletek bemutatását célzó törekvés. Ilyen sikeres-

nek mondható kisérlet Baracs Gabriella dolgozata is. 

A szerző igen szorgalmas munkával nagymennyiségű forrásanya-

got tárt fel. Különösen elismerésre méltó a terjedelmes sajtóanyag 

.napról napra menő összegyüjtése és felhaszhálása. Ezen túlmenően 

igen terjedelmes és tartalmas az a levéltári anyag is, amelyet 

az  eddigi  kiadványok még nem közöltek, illetve -- nem.hasznositottak. 

A szerző természetesen az eddigi feldolgozások anyagét és ered-

ményeit is beépitette dolgozatába, amikor a város felszabadulá-

sát követő mozgalmas esztendőről minél szélesebb képet próbált 

adni a 	 . 

A kissé elnagyolt bevezető fejezetet köveaő három fejezet 

a cimben jelzett témának elsősorban politikai-történeti aspektu-

sát adja. E vonatkozásban minden fontosabb momentum, fejlemény 

és probléma előkerül a dolgozatban. Mé4tftozzá,a valóságot hiven 

tükröző mozgalmasságban, sokszinüségben az ellentmondásokat, a 

kibontakoztatott osztályharcot jól érzékeltetve. Kétségtelen, 

hogy az összegyüjtött és felhasznált, anyag több lehetőséget nyúj-

tott volna a szerzőnek az bEszéfüggések összetettebb bemutatásá-

ra, a  kövétkezetesebb és árnyaltabb elemző, értékelő munkára is. 

Ugyancsak szervesebben kapcsolhatta volna a helyi eseményeket az 



fejleményekhez is. 

Végeredményben azonban a  dolgozat - mindenekelőtt a feltárt 

anyag jól szerkesztett intérpetisa miatt - megfelel 'a bölcsész-

doktori értekezés követelményeinek. Elfogadását javaslom. A minő-

sités tekintetében csatlakozom a főbiráló véleményéhez. . 

Szeged, ,1977..május 12. , 
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Melléklet: 1 db disszertáció 

Hely ben  

Professzor Elvtárs!  

Mellékelve 	Ásat .Ágaess •Audin• visuáli8 •sezkősdk •mvt tt.44Ad34 . 	 

	'ren dszerbea 	  

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbim,á.lni  

sziveskedjék. Legyen szabad ProfesszorElvtárs sziv.'s figyelmét fel- 

hivnam -  tanácsülésünk ama határ•¢zaíárq, amely a biLá1at .  elkészítésének  

és •bényujtásának legkésőbbi határi•:_:::jég« a kézhetvételtől számitott  

b. rmadik hónap utolsó napjában állapította meg.  

A mellékelt értekezést á y=irálat elkészitése utAn sziveskedjé.k.-átagl.n3—. -  

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és"a könyvtárban való elhelye-

zése céljából.  
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Dr.Duró Lajos elvtársnak 
tszv.egyetemi docens  


