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Tudom. nyos z letiinkben vita folyik arról, haa,y a  magyar 

nép törne ei a felszabadulás el őtt milyen .mértékben vettek  részi 

a f€ : innus elleni kifizd lembe.n, hogy egyáltalán óret'cek voltak-

e a harcra; mikortól sz.'mi ,ható a forradalmi helyzet kialaku-

lása és a felaaabadulást, a  Ho thy-rendazer szétzuzását, a 

fasisztaellenes demokratikus forradalom megindulását mennyi-

ben lehet a magyar nép müvóneic tekinteni. 

Makó és vidéke - a Viharsarok mAs területével együtt - 

az országban elsőként s:aba.duit fel. k> az itteni  városok és 

falvak baloldali erői az elsőnek ner;alakuló kom:iunists párt-

szerve.;etek kezdemanyezósére szinte a fels>zabaditó szovjet 

csapatok megérkezd;-lével e ;;,időben hozzá láttak az uj, demokra-

tikus élet k:R_alaki tásához. Még Budapeaten dörögtek az rVayuk, 

tombolt a gyilkos háboru, a Dun`snt,ul jó része még a fasizmus, 

a Szálasi-féle nyilas űrület igáját nyögte, mikor vidékünk 

baloldali, hazafias erői romi az uj, demokratikus Magyarország 

alapjait rakták le. 

Nem a semmiből születtek meg ezek a sikea ek. . Horthy-

rendszer idején, a 3o-as években a Viharsarok elégedetlen tö-

noaeinek élén a baloldati ellenzéki erők elkeseredett küzdel- 

met  folytat dk az uri rcnd.. zer, a fasizmus ellen. Ezekben a 
a 

küzd lmek(lcikováceolódott a népi erők,  a Horthy-ro:idnzerrel,a 

fasizmussal szembenálló erők egysége. 

Lakón, s környékén a 30-as években erős, demokratikus, 

fa niaztaellenes tömegmozgalom fejlídött ki, amely a belső ;yen-

geségek és a később bekövetkezett kudarcok ellenére is' kedve-

ző hatást gyakkorolt a felszabadulás utáni fu jl •désre, a népi 

demokratikus átalakulásért - a kommu>iisták vezetésével - vivott 

küzdelemre. 
Ei;nek az id;szaknáak és a lejátszódott küzdolmeknek az 

elemzésével kivár e munka szerény hozzászólácul .ós adalékul 
szolgálai, az emiite ct kórdósekr )1 folyó vitához. 
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1.  .  ak.`t  nul.tjat  tiazdastloi-t*i]eeuríel.ei  i'e,jliíd4::©,  pollliikt~ 

élete  _........... 
a  Tissau--:-:%iros 	 fokszik, s mint  m  .romi 	kelő- 

holy,  m,x 	A,ltpbd—koxt  í 1 kezdve fontos ,. ze.cepet töltött be. . tö- 

rök h -kboxuk idején  többször 3.1pu:axtult,  rvajd  1704-ben ujr.~ '"elépult  

J. nsai vArots  ebből fejlődött  ki.  1718--t>an III•1Ciroly títAlOt  6o ezer  

ht,lil ~ kürnyt;'.ével  N4dr.sdy 	f,,tóf csanAdi piispöknek  :Adomv:nyc, z-  

tt.. i  kor4.b1.4  v•`,ros p=4iis:szerben v'rltvtb•'tk  0e1;  <t7 ur—  

bért, -melyre verik1.2ttt  szerződést  kOCkittek. A  v-aros rentaetea.*.et  1}e-  

re:3ked.ett,  a  piispüksém, el hoss7u évtiqecieken kbresntiil.  std bstazs3a1  

vol t  ?lake)  kés+ibbi detRkt  stíkus  Buell eMnek kiul ~+ktil~s~st~. 

i► s3 11348-49-c.s  assubais;zttrarcbun  sinter.,r  Soo 	vein rust,  

•. v'atos poltr{itai u  Bach-ur:.lor.t idején  többször snet;tar;:.dt  -,  k a1  ;.adó  

fizetését. 	1858~ 0. bet:  ejesciídött 	jtyúb:1,-7y-f<1s7 abaci' t3s, cal.kor  

46 ezer hold volt <:t v'tzos h.;tixa. 	t..elokl*.el rendelkeztek, azok  

mct;v ~tlth,-attík liild;jú:tet. 1`=61-ben t ,.arnsitottik á vftres hatir'tt, s  

23o Fv;zhr:l,yet ossstobtak,  ki, e lion  véd v'ir osrás zben :., szabada(xE;har cban  

réezbvett  kwtong,k rbesire* tiéhiny  6v mulva I863-ri.4 ferjaz:idött be 6  

ser;v, 1 t z si {31  j~r~a, n eregtl3sbbnt  :.rr. :adaig  közös  h::. . 7rbj,lat ban lévő  

legelők fr;losaxbr;su is  LI  s:tEaf;lé 	föld- és hitiiirtok  ala) j*in. 	pus-  

pötuaéfy  tui4dorlIbr.n 13 ezer  hold r~ ,er..ei',  ez a lterialet  ..zonb .n t.:zut'=i  

r,r  nea  t;trt ossvtt  Wak6  h  

f► v'.tros noderct tiixtjivet.?t  et  -6l ax idősss=.l:t :1 ic h t sz-rmi-  

t,.arti.  .  er.arosi  btk.  lűhely nagyobb  aee.ropet  k..4► ,.zAltul, hory 18`I8-  

ban hid épul  folyn, a Maki  et;3rlrrki,bb ö3sjzokiitei  k;.►p9cs le:,ss a Ti-  

esintul  kásbpsó it s déli része  között.  ►z -Lrar9  é: .)zer;eri  közötti va- 



3- 
sut mol  pitésével / 188e / pedig tc vibb ni vekszik jelentősé ";e mint  

as 	(1-, l,ytr :•  e a 134n -:'., v:ll «.fr!in t :.;zegod, u 1)Un ,-- Ois•fa köze  ti j~ it 

öeszekut,, utvtar;alak közbeeső Al omiai►./1/  

.  g:itt.d:.isiói élet 	faul t sa4tad utolsó évtizedeiben seg.-  

al : nkul.  .  h.itiaaa •ipest jtaak aei;indulisdwal, ,Amit a vi1eYt tesz  

lehetővé, a viiriiehagye+tterseelia aam,  méreteket ölt, s eetbatir*sö-  

j.;  vi vilik a vAr oa iSaxd:+aági le jlödrsé riek. i{ űl ©¢ a saelléz  ok  -  silniak  

:~► eatfii bagyatakuiturdr: 	 ultik icy akaznak kitörni nyU-  

**teatime  h•l;ysetiilrből.  rakón nincs n:.c,ybi.rttsk. 	'Vacs  a jobb'i_f;y►  

sorból szab 4,u16 parokostok, a rcezőt;aatdasig intenziv fejlódísének ut.  

t JAY  ti hagy>niAúcettiss•k, a 3 keregkedgk, a kézmuves iparosok  vq r  o- 

4. Vejlfídő asesíSVi,tost a ptiepükeéR (alen vl. vot t lOiisdeilN► is  a szUb ,.Ad.  

stdtgburc antiy'aud<rj.i•. Liieliptlofu3érí tavibbi a aseeővtxoai  lralitikui 

,demokrh.cia h..i.:yowrnrAval, élénk e,azdasfrí,i Qs  keresketic3lrhi  :lettel. 

4 suit  'az is•ld ut rls=5 :I vti xodoiban ás a szá,R:•d.Pordul•:) ut 'tt  

a WAros re4atessernt .tiv 	 s .y,cm':].A r4 r-e Justh Gyula, a a:as.:u th•  

pás% balsz'.r.nyi,n.J.k vesstEí js. Just!)  bi r ' ok:i £ uk,ihnsz 	`A'oront': 1  

t•ivibeii vt lt, s  ell orisiki ri •sabutistst:irc ?u Kossuth  Lajos szel  l e-  

aót idéző 	 Yeviker.ységirhes jó ta.la►ilta talált s v3i coe c3er+tok•  

s--tikus pataest, kkrrc:skedő is ipu►roa pelgáiralntl. ilakó  hsl ~►dá , ~ ►.a~~~ 

ittel ! rmEu rr,il:aezt.,l ► olcArai 1884-bon vilö•st j.k men először képviselő.  

jukne :c Justh cfyul;si t. r:kkor t6l kezdve Ju<> t. h Gyula - rövid !iE. : 

tissal - 5o éven iseire: , etúl 	 riak5fi ~ez otsz`,,°l;yvlésben.  

Kos::uth-f-.,z.rtot 188o-bun has^a v.:.ik5n Justh, v'fros 1.e;-  

erősebb p=az rja lesz hos..zu évtizecíekcyri keresstul. -zekberi uz r vekbet  

1. Képek Csongrád ~e törtiustáböl. 5~ , 
 !

á63 • 
rdei q exenor A  ta i 

 
 p Ar::estNr t,zead1lotir ajz,A. t,t;ut ► .d v rma-  

cyei kon;Tvt.lt • liulri, 1934.  



jönnek létre a 48-as kötök, amelyek a vtlros politikai , kulturális, 

szellemi életének fő fórumai, szervezői. 

Justh Gyula vez€ télével a Kossuth-pírt, a 48-as körök 

Íti-xsi munkát végeznek a 48-as kossuthi szellem elterjesztéL.bért, 

meg;€gyökereztetéséért• Makón nagy Kossuth-kultusz alakul ki. Justh 

Gyula inditvány'ra 1887 -b en Kossuth Lajost Makó diszpolgár4v=í vá-

lasztják, majd 1905-ben szobrot 4l1itanak emlékére.  

Makó a századforduló után, s a Hnr thy-x ends zer idején is  

megőrizte mezőváros jellegét. Ipar szinte nem is fejlődött ki, sőt  

az id6rikérit bekövetkez ér tékesitési vAls•tgok á vöröshagymatea melest 

és az egész város gz.:zdasági fejlődését is visszavetik, .stav,nálásra 

k írhoztatjik. Jellemző, hogy mig a századforduló előtt gyors ütem-

ben nőtt a vilros lakossága, addig a Horthy-rendszer idején az 192o-

as 37.737-ről 195o-ifi; 35.814-re csökkent. 	csökkenés 1.327 fő, 

vagyis 3.6 G,-os! /2/  

Mig Makó a mult századi agrárfejlődés ugynevezett ame-

rikai utját jérta meg, addig Csanád megye többi r észén, főleg Kelet-

Csanádban megmaradtak a feudális maradványokkal terhes ragybiLtolv k. 

A  Hox thy+.r endszer idején, a 3o-as évek elején is a feudális max advá- 

n.yok uralma, a nagyszk;mu agrirprcletár réteg, az éles társadalmi el- .  
leptétek jellemzik Csanád megye életét, ép utzt mint az egész Vihar-  

sarokét.  

..z uri bit tok és nagybirtok urulmAt a következő adatok  

bizonyitják Usanid megyében:  

i3ir toknag.ysáE :i z-; fl1a  Területe  

20G-500  ti-ig 92  27.983 h  
500-1'100 "  30 

 

21.5C4 "  
1J00-5000  "  17.891 "  
3Cd  .  C;  -5QU0 Ii  2  8.642 "  
50U(  ~  -10000"  1  It  5•176  

20000-50800"  1  29.855 " /a mezőherzresi 
álleuni birtok!/13/  

2. Magyar 6tatisz tikai k;vkönyv Budape:: t,1931.  

3. P;a.gjar Statisztikai ,.vkön,yv }3udapest,1937. 

•  
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QrrjEa teE;,ye litkossiga  t'::ikív•+1 e  ;;qüt4b/  193o-ban  

1'/4.256.  A  tssögaudaSiE;rrsl foglal  k.0z5k :iz•leta 123.755• : v:r .sztslg  

tilegsődíN kö vet keső  kepei *.eut•.• tju:  

id)o  ti 	felüli bix  bvkt,s pa  bérlö kexee!#k 	154  
o-lot? h-í ~ ; 	birbc ~ ke s és3 b ~tlő  keresők 	319 50 
-5o h-i  i, 	 4607  

1-lo h- i~ 	kisbis tako: ,  kisbx1ő 	 11369  
1 h.ori aluli 	 -"- 	 583  
seises, kor 64 srt, stb: 	 1513  

üseseesns 	 18.545  
I;sek emit*  taul:ikdtanja . 	 12.896  
Hank  elbuetvtt jn 	 33.429  

öessc;s birtokos -prGlraii6tsi : 	 64.8'70  

As ugfi4aproletiriticufs lé  tezima:  
ótssdaee‘gi oseabd 	6 .421 olts tott 	10 .379  
p$etggazdr;sitgl suxtktls 18.323 	-"- 	23.253  

C3ssseaons • 	 24.744 	1t.;r tot `: 33.632  
3~;vu tte,sect: 58.376 	 /4/  

A  bir tukos p:aras7tailY  E.+rí,ritiya teh:ít az 193v-as  né ~ sz ír~- 

lál~ta adat:Ai soetint  us;un•íd rteryében alig hul-udta nef; az 5v saa isa-  

lékvt,  tss  agsfarpsoletirií tue urinYu p edig ne±;kÜaelitetre az yo  ~- 

ot  !  rétetr  elusettséigit blsonyíítjs, hogy as  6n4116  kor  

6.213-an ner.t i Andelkeztcrk 	h•ízza1../5/  A  naabsáiu  aupsz4rtos-,  

PÜldmu+ikes-rétegi.  sutely  els;ísaorbun az ugync:vecett 	tsellér-  

t: d ir-».bar, 	 cti  „deX[  f .klubun a  Makón  is  aes ie►lálható  volt  

u 3o-,a; évek elején 	g3zd:..►s=1f,̀ i 	ki;vetkertbbea autyhe,  •sin- 

te helyzetbe  kuliitlb.  :i n apszi,easa k, m®zí", g:.tzd,::fi(;i 'nun  

ki ®ok  böstgeoen  mur;ku  nélkiil ' tescődteK  e>>ettien as é vekben.  ► me ~;yé 

ben  Isi t1  etl l  ,  ti s3s4abuli asaékh oz  iges sagas  volt  3 iséE:-  

si:  r  ua`m,  ant  aygtskibb irte>gsitg
~Y'arAssil a Osesiid seco1  agr irpr  el.  t  -  

i  iittst  nehéz  hely7ot,é  t.  • 

4. .  af;y,Az 	 Közlenténye3k,iiuduQegt  1934.  
5. :  uE;yur c-tutiary.tikai Közlerények,Liuelupest  1934.  
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A  nit,siirusár r3éh:lny 

in  h;Ar megye 

Amjdu 	„ 

de8tmra  " 

4R ~.tbolCii " 

Wi kó a 	" 

Csanád 	" 

tiszántuli n+egy6bt3ns  

63 .5 
 

74.8  

71.9  

84.7  

89.7  

8, , •9 /6/  

LgYecii.il csuk 4 ké  s met,»t; nenaiiufusét*e haladta meg QesnAd  

megyóét: Békés rhef► ;✓e =: maga forrorzt4 agrérprolet  eriitus•,v'.=1 .1 kot-  
ta u Viharsarok Wzsik Pantos teriíle!,ét. " murika].c.hetüságek hiArya  

és a nehéz létviszonyok miatt e'.:;uved ne e. ;yé bűl csak 1920 és 193o  

között 6.24n-en vilass totték a kzat föl. rix e vi ndor140. /'l;  

mefeben a azAzadforeiulá t ' jAn ép en csuk hot r7ei;rin-  

c.FuLt 	ipArUt3ocátís. ► m e3r'ziti b e;'iY - 	 rterg r:zmitv:a  -  193o-bah  

követkew5 ri«g.ypVb ia.zemek ve1taEct  

	

• ozőhegyes 	GépjzAviti mühely 	125  mur►k4s   
k:orrdar ; ,ytir 	 li •> 	 " 

Cukorp;yzr 	134 "  
t' agylaki Kf3udert ;y rr 	35C. 	" 	 /8/  

Ali  ipad m.:u+kí8ok szAma Lestrét csak alig néhfiny sstAara  

te'hetől  

	

Kz 	foglalkortisuak cezim:a á megyében - 11466t 1i. be-- ,  

legzh.aitva  —  193o-ban  23.354 volt  /keresíí és elturtcbt  ~g~t~I•,  

;rek,  tulnyomó többségét azonban kicipat osoj.  ;.°s  .i1t;al/eg14b4ik,va-  

lanint  eltartottaik  tették ki. 	ne#Q3Uer; az iczerni, v41.414a01 a kis  

ipari munk4116it uráa►ye, elenJiesű. /9/  

NAM'  tArsada2ei sZetketcfte e'>s,  tA,r:t  a megy~> é.  si  35.814  

lakos közöl 19.834, vtii;:Sriit iAz  cOsm  lakessé{; 54.; 3-u e+ezőgpsd434-  

6. Mah;ryrar :itutienetikai : 'c vki>n,yv 13udéapemb,1931.  
7. t_iagyar 8tati.c;ztikui vk.Cinyv Audupeet,1931.  

8. Magyar :ítá►tisztik:.i Kiizlereéqyek Budapect,1934.  
9. Pagyat 8twtia7 tikai ttLzl em.: n,yek $ud:apec; t,1934.  
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gi toglalkoa:teu. 	hogy - elrrs aagas a kieipeeewlc  §s ki.  ke-  

reskedé;K, v;alafzirit  alkalaastottuik  ur§txya i s.  as 	i és  k.,rcesko-  

delmi t'oglalkozisivak azrima 9.399, ar i tbbb mint 26 %-ot tesz  ki.  

~► köeeselgilatlae dolgozók  es  a  isub::dPa glal ko z'1s uak  eslíaa  2•  2'T8, 

a  nyuo:Iál.j,as.oké  1.38o, a d•l7i caelé  rleké 963, ; ki;zlc;kedéhben dolgo-  

$ók; pe,•dif; 9oo  as elti+rtottakkatl matt.  

A  ,t1tros 46.70, holdwi mes3figasdask-i  •tivel.bssű területén  

csak k;:t nagyobb birtok talAlh ,ató, as QE:~,yik 1.849 holcictal a er,_rop,  

a nv,eik 623 hr.lddal  a  Kclabirtokosa-g tulajdon,.ban. : loo holdon  

fr.ai ~:li 'oirtoko.k 	to  cauk 17. .a uri. birtokosokat %s a mesK-,gaz- 

dasí4lan  Pvglwlkostatott hivatalnokokat, 4rtelaeisé£;ieke  !:,  stb-t  ki -  

v~;vcr, a  parasztieig 2.áts:mum  19.395.  A  birtokos para..stuk,  valamint .  

r  ssosek és kertiezel: egytit  tc3s, 	taxing). 11.400,  a gaz8aazí:  i  eaolé -  

dekó  és  me+rőf;andelfigi  murtki k: redit: 7.995. :1u  előbbiek  arAnyti  

6o, az  ut:abblaki  pedig 4o  ;á.  ''iakón t;Qhzt alc:csor;y::bb az sgtirpro-  

lo tits  ii t usi  arr tim ay mint  a •egy(r ben  e  a gig a mes?tögasdam$  fi m u ►t vj  so k  

kéisitl 

 

mintegy eston egy  holdon '  atoll birtokkal,  Illetve  bérlettel 

r endellcrssnok, akiknek többsége b agytaker  t-és  z .  

~  bir tr;kkal  teaa3elkee5  ptslasztsíg ,.d.xtai azt bizonyitj•ík  

bogy  igen aa€;ay  a kis-  és lrösippar+►asbok asQgyes  

tokatlyt•sAf~  	nr.liplimpk * c'n''t116  kcrcas6k :iv.-'; ew  

	

loo h-ig 	 76  

	

lo  -  50 M  • 	 1.158  
1 -• lo  " 	 1.729  
1 holdon  elel, 	 94  
13e8 	. 	 64  
kor táss 	 '129 	/lot  

Legtbbb tehAt u► V.  1 —  ln h; ldit; !;urjecűí Yiildterülettel  

rendelkező kie- és kiisí►ppat:,szti cuad< , ©it;op nz-íaw, s figyelembe  

kell  vainly bvt;y  :a nafwgaadae4gok s3xzma is jelctntóe,  de  .az  i ~;az ín 

nagy, 	50-loo holdas kull;k.g:.zd-a•v-ok  asKa4 	deaybs  zö.  r 3sse  

lo. 	:3 tatieOt ika►i Ki'  z i cat!+ :,  n;  feK 	,  1954.  
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sek és kor t's zek nem r t=.ndolkezrsek urznan földdel, azonban vagy  sr 

n Ag;vg Azdik föl (ijón do1rosnai; ,  nine  h impel aker tuna* rugy pedi'•  teld• 

1,t r 1 et 	r ondelkQznek, ö óagye,it tar melncait. Astyag1. k6süisabszreik  

~ •  kisp ,Arasztok uzinvs3rtalia 110eoglnak,  sat hagymaknrsjunkturti idejön  

m E~€- 

 

19  ebeik  mt.-Noise 	 értelemben a s agEir-  

t3rolat  •triát:;shoz iceil esv,aitasnunk őket  -, helyzetük ssséi;is mx.;a,:;si -  

14r 	leg a lapottobtab•F *  stint  a napse,mnsaoká 613 rtess6g:sdawzgi  

murikel sc‘k.!.  

,rr._, porit:oe adatok  mom 411nak r  ceotdelkessís3r e, hug,y Ya--  

kón  a  3 0-kili sold)  on  h•íny gaadas!ír.f oglal. kozobt hi ►KynatiE.1reelés:;e1.  

:, ,rdei  :'a:r esc .ss,•:;mitKsei /11/ esurint a 3o 	,jveic ele,jbn 3.35e gas.  

da1341;,  :iz bonzes gaad:le:íi*,ok 62.3 s z•ízalóku folTtatc tt hagyawterae-  

1és t. 	hA;yttaberaelií gazdasRgok tv;tr  on  fö jtA ja, cab poi t  ja izaeret es:  

4z F;1s<íbc3  use  a sas ±n tóföldi gas das3 rt;o k 	tosnaic. amelyek hagya:tp-  

konjltriktura idejón  vi11alkoz•zo sazeriien rlerplgbbilkoanak heg,aaterae—  

Iowa  .  'g:Azda zee  foglalkcsit. ozzel, Yelrogadotb hugyaakc3rtészek  

vagy napes4aosok  végzik  a hagyaa terineeitóiti b. t sstAsik csopor tots  b  

huara holdon aluli hcit;itr.i8 gasadas=i  l;ok  kstpqik, amelyeknél a hLif;.m:i  

rendes?er esen beill+Iszkect.ik a g.4zd ,11kod3s •íltalinos r oncijébe.  Mint*.  

era ezer re  tnhbtii  ezek  s5a ta:i, c  kiiztük sok  u t►4h-in,y  holddal  rendel •  

kező kis3paré;sststi gazdusa$g,e  

A  harmadik csoportot  a  Wtttiess<gazd-Asqt;ok alkvtjóis, uae-  

lrk 10.2-3-4 beldam  tür  p ebittokon sea böY le  t  on kiafdr6L44 ,,  o  s:.si hagy  

aaberael$st  folylatnak• Ur.  a  1•magyobb  osoporb 824aalt  2oocr -re  e  

hető. 1ln , .Qk a  gazduseá ,  -kit>usriak'ldt:;;ilapja a hsiaae, s az  idet-r to-

e)  hag,ysnaker iieliek  i: er1  marts  tcJr_+.elé si kul tux'ib képviselnek.  

h.4*,,ysnaterRol6s3as1 fot;lülkosó tj,;sae3tok, husimalcertésnfok  

lá8ba ~>j~ +.k ~ 

 

együtt m.iritor7 tizezerre  bebeblia  beh'it a  tníror3 Ia-  

keellyg+:triak közel  egyharmad.-it al kotj4k.  

11._ licdei ~ trrerict  M•ké  buet,.ctalonrs; ►jea. 20-+21.old:ú 	..t., : 
nakii  Jórsef  r+bti.la  ttustount rulu;jdcrntbaa.  
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di  vr► r. oe 'A - etinek e, yik. b.laig:.adcí j..a u haobynjz,sssúg, umelyet  

nu;yPob! 	 3ó61í8 141116köaa:- , a parasstí elaaa:►rudotts4g—  

b ól e4416 	stsitskit ifit i.aa1 *MOM, v ul um int luesdemé ny eaas€i ké as —  

s6,1 jell.ed!tes. :, hagy+uafe-rnceltis és ér té ltee.t.tie 4.11andó buktatói  

ya r;.,yeressé',ei n.cswwso>aak fizikai., buttes  szel end csríí#aesitéet is  

nyelnek u hagysak.er té srek>icil. i°:s5t t a perraasti 	 kul tur5.—  

/is  .t* el etaol ked8 s P ü ha s do s é i in ők.  1etük{a1 l=.aradó h:~  ? c ás  

laaaaar. 

 

tiara a teraaaabasottel és id ,jirtec>ai3., de b.=rc 	k.ureskrsclr;kkOl,  

u2iS(ariva 1o. Lppra>Q ezért erns Wtluk at a6s_,9setactosiio érs.se, 

sr;c;z veskcsüási kedv :;s es a Ptitrísa mcwr..taed;+s4iu1ó sss"c;vet?uús::.vi kes  

damd a ~~~e  9k;3 fiüi ltrae K , ki. 61. let et knek.  

.lct5 ~ par ass.ti--pel.,':'tri iejl:4:)s, 	©r>4116 p=4..komti kin  

u, sisstenci°zk vitoFSa. Ipuacda tulajdonképpen nines. ,, h : :s;sinc-:ss á ,,ek  

F.,te jé n olyan iiss ase, v6,11+a:4Y.tu vira • ms#y 2o  '11k1  a'tu$a ttri4 1 tiib. 

f, f► i;  .foE;131ktsaatat  s 

VaaEtuti mtühcaly 	93 ctürak:íasoal  
fü aastf ejloestíí tel 	 If 

 

41113b6 eliloa 	21 	*'  
G611e14 oe 	 51 	''  
Kraaakta 	24 	t,  
MKll o du 	 23 	"  /12/  

3o —aw évt3k végésx, zc  4o —es  15+aale, tt elején. ®et*piil 	M+attt•:1011 hurymµ—  
€aafirlt® 	uncly 	ixijrs.yeun.it:asnak ad  rtunktit. tr:akó  

:sats.nk4l1e6104 tsehA  t irc n 	 mu!i kasoeaa. tec l;yhos sorolhatók 	kisa—  
ip.,rosokn+fil dolgozó   sort dolt., ::.i.ka.l.raa,asot tuk, :.att,ítcnak n xi. 	eltar•  

;-aikV a]., csalitit aí.jat.kkal ectia t ail-. ér i el a i~  t esr et . /13  /  

viroaa!t lnkaastiw . nak 	 c3srli€aa 193o-b:an d kíi- 

vc:tkos t;s  
=:.etaX rt-'. tus 	16.742  
R6m.k,..t. 	 14.879  
Par ;>e1ita 	2.C53  

i.iCVxli  g k(.e t. 	1.269  

i.kus 	 719  /14/  

   

12. .illegyar s>tatiisstikai ,KóslomévA i,ud .,Apoa,~t,  
13. ti;sl.c_,mén;I.ek Yiud.Afeat,1931s.  
14. IXdcai Fixates  .► 	 ztniti; tjar.,4d,41onrr:.jsa, .kó,1934.  

12. old.  



;.,i;5 t5rsad+etet! sieest8ábsa seines és vil.toz.tc?s kpet  

nyu j t. :  I  ;cx threeodassr tersedelai hi¢rr ; c c;iii .i nak meggelelőQn  

ceLtac: on  itt is a löldblrlik4s Sri osztály képvis,::1.ii lbrtanak he-  

'l3ret, uicik rtan rtstb,t I,alcosake  d1► viralogyei htv.ataluknAl, tisxtsé-  

.f;iiknf l. tegva M:xkió Kt esdblaí.-pollitikaA 61G tG hes i.; k ,.p  csel ddnak.  

N6 kdpvlseliyjűk 	46ssitsbei.yí ptitiglz trail tYoletz-c: . eur-di f öld-  

bi 

 

timbals. Itortb,y uh ,.a;ora•, töispArc, mc+jd 	 aintsztoc.  

~~ libísr• fiv:)1t",  mut; 	 fülcibittokon • :v.,y-cnaZido v.-dlr.rint  

a uzinbín földwiki, de FAO  uri birtokos .rcit-cnat-íd, usblywk  

*alb  hilbPdt a:1r Sat L•e..burdt Tibor,  a s7e: ..edi e1lenfotivaddil.ed itar•  

'silky volt ,I1rxrmina.t.:;zirctYl, bej3ieatoa u lerl6bb orgz' yes uri  körök-

be is.  

ttövat kc;<.íí, varlteci 1vo1 sdr esélesc+bi, ré ter ;et a dzsentri  

sse;rsai*ksa vr'ereeatoi 	 vezr.tci i,ivutalnoki ir, créh:,ny art  

rirtoko9 u1i:otja, s iciQ szi+ai.thgt6k a leEzazdkA :tbb poYgésok, kis-  

t#íkósslte b,,; ,:gm .:ker e9i:eciiil[. Hama  hiteeotitt n ez a 	t#ós 6108 crl.l en-  

tet is •an a dr,nk?ntri 	a  poletri ssé,sauzinu.tk kósCbt, de bm e w-  

dalail ua; kítettlbQl ú l ase noe b:elye tt lorl iA iri,ak. *1 a r'i r o s é l e tó b,.ta .  

des entri rlc.m!nedúk  képviselője Petrovirs k,.;,ü,r• y ka.r.-3bbi ,.oi garfleta-  

ter, iwrmin;r1>  zr ti oxas:xa;t;ytí"iiisi Itói%váse316. :L törttetici, bizon,goi  pu-  

libiitui in tell irelesiKval is r «nctel -cMtű kispol Art  Crtielaiae 0. hi -  

eultalnok tipu©cx, úz uri birtokosai i ►414 Dicey  7,1artelat, 	k . : -  

sőbbi arolgrrmgatc:r. c:. , Vision/I') 	rtegtc•sbositőjc: r3116118s4  

/í ,r~ clsih-.ci,~ Jeni; gy.)a-,yoz rész és bor  bornttgykoreekedeő t, 3s41aei  tisűb- 

hi he ,vottte,oe, 	eY.•.ax 	E,,3lnlúali ellenzékkel fliír tö3.,réssi  

v►:sz a Kc,sr:uth-pir t ós a sstociéldfrtokr:Ata p,r,r t: uls uein, r aicie'Pv ~ -  

nyri n is.  

A 1itOS 	 be 	 i1Ett6 ,orx  (hem  

leLec.eii2etid,a ssexepeb tölt b6 a vr'zr't.si k3.opolaireálli 	Jtxoíp <rosok  

ét✓  kíoketeskpcitik 	 ru+rk,:z au ré  teve. 	r,eopert tgy 11‘ssének  



ip -irospolgisi anuicYóit, orssi{;vs tekiritólyét bizors,yitja, ho,t'y he-  

kor sct:e nyp ti vt: zsestticlwe riiil8e oae sesdf -ou v  olle+  t  e it3 	 -  

ip 	ss64 és a kisketesst%atta k., pietti 	wok a>s<aF;é twebb rite. e  vi -  

:~ zi;o ~ ►t p~olitilcaíl ~; éleiteia dl 	dil#sepontot foglal c:l.  

6r t elateld legElg.y®loslt eltél tóbb c opor t jAt humkous,  

ezar6p<.ii :.zainvonul u satit► elUeiggei rendetke76, szé1 F_ a 	Ikt:rü ós  sail-  

vó:...yzaoti, irt► cta.1mi 61 e;cl.;;déo#i. a«batltoglac]..ktasiguak, u4 , . ; .ti5dek., or-  

vsasat:  k, valamist 	 tjAk. 	 etzrediiil;lló .jelens6tr  a 

tr~~y~xt kiz  v'er cysgo k 	t;; n e téb ea. bp i:7 a £ro l tViri r adi k i11 s, ha]. adó  

61teaaiebgi0zt. ilyen r:k_,y+psb tehetsi .t~  csoportja tevAksayfredjer+  

0(1"A lee VII outs ur ► . 	vises dr;rmir utikus 16c 	e~  *Link, cr'.1toz3atos,  

fesnultsé pl;a1 teli közélete, s7el.tomi éle ibnck i:ibtRyeso.3r;e  

cr,a vonzotta a rudikAliz vi.dAi órtelriisbdiekot.  

, 	Tás cyiik er e$ makói  vi f ellődik u francia  se acé,s: marAs u, J6 z sef  

~tikilóic totoFa•tó ',eperuit 	 aorta t.`u4kóra a iCosaut  

kulttuss lelkes 	 RasR/ves Koloric:i J'ósoet  ~fyt~rd. 

:;or ukba tAitozik a zssridó sr, ,irmuz is u Pried /train  fovur -  

vras, to vIbb:'i 	 lOrh 1za1 fcíoz vos óa ?zsiaok•  i;zce k ~ 

ptzl. ~~':z i r ~cii+sklis 'O.r  t  oluisi  eíe 	politikai ktisdll sAk,ben. is *OW  

odaadással ves1ta11t x é;tz  t . Esp e:r :: it J‘s tiasy a ssiasa►citor ciuló#o►, lfÓ40ezss6-  

Y°asAshelyeet kesldl, 	utei  u It Jo t io r tdnalt e  de u jasbaklEö+skr}Ai k,  

►utiiraiti,ro t köt fornyali Ane a: al f :nc+.x eisbi,dvul , itueiaay %utl?tvt.srl  

b~ Pliszto.r .1inos szaoárfessz~sl• Lelkes 	 de ur4frf .. 

l~ áiat3lori, 19o3-ban r:; Vis-~the3lyi Kossuth 	elnök;ll.  .  ea-  

Luztj ík. 19o7-bm ki.. tözik l."ak6ra, 	 tev: kc;nyelme  

mellett s JtL: 11-p , trid. r ak.c`>i 	 kesRtiéhében is réez,. vf.sz.  

• .s3p r_L sit ivies be kilrsyves *ionic u Jó9eeP. C r:atlakcjzik  

il6doasröete6.rhelyeaAr owl,lót 13ontoat Nagy GJttitai4t, lE3 kü9it ~:r:iticf3°;-  

z'cosgalonhos► , tr+el,ynek első k$stryülését 1913 dp:rilis 1l3 -re  

kór ~ hivtak össze és 	 14ciaán akartak me€etat tani.  

retu3úr 	 dux va keai►siipfaivel +net;suv:ssE tu ez tula,jdsan- 
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kéPPIA megalcadeayost a a caUlést. iliwunebben U5& id* kbatrs.tn- 

ogr urstul 	 lle tve LIfl gY'-itge 1  me t altataak a vio- 
wept tör v4 nytuitós5.4. v.') 1 ulnas° icon, usal. szin.t e hi he t ;Alert* II 

tünik, s  elyre feltigyelnek as eg‘sz oramikaws. 

.sperPit .74.nest 	1918-.us fottadulse idejen 

OrtSk .: 	an:IC el et) kb 	*Laws ej ik, a:4d ne ,wei nervwti t amiss 

el gbke 1 enz 	pit 0101;40 orr udultiut 	px ale t:-Ar kt.Atur sz iiketaes3- 

14436 t oval istiarl:e fol, (ie 	!Purvis:Act:is tAr dual • bu kin* ut.:In ri9:.•SC ,  k- 

ka3. a kaaaunic 	t;,41,71enközt".,,tstasia vezet-Oket segiti, ;ogi 

tybd latiket 	al. 

k 	6rtel%iségiek s o. etli 	kul ur1iu, u muv- 

iroCulai 61.etben 	 tbltenek be. At 	ukik 

hunzas f-jvekben. Jásaat 	pixtfomIjik, se itlk astki, tor it- 

iqk t  tunAcsotkal 1tjk el. Zabia 	 ióku Ferenecoi ben- 

136Wri;es b,ixedWigot teittrawk tens, s idaakiint 	 őket kr 

bztriti olial•aar  4re, de irodalmi estekie is. 
viruortstie - mint ii.horzr as •ddigiokből kitLnik 	;lit • 

esen el atii ré tem.: e osz I ik, 	szántáf 	;I 	o t et, waits t fuly- 
t-44 suradie  főleg  nurszusdAh51 40 középp zLisztokból fl6 /411a- 

r 0, vulumint 	b 	 f lulkozó kispur ,usztv kr ri, hk..r.;ys- 
*taker téssokr es :z előbbiek kéviselője 84.13tiliat Gö y, ukit ai 

tfaltratildi-réle Ki0 .idipj to t intictittai iikobb61 r albassuAló 

Winytat folsőtvIzi.  tg&  (melt 	 nő t  minriketten u tizAzdcks -i- 

gyosidet vczet61. 

	

vAzos 	 , 1.(.4riostiletei„ pvlitti tom vezetei ass 

	

ziiekb en vtizel t 	 r4b erz (id6 suck negf el eV') en 1 aku1t Lk  

ki. As ari Izi:TC:k, a vezető, dntri Lzizassfisa hiv,4talnokok. 

!rusdag polgri rok 	ur kassinót hvttk 16 tre. 	kisipurosaift *Lye- 
sitlote, érdekvódsleti ozervezete 	tei.:tiilet t  u tt-Agye;Azdik  és  

köOppar ,-Lainto k L Ge..:zdas71t 	lc, that) tömö! Lanai: • 

m -,.sok. ()edit a kartilialuazk.ivetkezethea. All bzoni 
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s k fóruma  u Munkásotthon. 

~ vezet ő km mányp ár t, aIlta' helyi osztagát az urí  kör  

a dzsentri származ.ásu hivatalnokok, a kistőkések, a gazdag keres.  

kedők é:a ip,.sosc3k, a Gazdasági Lg-yesiilet kulákjai és részbon .  a  

köz::,~ pbiv;r,ko:r  parasztság alkotja. 	várodüan a 3o..:.cs évek elején  

a legerősebb párt :.4z ellenzéki iü.ggétlenségi 48-as Kossuth Párt, 

.amely a kispolgárság szFgényré te:ét, a. hal adó ér telmisé f;ic;ket és  

főleg a has;ymake.r tészeket tömöriti, de !Ref  tsa7.álh,:,ták t borában 

a ki.;birtokos parasztok is. 	párt helyi vow- tői a má,r- emlitett 

urópai taüveltségi, közt=irsasé.€'i 	 ér.zel mü polgári 

k ~1is 

 

ért elraiségiek, Espersit János, ;'riE.:d íumin, Könyves !Colo-

nies  József, 	pár t helyi vezetője 	r} ton Bálint  középparaszt 

aki a párt országos alelnöke is. i vezető <-árdAhoz tartozik még  

if j. ~ :irá Sándor bir tokosgazda, a a kisip Irosok közül LŰwenb ach  

Benedek ós í:alanb 1' erenc ,  

szociáldemokrata  

előtt nagy)orl g:ren. e, ami összefügg a makói. munkáss4g kispolgári  

jellegével. A szociáldemokraták ú sz•;aadforduló után efv.ütt.:müköd 

nek a Justh Gyula vezet.e  Kossuth....  pár tt, al az általános válasz 

tájopért folyó küzdelemben. .z 1918-as forradalom idején  M k5 

demokratikus közéletében, politikai életében± hamar diadalmaskod-

nak a köztársasági, demokr tikus és radikális polgári erőki s ez  

magával hozza a korábbi demokratikus élet, demokratikus krzélet  

harca1ban bizonyos politikai tapasztalatra szert tevő forradalmi  

prolet xerők előtérbe kerülését is. Makón arátlaEg hamar, már  

1918 december 4-én megalakul a Kommunisták '. agáror szárgi P irtjá-

nak helyi szervezete. /15/ 	tó tagok részben a Szovjet- 

Groszor. szágból hazatért hadifogoly-vöröskatonákból kerülnek ki, 

akik kitüntették magukat a feher ek ellen vívott hábor.uban• Köztii 

15. '2 anácskiiztársasg; Csongrád  me! réberi. 	Mat var :3zocialista  
Munkáspárt Csongrád megyei t3izot .  ságának,  kiadása.  1959.  
139. old.  

párt befolFasa az I. világháboru  

k 



- 14-  

van Cser József, akit Szovjet-Oroszországban Lenin renddel tün-
tettek ki és Farkas Imre, aki a Tanácsköztársaság idején a Csanád  
megyei direktórium elnöke lett. Közé jiik tartozik még K. zabó Mihály  

~1  párt szervezet alapitótagjai között vannak méh; azok a makói prole-
tárok, ipari és mezőgazdasági munkások, akik a Tanácsköztársaság  
küzdelmeiben később jelentős szerepet töltenek be, mint Szücs 141,  
Diós x:Andor, szabó János. ?k mint vörös katonák végit; harcolják  
a Tanácsköztársaság frontjait. A makói városi direktórium elnöke 
sombori Lajos, aki azonban a Tanic sköztársaság bukása után vissza-
huzódik a politikai küzdelemtől ás később a fennálló hatalom mint 
asztalos-mestert  igyekszik megnyerni r.-tggának, ami többé-kevésbbé si-
kerül is  

Al  szociáldemokrata pártszervezet a 20-as évek közepén alakul meg ujra  
rakón, amelynek titkára Kotroczó József, a Corvina biztositÓtársa-
ság tisztviselője. Kotroczó egyben megyei titkár is lesz később.  

minden tekintetben a hivatalos oppurtunista szociáldemokrata oli-
tikát követi. A szociáldemokrata pártszervezet tagságát kisrészben 
iizemi munkások, nagyobb részben kisipari munkások, segédek és rész-
ben hagymakertészek, mezőgazdasági L nkások alkotják. 

A 20-as évek végén bekapcsolódnak a pártszervezet munkájába azok, 
akik vezetőszerepet, tö)töttek be a Tanácsköztársasá ;  idején. A  párt-
szervezet tagja lesz Farkas Imre, K.;,,zabó '"itiály, Szücs Inal, Diós  
Nándor, : szabó János. Ok alkotják a pártszervezet baloldalát azokkal  
a fiatalabb párttagokkal, akik ekkor kapcsolódnak be a politikai 
küzdelmekbe és akik elé,edetlenek a felső vezetés politikájával. 



ti$(~t~9=~  ~  ♦ v 1 	. 	i 	~   _. 	 . 	a ~ 	1r 	 ~ ....  4  _  di  
kor!ruaista 6StarrteskedlR  

A  h  un $aa évek  vb g+i a  a mewl  sssdssást  ile tU vn is  kibont: -  

brso it a puss ti  bi 1;a1'd4e0A i►alKS  •  As aslelMsk9 syd,tak 1e611 ,`;.: u i  k  
MireAs slskiab as stods a 16- k6669   a aunkrzS l iitliai s 	ro rsváe etö. vi  v:1' 

A  augy gasdasiiL 6fi1sdg  esoub •.a toqacsak u rites'  ■unk.J4Iv►geb uujtutt,  

♦ sosdáaaiaivishaa a  vA1,siR .tíó passtitó áb  Wise volt, hisses  a ttu.gli•  

'MOM  egri,rvstleltiriAtus, u ftildoólkbli ssso nypaeasatats INlysrbó  t  
rfs kilitislel.esnbbb ,tebtev  sett easels  a  sit egallt as ilefte aseibbb  
is estate  koldusssicivonalo

~y

a sositufi. 	
+  4  saws  t~'~t  liad~.er sM1yoB eiilei~t~+'FS.. L ~dis~ kierRFstoltok.  

n  .cybirookoloerR MR1a e kiísipskori vinror;;amts urAkacitak,  .:y.z urad-lmi  

c  Sleös6R bsbebeblan elayoaabdab41 	kiszcrlwíl t_;to ttsxatOraa  61t.  ..  

rxc. ri c e ts k 	atip‘s.-p  r  ol ot lit4iMab  v  buses _ a  1 ie»► ís kto siphie  o®  kos  ~a -  

r.usts=igoc is. ttipatAk u segv41bosolt fora&bucc bovibb618 	ear:A- 

v i  nyek  is a tas+isetdookrjrua is Ysalk+ud 5 vi e116 b!lMtis vissou o k.  
~ a+M►sllaas8asági ki as b `bs sf lrsyea itia teilt  s a kia-  és  kö-  

~,04r.sr.:etititiigelti► Alasen  a  aesőgatatlallidi Leah  1928-29-b51 t:ensivc:  zu-  

hJntli kezdtek. ~ korailny 193o jul.ityo 17-én ickryLc:len volt bes♦pbai  
a boi®tttu.-.re ►rdpelbv, eel alb  jil+sRbette r, how  vi.uci .en c3ladlll  lima  

bleu ut  u  bisratil,áaek aibLny Perb6s itltiesis z  i  tós  t  ad.“ • de  SIB  

kés  z  W} n  zb eft. lissom $01.,/b en, b  ol  et  bábrise aseirsi  :  termelő később adós  

j_;  kif i sub116116i felbassuah-  tott.  4  belettba amoebas  w ri:li pe-bir tc-  

±:113  tj:xaomirmégvn 	segitett, caak a  aapbl.atboicesek bwtasretlhabbiis  
ki  elriríyiít, hiszen  6k  adta, e1  nee,  tibaribNt *Mt,  s bA1ük v4strol-  
tak elsóaorbee.  A WUq a  busa  egy  sissib •mdfeettettfa, amelyet  
41,7  coat Matt  bek  ~arraiss a ieb eft bbb titlbesit adlai  .  NNW.  show  k  

seista1t. bbmtdlsr Mami,psi#tibütMa9 kargly lb ►l1 fa.spAn pildial • -ost teb-
tee  keres siadebt busijAb pebclt ááoCi enamel  visisav/s Si. r , 1 t a4,1I  .• ti 
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tak;.,rmin,ykéntt ..hélköl, hary aagtlriból a gdipeet+t kikeri.lt elan.  
?sr t 

 

mondhatta ®t;yik be:fzédóbatat " . baletta-remdr+zer  tel~ik~idil 

;; <i vö s á e jó. ,,  »16/ 	 . 

ti kiab i  r to  ko  s p  uraaoat ek pedir. at atesagus das 6g  i krisis kö-  
vetkestéb-3n eltuiásodtak 68 tizenivel vosztetlrék el földjüket.  A 

bole  tt  a .azonban a Mérlttttsl lskemedget ifl au jleita. 	t a  hsettti gr a  

liszt  é  s  kenyé r i,r task  lil+rme lé sé vel 	‚dips/ 1 .,ks ■md tr+m]. fizet- 

tette meg busaa folv4s.•4140i /4.r :nak kúlönbözPti?t. 1`+3o november  

12-én M ukó MLraa Kjpvicsale;teetületA L: belett u ell en foglalt  stll ~ab~ 

~11-:pitv'ins pa► nt, lebbu ssgterhelta u .fc) .Y::szt ,ík , t onélkGl,hapry+  

a Met**16kön segi tet  t volaa." /17/  

its  ér tékseiiEési* nahéseé f,pk aulyos helyzet elé ~ 11 ito tt, ik  

Ilekón tiibb mint  3 ezcr ceals4dot kitQvö harzmt ;..s rh totret • 193o tzAv < 

/Win ljo ezer missa vtiröehagyn6t Li hafzmcxkaxtészek etwé.ltul3n nem  

tudtak érté icesit. eui, ez us aennyíség a v-xro9ast;éli gödrökbe  

till  a tr ''it;,yadambr a kex  ült . Eszel  6o oyez pengő e3x na kü Vtit öt3 haa~,,rgmu  

ment tönkre. ri  bivatulo4 adiatok s,zerint ♦€y masa3 vbröahas.;yma ter-

melési költ'sf ► gai 4 pengcSb tettek ki. A 15o seer vöröshut'Vilu•  

t.t,h¢a  t rUelic:tak hot-,y semi  bevételt min  hos3t t b a  hagytraket Lészeknek,  

batten  még hold3[tiénti minter-0  400 pa,ngc:ís termelési költeégűkeb io  

astuikc.bért+kot se a  luiptik neg.  

.t kertós3selk helyzetét sulyosbitotta, hopz nagy césssük  

tüldnélk;li volt . akik p  vrirl 4vre u vérostól és u nz.4táygazdftktól  

béreltek földet. -:y ér uék ~sitiési atebézsigek növekedése ;:s az Alt a-

1 nos gazaasigi, viszonyok eul,yosbnd4sa s14enire a bérleti d1. j •',1-  

i;indódn neiveked+ett. 	1928-bul lle pete eplt egy hold hb x  leti  

di  ja, nddil; 1932-re 14;;,-lo t,ecu, ~áre, 1935-re  pedig  mAr 2oo 	p ~n 

góre Witt.  

16. :tukói Frias  Wei'  193n.jrMtitta 17.  
17. akói Pr Is:; Ujadg 193o no vestber 12.  
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Ls egyre 	gusdas3g3. 141111f411 kúlőnöv. en  a Vihursuro k  

bun élezi ki ,, t, .r~ad:i2 mi  ellentQteket . d nu(zrozieiu u4. uzi.moa réke  

é i eefi t s? irit nki14t '.sb'.-:laesdi toast a nqpiisilab6r ek ', 11 r: nd5 caö kke-  

i;:3 ::se.  

véxYi ri.. : 12.swrebérek. 	 /vi ss t% goo  itlugb .ri/:  

1928-ban 	 3.12 pertik)  
1929-ben 	 3.08 	"  
193u-bun 	 2.68 	re  
2931-.bel, 	 2.2E3 	"  
1932-1+ea 	 l.'!2 	"  

 

'teli  

1933.b an 	1.2o pengci  
1934-bon 	1.2o "  
19.35- ,en 	1.1* 	"  

uapsziob;ix ek irovit16ér tékle a kvve rkez+: ► k6 N..en  

.i.lukults e 	napi napssiebérért a kbvetkeső élelfttiFteereket l.ehR-  

Cet  f  vAu ár 01 rii s  

1932-ben 
1933-b,41a 
1934-ben  
1935-ben  

Ker:yé r ..._~  ~ i.c'.rc.hus~ {1 szn.ízair ...._..._.r t e.i/1l 

6*6 kg  
5,7 " 
4, 3 •• 
4, 2 •• 

1,o1 kg  

	

0,91 	•r 

	

0 ,91 	+• 

	

0,91 	" 

1,16 kg 1, 27 "  
1,01 „ 
(. ,78 	•' 

y,4  
r}.3  
4 9 3  
4,9  

Isi ;tad:iLok etzvés tplmüerl  U. --koziíguzd ,a%Ág3. surtiai81is ker e.:+etd  

es  ®letvissonyainak filtalznos romlAsir61 t; . r.uuttoctnak, n kulör.lösea  

g1g:pe1wr  0#61 t6, bogy  r 	kar sektük a, u4sd•-twigi 	'61  g neella ürOse  

ut An is e sakkenb • 4 1 ofixvsssubb 	Csanid sew* ben alakult  

ki, ah ol liken fn.Ygas volt az 	rpr- ole 	t us <:4.r4,aya• 1et v0 l brak  

• leg<•l.uccocc v.:ibbal: 	n Esc  sz6.Abúr Rk a szomszédos setzy6k  kiisial: 

1933  1934  

c:aan'rd  2,10  ppengőpengő 1,97 r ent;ő  
,•  2ié ké ® eteme  2  ,41 	"  1 *8y  

Csortgr .:cd rZeg . 2985 	• ►  2:o3  "  /11,*/  

1!2, . As adz). k '11,#14seaitdst-Js zc 	ri;4,.:r0.6111t fit cRggul /Mk ug,yuror-  
ibilicc, rr Until Villeilike.•  



1924-ben 	65 so 	"  
1925-ben 	>o •  
1926-ban 	61 w 	is 

 

1,27-bert 	88 " 	<,  

1929-ben  
193a-b rirx  
1931-ben  
1932-.bou  

w 18 -  

t►z aestiMpr o 1 et(ir  i 3  t u9 el kos ex eiisl t aii Omit  Meets* m il  
hora LA  t ► uez 	vek el.ejéa be jelent,etrtt és n tslas4161 évoW. *sr  e3--  

h..,jteytt fölclrefoxa eailt<;lkci r,ert jel t tette ri ptaracsz.ti k6vete].ése3l  

ki elé  t,i  t$ sé t e easel.  iataa k segr sufollimi val.  volt egyenlő. 	f es  

tett  ez d, segy6 b4ltt '  iirg ái► kagi.--r.U`--p4r ti 	Friss  U js4 g is a k.ö-  

vetkt3siiket tit*  19 V—bent +gA► wiraBgtiben  es assent 3o c.zer  földi -  

jelettkMdbt, akiknek t$rv45ttvsseria kte144.t6sére 90 wrier  

hold teloaetesiru. lett volna asii#csegs  raizi8 	segye :iz';lCtt°át31 E, 1 e-► 

tének 32 az=izalékira. .: exóba jöhető n°agybittekok .044aa 58 volt,  
ezeit. r;gr•z Gc:rü.l ete 94 ezer holdat tett ki. 	aeraühegyesi :Allard. hip  

tokot /50 ozr*r hold/ men tereitet.tilt 6llambt dek clam,  g igy cSst::z e-  

se3n 11.33v írk rylö k.ap!►bt 1»49 holdat. f.z egy i.n;r. ~yltíte jutó  Yöl ~ 

terület  ct«ak 1.3 tioli volt" az e1őlitesb►'sot t 3 holdas saziammea1   

87 ea n 	e,g,ye sit tá ter ülAIM* mind össze 6,8 ezist1610 ► . -/1'  

Es a sa°í. nalaus földr()fcra neahc► fty gyó~rirt hQSott volna  

a -~~r. ts/i.g 	a.ir1.+s  bane* tiíginionbh elni► 't1yitett e ftyvmvY 	os- 

, e'' bel:rxe té t . : ffieavel. ASat , a1Yan LV.a; ;:1.14 311 s?: :4123 k a eg o  hoF;y  

"ujbirto4waokw tömegesen etorldti1k le fcildji:iir úl. ,L nvókái  moztS ~ .tcd~,- 

s{.egi pr oletárli  tun erryiltai.in nee  ,ksph  bt  földet és  a har~takrf. zie  

szinte 165irii.apj510l fosztotta neg. v.°4rosbat a gazdas-Igi tevékeny  

aét; és kezal.e3mért;-eré:; csökkenését bi9ürz.yitj.a, hogy a harmincas évek  

elején 	évekhez képest igen k:Vé9 volt as é v:nte fclépiteb  

uj lakóhAz:ak BIG:~ aa, ritu.nik ez 	kiivetkeetí sCrtti sz tikui ttibl4sa tbó;  

1923-b jirs 	 28 his ípü1t. 	19213-b.4a 	457 his épült.  54 1i  ./~~ •'  

23  ,t  

	

19 " 	"412,4t  

192t34ae azér. t kiur► rca.an exug%as az e:tecbtény, Bert abbas 11011 ` 

évben, +ét:ibetkak 	 i;(-, ,;itaiggel Vex 	e v ía as9, fíajegr-  

19. NSW DUN trj®=irg 1927.e _'eetantselt 25.  
29. 	niee 1.44eg 1933.;j auu:iY 11.  



_ lc; -  

atÜ ke zdeaté uyo..,+~.r L 40 o rturs k.:1 ;j t1 t z •.,  t , a : i t  el f3p Ei  t  később i is  n o-  

vtrz té  k Ver 	 bb ian ..iso nbr, rtntr, :3o k kgsalinet volt , mer  

ur ev;;venk:6 nt etintesr,~r S oo pengf> 	hisdkért a  tu1ajdonosokaak  

évente 111 pengőt, áR:azr:sen 2►_ioa pengc5t  kellelt  törlesztPniők. it-

mt:l lett ., h-? zhelyet nem j51  vF;l: , dz lrettSk ios, ar k h6.z az fínzi-tar-  

isaezi esbi3s+gt idején me ~ T.x orrr~,lódott, az órületek elhelyezése sax  

vole  iieste2.e16. Jellemz3 a Ver tAn-telepiek elégedet lens* oft  re, hegy   

telepen 	bel,yi i!►larj$t{ason cuttfosan megbukott Yertb,n t.-44118711146  
pedig a telepiic l'i j ú és x tl'ogás:ur  a ®pekt3lilt. llr.Writ;d  

"a min, a  f'oa=-uth-péotb .  egyl.k vezetője "Nyemoxf..+1 u"-nak n<-:vc.ez te  

Ver tin-t e1 ep eb.  

vs et ;yre aul,gosabodó g}audasigi 	riabt air  1929 köze,  

r%ó rt a makii  ko,rwi nypir  ti lap is ndOsSou a 7issllaMáJptpilit AMS11 szy  to e  

31 - én hotry aezcigasdaei fti krisis egiaa kiíz!;<.aajdasi-  

~pk krizl.ae". Tovibbi aikkek ut :,lrlak :arra,  bogy nines  5.r:a a aakó;  

k~xnuk, 

 

aim  mesőgdsdasfigi tesa‘ayik i,r:.ai  i., esnek és ezért t  e:~r 

AallIsókkal  károsodtak  a Makói rasőAk. w 	nem set;i  t ra kor migy,  

kiQSqíslit a tad a g::aada 	 veaolik le: a v0r kiivetiiloate-  

tór:t.  

lisipteséoss lesep#Mt a1!ir Iiui ;gly tő i,s pin is ny ilaelk ►o1'rilti  

"Ifiismerezl -  mondom -,  hogy a mai sulyos Helyseb ptoblimiihos  

nyulr.i anro i, mint  d:_u>3 zsPssilvkbe nyulai." 	vir oe roans  kösah ,angu-  

l,.tin as s on  j,vitott, hogp asrpbslttiie 30-in. 	üsborlelqplezési  

ünn e p só gr e 1.1.n r_ t ty t.oz s-lw  ao  Is 	a  li toga  ho tt . A ltarar;:anyp j3r to  . he  

lyi szervek igyekeztek mindent érdekében,  

he :7  4 1 ,4  t  ot;,t -íu  t a kc,i a±tetysut, a hivatalos politika ée sajtit Fr es:  

tixsiik niivelósére  b4sm ~ 1j k fel. i+trtnepséquDb 1tal+iban fényes kUl ,  

siiséNek kiiztitt rendezik  meg, ez  azonban MOB  ate40 a nyca®oi  gó pro-  

kGn. : k;:azri:zs-tgi v lst -► g kvvet ke ztóblit 	 aggódó han- 

gul :tot  wig  uz é.nrtekrséc rtil s eas  tudt •tk src-,rttúarni. :i nép k  zó "lee-

reszkedő" kt>tAAn,yz?) is kénytelen kel.lc.~etestlen beismerést  tartni. : 



helyi lapok ü;~unie bossAmolia,k arrti 4, hogy Bor thy bc.;rádbe e1e! :; p•  

dett a fog:.ad=xs=Ata kivr ►,ul t j-;c;,yikiak hentus- és mc3eaAios  

1 , vén, r3 lec:xeszkedő kegyes kérdésre, hory jól meé;;.-e az üzlete,  

őszintén ,Azt rasaszo 3.  t:=: nem! 	 i' ejcs3c5v41is vrf tt ert e  a 

v4litsz és 	taadtcstalan sem it>nondó mei,*óllapitksf "Bis!tot;y,bfArny  

a roan  kon  j unktur a! "  

~ 

 

run katé1kulisé 	aseryébesa és vakón szinte k:tt .sztró-  

f~liatNá ►~~ 1ik. 192n *O a is  193o•-buu alrón. 12ocr  saupsltásoa *  ~;r r— 
pr olsif*t vAr r om,,! n;yt elenill rmaksir  a. Tt tlen  :,z idüb ea a($1st0,11bon -  

MNcdlit ter sss4titva -  65o0 a sstunkaailkúliek az-iast•j21/ Az  e,lkes,ere-  

Me, a dsx.b allsr>illéa#gtlanul nö vekasi:k. , f<ormAr>ysat, a  helyi köz i  

gazg:at `is a legrossz..cbbtól tart s  witt 	 ays;sm.Aac enybitá akci- 

ókat i níli tanak. Makón 1q3o f  eb reAr jábas lea lttuakat#ilkixl  it 4111tanak  

közmunkfu a t  sss<ajd Apt il isti ran u jabb d+ ezer posigói fox di tantik köasaun--  

ivikr a. 14s Úzonb  an oft  osepp .a teru';erb ea • s  sór vi. ny os t4v4ss#.  1~! 

m.un kik nem sokat :, c;git eriek a munkarO l kiiliek rMó ny t el en Malyatsbia•  
J at  l ess z ö a naa nyotor r a, ho -y W ,essb:3n 193. ápri 1 i s :xbaM több  a ir 

9oo ssaiigány rés iRe sgsab hc;setb! Mrlamesseatiiybeitm. 19 31 titá,rci us Z4 -4t,  
makói I►tissrs lTj ~í€',  jelenti, hogy nee  make  dididet ,•dotG eddig  a  

V!iL OS ta : le F;t3 RY nivr.'i;Gkn(-k. r'  

19 3o rSssés a korrn•íny is kezdi belRtni a helyzet tar tha-  

t::tlansAgit és klilte1 fé1Ri1Ti5 pengőt J.dotttiigyos a látimmaak kötamun-  

kAkca. 1  viros utc',k, utsiik Itendbehoat - .ttaldst resadti,i t1i , ,köflaunk.éts  

szoxvti:znQk a Msstsla stitjainak sneE'earr``;sitésara és  megindul a 1R unka.  a 

gs~~ assit•~i cs3atzotn:s,ss is.  NM k 	xatilt *tgyhiteatek a hety zeten,  str or 

ban a isko/rá(; ssegllny réteseinek növekvő n,yc  marón  nee llstat eegi- 
 

isnek. ,skit biz4nytil. bow  ttitisg 1933 februir jéban is 47oa fó volt a  

Mitamé  1  kál  i 	 sti siaa a t►itr osJ ba n. );g é v o kt óbec 1-on a  

Yakói isss Auig is Qevalljat "As idú  n  kisebb lesz 	irisaktl.ó,  

MaMs6a a helyzet sea  j:, vsil,  t,  a  

K1. ~~takói Fr~ aloes  193o.1tktáber 	és  -climber 9.  



.m á  1 tul i nos lé tbi sz o ny t al. an ságM a sitlslgh asfgai  

öriiry,ilkossiKi j~irviaot% iudit el. A" MaOi tries Ujs4g egyik  

tud5saitAsiraak cis** 	 jérVény punztit kc:z'rittúnk.•' Bgy  

másik sz.`ars +ban bud vesti tude,sitást 	*,is utóbbi időben Sx3nt  

epidéstia—szer uen eiselk©dett, az öogyi.ikasaagi ititvó.ny rogyarox OUdp '  

A yosss gissdaaagi vi szo lay ok é s <x ezt 140010  ktiverbrú ideseBasfeolil#t—  

soit te►r iael ik ki as uj 	rry 1do satai t, akiknek i jesető szapols—  

disa gyor s 	 készteti as illetékeseket."  

Yűiap.s,a, a polgitaNlster és m(is vezető td.sztvi.sel6k véd..  

rxö ka~i*vel k+iliinbbsö tvajtAd, nyomor egyhitö 	ió.ka.t ego/ vezraek . 

PcxnnialÚ 	kap viselői is beismer ik,  hem/ a csőd teljes a  
a.,g;y~r gazdasági ♦letAlen its 6k segold ísb nest  tudnak javasolui.bteg»  
m,ril,..tk4.zi3aiit *altar  oda btsigró1 ós mv 1y sá €,es tga ~̀ daloeról t<uxus kod 

rx,i  k.  

:'i akón:iirirs~,riv:d. is nehezebb a hel.yret t  bogy a h.xg,yRejrket#Q.  
uzek bs.vébbr;x is létbixan,yt.úanei,gbt:n 61mllk e  4kog,yvsa  ilMiltesl#fAi 

1 e bet  olsigei ezekben az 6 vekbea sss •AL.vulna.k. 5moze1 ós té len a ke>n.  

de►#i kon junkbura utIn esik a hamASex Ara. 1933 gavaszin air  a  5e0  

Oiler Mafia *and eladatlanul. j::$ évben e001.14111b e ltsstketsat és  :• 
•ap adó ko s idó jkr is mi, +t t gyenge vas. iistxasrmoo«Nunselé s, e►atnedt el —  

lec.ére a f elv:w ,:krliis lassan indul, y► lclvisítrl. iOL 	as. k#rxt 

2.5  penge, holott .: termelési költi6Soc. is 4-5 permit tesznek ki.  

1.934 janufiur jfiban-Peb.ru_7r jAbaa azuQit lassan kfelikesek awvulcai 	ér  

tó k ~.)sitóai lehe 3vaégdk, 	 ár y  peng  flat emelkedik.  

,. ho sss at.x tar tó sulyo s eazdús(sgi 	ssegslssa ais ogle  
tir oadvansab. k oiptbmeéiek e1ó f*,edetiietas$ ge, ú InesEagast8astig  

prolate elkeseredirss kúlönÜsen a Vih..re.:rvkb,xn robban k3.. A  

munkanélidíl.i n.tpas'xstoselC sus*  #ü,ateddsekissa eaeR ism nek, til takvstó  

fal vonulfxsakat #st tianak, ki)vatelee. f  hum" ketst-ínyfsa. t tegyen intés  

kedé s«,ket sorsuk er.iyt, itése ésaelebest.  
h;;xkórs a  asset3A►l+mllloicx aia pUt bsse,timit 193, 	At--éri  



s  

. 	 • 	,  

user.*  til ltelkos6 404134,8% a naitevtakül loft alert.  sag  AILlailM~i  '  
ker Mi  Pei 	 ll►selki 	 ien ul nak  

v- k.t Ueh.íasir a.. ü# 1$3111. asrpiirsbee 14 auezr budap esti tíiciteté  

etSyidűb  en 	Mlraeplirae:  la  litiebeteeuk z -_fjlartalt le.  lakon  

eliraYeCy 306-4uv-.un t:+tiltosak csendes tiiriteíb. ts1vMne1et 	t6ren.  

/23/  

 vi.dski ay¢idepro/etis es eaetllslypetalttil Waif*  

e  t ekb  e  tz as ó edtbea keel  1'0,lt4440* *aei aw  As  el.ttMS! edet t  

msl,¢ésdulisok, tUntetkAek serildsset 	gyulölet tokiti 6411(064:61,  

u 	 01 íysf'iti ó8e!#3 baauskocicurle,. 	néptpsOgit  

e  ne  sstij v ki  u  4. t ker f: s. C a:xn±bL oegyéb ea , a  iil akón is ejMttt erővel  

iiadul ses  a Pöldptulaida-s$eree*ks8ie és 193o-1932 lLsött sogye  

saints  sinden falui4ban Kisérletet te..nrtek 	spneiAldewflkrutn  

sari seise  t ló tt F)hosi.uára. - ► töldaun.k•-;.s 	veAe tMk helyi c so-  

pox t jo. oúködik battc.~ r,y ~In és Kevernosea, uteyunittr aegall ►kit jik  a 

sz. ci-rldasesokFSt ~► p:tactszerve7etet is.  

ut  i  roam*:  elleeti hesats. ktsz, vcstlli  at vofSó Aligi,f•  
pr olet4rok sazint© tiitevr*vel 1#Qeek be a ezvci ildfIgMkr 'ita PAsei,Ia•  

1932 falejón p#5 id  ,.ial : x  batiea0► ed pixissetveze task  12ee tagSa  ~ 

akik k, sal  2o{> .
~ ~ iú n kávF.reegiseir pedig Goo.  klUilktes,  b~y a ~►-  

kói pr  '  seer.  vezot tancaél kísebb 16tss ,irsu, 4 r emillblMlgi jeleireer site  
stab 	3>o--4on tVeal  seadel kex iit. A, V.0i16:.n n41117 lMt*sMr  -- 

Vtritet sükbciik, ar isplttcá,alsttg ►Mk$ es,  -1 1ait111t1tAMtlkí 26,a Vaiertunkskso  

kó 2or. bőtaMMttl#s1 ►itrá pedig 	toot 	t tiaaetunkAs  

stterp4lretnek 	bolyi cooper  bjar, do  bc rise 	 se0tdelke-  

silt # Itileebari, a a hiv3t;•1es jelentés szerint 	■daltegy 20o-  

2jv Nakót, lölriraunkbs  .  tagja a 3z..ksaezesimf.1,a%2111,  

asegkeirelki iseeicssdu]..,:::ui, f  a  toaratl+e/a  baetipotlat  exő- 

r. w t t esitlsel 	el  be+t4l om tic alb* 	 *Orgy  

23. Makái ~ 	Weir;  1a)3o.es,eptfirtber  a.  
24. ~eRedi 	:i.ev~l1 t; ~':r  7.: tow/lb  li:.~itl~r~e á~►,1,/e:san ~-ifi ~ ;gvei Pü- 

lapin'  e  s. 	it-trok 44/1932.  



órgref cFSangrid megyo ón ervben ,jz mania  egyik lwgnagyobb föld-

birtokosa 1931 ao*embe.r 14-;s. n a ibpvinel©h:x$bún 	 '" , 

mai ~ 11apotuk esevjet-nzc=ri, ki ~ístérii:.+$igot szixlhetnek•" /25/  

L°iostNrj►-i é,tLdi.i%:Er rolitik4i v s,  lelga 	ep;.r  e ax ~y3iidí; 

töaeF;vso:cgals:ak is c► sulyoe F;esd4►s . ígi r}a+ ,é+ceigak  

1931 szeptemberében a getr;1Mwkantátlf lemditute keci;{a s ul, s  

több  mint  sgy hétig  Crtir tó bdur syaktis Sell as 	kors►ó, ny ki nE: vez  4  sé 4  

has. it Hobr«,röe►dszet  kc+rlskslrie►!.i *lsiga ti►itt  ayilv~ nv~i, ó. s1 

tötegrlt tellendf11A tolldre+dalai •fsgalmibau as uralkodó oestélyyok  

aulyoa vKssélyt litnat• Ssért a kzms4nysat tetanus  tv;Yt©zló iatis•  

kodóa eit.  

resdőr sig es r uendrír aig Cssnéd aemibea is igyeititik  

r±i ►v1en essltiös+rml segakadílyosui a vídiki stiociAldasotrsata a%er-  

vazketlé ®eket. Nasty Csanid mErKve Pöiep4n ja„ aki swA ►il eialeg  

A  elero .,{e lugn=f~~,vrbb földbirtokosa, Ijs akinek a mews  egész uzavirrvp  

sr.  t  t3ága gyi,ilblob te .i Pm1a,g•R1 a navi  t , m  et t sytiérnyuső  mr~a•. 

t-Lrtlsaról hirhedt, scir 1929 sl4jus 29-én bizalmas atasit':at ud ki  

~► Ar fi ai tösROl gz.ib ir il knak 	a :au k(íi kir é.4i államr d.~n dijr ae g ve ze  -  

tiS jónak:  

 utóbbi itdöbeir beó rkezett jelentések u zer int a :w- . 

grrlroasztgi fö1dmuriki aok taz4.r vess k ,  dgise egyre  ► .  ,yobb .•r - nyokat  

*lb.  
BB  a sse.xvaaitedbs a P'r;ldmurik-lsak gazdasigi érdekeit  is-  

114tpolitatryi hivatott éí 1411taadxrtt 4:ipss:ab•311ya1 birá ""5,:gyaror-  

azigi Füictsunktisok (  !  ria6r1 ►s ::s6veta6Etei• .,euiAsa tör fe nik•  

,►s WW1  :azervosbedenck ksvcsfw teilsler ült concrét jelc3n-  

sdgtic -rra engednek, i[övetkeste ► aie  bow a asgjrateessigi *srruni s—  

tik pértjAnak telliéAorTskiinb 4ublidd 114.41941t titokban beispcno-  

l5dik a WOW  assri4Maketiísi if sunek nevIl vel visas  •61 v;:  

25. Maki friss 1,141sfig, l'`31.00  v,'amber 14.  



- 24  -  

Ott, ael habósigi ellc-:nvx zéntől t,xr tact uettr kall, a boozer vezen-  

dő földnunc;Ar3akat ti tkus összejövetelek 	tsottrunlez tikus jel-  

zz,vakklRl, kommunista sselleeiu foly6isu ►í* kka1 3s r5plrabsk tfssner-  

tet:ésével, oosctog  , t4eAval az  gilt anti : s tiraadi1si rend ellen is-  

g;,t ja.  

••• 	neve aW,, ..1t 	nf °.i .ruXi tobt gasdaai gi jell  e ~*ü 
propaganda olyan svsgalos.m{i fejlődhetik ki 4s 	politikai, mint  

gazd=.esi;i szee.tpontokb51 oly v4:sssélyekeb rejt stv-.9ttbaa t  ,.imal;yn ®k  

tMHt;a.k?•dillycsKea Cél j/1b á1 	x endal keeikere á115  tör ré rz' es asz-  

ktás b a legnagyobb szigorral kell.  alkalsa+wsei •  
ifak5, 1929. anfl jts13 	 vur fay  c~ail 

f Oisp án" j26/   

vidék földaunkfii.ta:3girsak forradalmi lendü  lc té t a szo-  

ciáldeltotEata vass* elks 	 isysic.szik koriltlwen tar tani.  f1z 

ex  illigoe p4r bveliet+é e ut 	a a la,tlé ki pár bazar  vese Cek is see.o-  

randuaokat szerke.~zt4;nek ér küldenek fűispAnhoz, pol áxsaesterek-  

hez, a hatalom helyi kap viacl őihess - nem sok er edlmén , =ye1. 	elé-  

?*ed.Etlerilced.ű stttuikanvlküliekst igyekeznek vi ssssata.rt,ani a tbnte-  

té ,t , lob ens* lik őket 	ról hogy na.t,,yv bb m (nit) z  !li l -',sokat :sz ,.2—  

vesteenek, csak végsó anetbent j írulnak husszá csmcle£3, tüntető sdr-  
t 3k e.e  a end ezé sé ta ez  

Nuke), s elites Csanád megye logöntui+abosabb, a ferin41l6  

rundszer ell en legink:',bb harora késs proletirjainA figyelne esek-

bee  <,s  években ssirxlint: ;bb a7 illegalitás nehéz viss,orty ai között  

h:u colL-) kosKmcrtiiata p4rt felé fordul• 	irik-íbb i'ell.lplterlk o horz  

Csak a kc► suoturiirsta politika vtuisubja esg a ftil desuri-ktp it A istri  
rendszer elleni forrei~►si h-rC ubjit. .: tömegek ea  r. je ze is kezd  

26. L>1'~ AI► t;raaeá,i sego  t6isp 14n  ja, el  n. ki ix:.~ t+nk 170/1929.biz4sas!  



kiibrandulni 1111110aid1dalietifatapx t halogató, a t6kés rendsv -art 

yeti elmeső politik4jibő1 • L  'aki  ssuoiltlfiemokr ate pir tszer vez et 

baloldala its*' assisősödni. huszas évek t LADdik fikUtien olyanok 

is bekapcsolódnak a pasesassiPsamt munkAj-lbet  akik 4:izovjet-c. ross-

or s*bun vöi öskatonattat hareiati40.4a atik 110/8"bun. 1146Pit%.)  t 
Jaj  volti.4k a kommunista 	toselfirsaatine k, 40 a 	csközbsaa.g 

helyt sozetőibint tailiblitykedtek• Veset  Ő  s r epee kezd betöiteni 

a pirtssor vesetben Farkas Lire volt oroszorszlgi viiiiisk/abona, 

csanád assysi direkt5riam volt ta. K.t..lzabó *Wily szintén volt 

or oszoratigi vörbsk....toaqt„ a askiii komm mist* pir tszer Valet au- 

t zjit azekben as években a asociéldetekt.ita plittszer vezet 

eln6keve vilmaztj4k. l'emfekeny muxikitfm$11 ki Diós Winder es Lizz.,b5 

J.!nos, akik ham,: A hagymakeltészek között hangA5k„ cy-.Varga 4.4n. 

dor, aki. a szakezervezetben tölt be vezeta szer ,-pet, valartine 

mintinrijan as 1918-19-es komm mist pAx timer vezet alto 

pit6 tacjai. ;,siies 1-'11 191.8-19..ben a plc' iközoont és a maki Wart-

szer v4;.zet zekötQjeként miAtidö tt 

muk.ói szociltldesokr at n. pér tsserveiat td sára totr cos 4, 

Józser corvina titeiA nos Bistositó R.T. Bakal Illisortiselője. 

Kotrocz5nak segv-i Ozer pe nee volt a Taxicsköstiirsaide boscaiban, 

• ezekben as  években  is hiven képviseli a hiwatalos szociildemok- 

✓ata politikit. 	pArtezerveset baloldula azonban egyre növeli 

bcfolyé.sit• 

A baloldeli gzoci(ldemokab4k Iwpcsetabot kex es nek as 

komrtunivtik.kal, 	pAr t‘ al. it pea t rlipitalisi t  illegAlis 

és félillegulis folyAr.at.ti időnként eljutnak hozzéjuk. Saab() 

Jinos ea folesége, aki szintén beLapcsol xi it 	szoeiJciemokr 

pértszervezit tevitkenységiabe, pesti rokoni kapcsol-tukon 	014 Z • 

tül megszerzik a bimat ilagyar kommunista emigráció ispjltwilt, as 

1.13 Wrciust-itak néhány 	Zips Lees ULlis kom-unistéhoz 

railfte 	auak 	 WINS 	 •ljuit a loo cimü fo- 



lyóis at egy-két p€ ldraxysa. /27/ iea  a sperd  ay és a :ír varv os k:ip cso-  

1 _i t azonban nem elpgiti JCi► 61Lot e  hµarozutt,abb segits9 F,et,  

mut :t•sst vgtatuak a p ,Irtt61r  

ItOtit lwpc sol iAtu k 1, ~ az Lajas fiatal µsz talossembi ** n  

jaa. ,1 i  tr  ev  ski  19V-be4 lip be a  te  un i  s  tile Yasposz ast:+gi Mt..;  
itMa Itaktmt. hanem ilpbr ec enb en , k`sőbb podia  3rsdapes ten. i 1-  

m  z  i  k. Ifter/n a he1:y ekea. kc:r úl kupc Hoi.mtba a K.lglams z  el  , később  

pedig a pi,t►,ta1. I1giuncsak vole együtt kezd bakapesol)d.ni az  

l~ilaa mo ggal oaba ►~siicc  József,  eg'y 	ask‘i if jqzss;kEis.  

Lajost 1.938-ban a párt dé l..magyax uts$igi user  vaLö aucs,ká,e a  kúl.di 

w► segedx  e. Gen ► 6aradn.r, tairiibb pedig Koaócsin .icctal az  ösuse kötó-  

je. Vét;  ebben az évbecs letarOóztutj4k, 4  hónapig riseitkiati t'og••  

91_03 an t ar.  tj .r#k, de f el t•t r,r.ti k hi zonv i tá k ok hianya etiatt. /28/  

.bben az időben :z illegfiliss kommunista  pár t , dl-'  

u.lföldi v•íxrgokb}n is fokvx. ;a a •ser vas a  m.unk3jAt• 1929 őszén 6se.  

sedan sr  é ta jes kommunista sow  vHz kc c•l.és k  esd8diits a pit  b budapes-

ti  cs:ozekift:íje 	v.arnsbgN kapcsolatot scares 3s  ia1Li b~ lnlclali 

blsoci ?xl dete kr  ~- t:xkkal , kommunista és xel m.L: reu,utduo tck a3. .  Ieígiiát- 

e~Tt~l Eejtokob épiteask ki, nteOeasbléselu!!t, előadásokat tarta-

nuk, a p4t röplapjait tanti#.ptíryü$yak bs terje:estik. A  srexveske-  

diksbe 	és kecskeméti btslol(XtJ►l.i szociildernokre-.ták, volt vb-  

xisSiki►bcrt't k, taaicskbsticsas:lgi vezetők  és ifjuauntcieok is ekap-  

CsoLidnak. ♦ ass<ka *lea  erAelabsarluen ha1..4 előas• a  makói slier -  

ve zkl . cié• 4144isogi.t6f:é re  t°akótn lea  Gera J°'{nos3 és  Batik Woes linos  

r;aegolt kossíunista. h..sékFly R"ihály makói földmunkis lakai  mc3g-  

bc:=:zé1imrt bar Ili.tnak. 	®agkeosálésen télrat Tess Igoe  Pil  

L4os testnlb*• 3s. Di6o siader is belgtpes► olódik  a 
oast  veak,:i,:.:be, .t•.i a szocilj►].deertokr ,xta baloldal egyik rteietűjd,s  

	

NNW 	 

~ A Igi~~ L,~ijoo  t~ lü~b ~F3nUe  ku~.éB r3. 
. I f: s 1.4 of  Itligise.  



aki as 1929 bald v1aszt'Isok óta (:;san#1 megyei törvétribLit4Ititgi 

bisotts4g tzigja. 

sejtek riipir bok»t torjeeetenek é jcismA- 
. 

irnak hel sz.Ak fatal a* A jelseevs " Wen illatioVjetisOsorizor-. 
**WI" 4111341a.aprelatfirdikOatiVitat" Vs egybeviiiallAstabboli 41. 
LispealkSv4. araoly sat 	 .bog !err 	Wye. altakate 

kt Nasystosafigon ia a swan 160 razz:Q(144s coat .prelabisegim 

dale* lenet o  s3 ea'Arta Iesközvetleriebb odl  a pzelLet.5.rdiktiatuzle. 

tut, LA tanAent) , Att:Alomrt vitset hc.Arc. 	J'ízsef f iatal cipesz- 

liesid. is rénztv...sz 	riipiratek terjesztésében. 	szer vezkedés 1934) 

anwisa eta, eh !49  bogy eliva Ski* mats ti tkos összejiiv 

tartan,* a seJtek veaetől.nak 	tagjainak zlIszvb telitovel. 
4*1k z8 1950 no.jus 18-4a ker ul sor Tfipé 

a Tinza-prti f bezesekben. Délelőtt 4111 ifjeaunlo.sok tarvieditoziaa 

folyikt  d6lutin p-tilt4 a .zegetieszt 	6a Kncskométen 16 trejtAt 

itolikaaista csopor tok lOpolselkiinek tz.tivIcsiteafiairu kerül 

au* Áceoper k  vezetői beszimoitiak eddti szervezőslinkiijuk ered. 

abilittője *44 eaglautil`pristAk a bovAbbi szer vezö ezt piepagssAa aun.',  

ka tel 	is. A rendfxsilf, rizonban tudosibiti ailaros 2titatiko- 

a6rtilé loc p (A résztveviAree Let;o,Agjobb rbazúk.et elfogja. 
cor19:csen  21 koomingetio ecsenAik őr izetbu. a  Rendőrség 

fogjia 1 ,:•uz v:ztLirólt ;.is4 Italy ribitlyt  Ado t3tAndor t  /so P41, 
.14aos, Jr tncz T» tvtia. Berkedi istifin, Hermann VIM» 60 

szomedi Utiartolisibabottalt kiintitt v 	ti..43bek klizöte Ora 
niailer, 	.Adi e Jcet ée liondoida Ant 41. 

Vii,4 WI on: "az allaa és b4raatialea tör vényca rend... 
$ftek erőietakos tii.forKarksix A iay.15 azerveskell(pa, illetve t' 

g'áe, valamint 	ei.bben vl könftWOdássie4 Samar pribekek mqr- 

kinozzlik iikeDo nibs oioulór Sit billegultie AIM Ko 1U,OCS6b0O• 

mdkói 	 pleitaser vezet vow taléliss teedul afeatataig- 

()rt. 'Ant a smaiiildasakmata part taida 	lowirinkasoossi a Ort 



N11bdk,od joq 	 Y.r tx uc&:i  v ►i1 :8Z ti 

"10,6a, ,AAndor urnak, t3srp&  

tritS11611 inttioabt aeon leraLétr, ;&mel;ybc3rt  vsa r :í1 v a.ó aron- 
doskoddst M t N  rdet AKs ixt:aa. re/Nadi/Ref/  az maw!  on píutvese•  

ti;© ;3 :°hem, erre Junius' 6-1. kelettel <lI3t :x7, .3.rte:TiÓL$t k,ir:tartt, ho #?;y  

kommunista ügyekben senkinek jot ►,v¢de} met semmi ke r,s1mAin;CAk k6zött  

neat  adna." /29/  

~ ar~rt báat°;yalé.o :iser;eden 193o Junius 14-tl. 21 -ig t:xr-  

tNtt;• !)iP,s 	a b'xrgr1-•Eson passafat wlii1t as  öt tat  b ‚xntalr:ta-  
oisc  k 	A tór vnysgé  ki  or  vnsseakétté 'asaw,bun sass 't udjaM seg.  

áll ~.jitani, hQa a®obek b•atalr_► :sAatbl erc:driPk-e? A Bssgodi  

Tőitvényas‘it Gera 	 cilz•dic:wt Józsefet két évi és hat  

Magi  tetW.zrgf  . Diöa 	t h:,t hör#epi toffthízr4i, en;y ;:vi  

. talveastésro is rolitikai jorai tSY ,kbrlisltMait agy=rnilyen tArtalmu  

leitilggesz tését  e és a többieket néhAn,y h6nap1g t7 je,dö Pngh•ías-  

bbnteCéate i té lt,  e. a bssegedi lEts4111 Itélötéb la 1931 j anuAir 13-1  

bd.xtyalA gin lbnyegAien j8+rrdhaat& as itél etet: ./30/  

soic.rveskellésre rnér t r,rc:t;`• , s  r zken;y vessteséRekst ek0-  

zs3  t ti ,_1 	Piil.a 	 kolllaurtiki ta Mr sf•; , ..1. (Mai*.  ~.;.  tersté :.7e -  

tesen nee jelentette azt, hopzi a sr,ociAldeetokrata 	talervesetok  

b ~xlolda].1 esőinek wind*  kaposolatu iecasukudt a koat*tunista  

b4l.olrTal# ssoritltldemQkr+► pk.*, t•tabkr is a kAltr:,unl.;sG•~ k  hang- 

- k :).44 - 

an ,g` 

3 ,V :A 	tek, a tenitur:uit kepRNlatelt sear tiaé.r a 	:isi té-  
i  

ser  tör ekeitek. 	 lsa r  r. b t; en tek  vissza a tovibbi ht.ret.h1.  
A rcitjiratOk terJosa4t4ae -6o a sejtek saqrvr7•h2e tQvi.bb folyt. d;sOn-  

b• xn é.rthetö, ho ,,y a nagyruAtL,yu l+sbtiiVi e ée a  r nnd8ksigL ,csendőr sé gi  

terror  Re.mXdlemlitúleg h.tott a stlsci+,1cíomokrata pi:  ttage::g egy rá  

29. 4ias 111.)M11) caronsv#$d awt:gy+st iliottofisiootti urchi vont a /u tt ► vibbiak-  
b ans as 	aQmpla areititw srf,. Di me Gitndox anyaga• 	 . 

3o. •iR PLiY.tgP mrtwei orehivuaitaa ► 	 Bárulor anyug,lbdu a per télies  
annyAga.  



szere és a baloldali tiimegsYrti.  

4 pat . ayeaila 	 k is b vaLess lib  -  

bolt lettak 	 kommunista pbiita1► val. kapcsolatok lenn-  

104i11Kmáb;:s ► és -tlta3.Abc,srt politikai 	 b{iíönösen  
ssvp+tMbe

a
,rf 
 anima  tövet kezet t be, rikar 193~ ~4iM ía~ 

 

ltitqt4t  a  blAIMS%-  

as
, 

mar tit nyl et ux uqvé n beve+rae t t -  e a kc+mas unistiilt s21 w irógYas6  siar-  

t` x*atwot. t:ttiicn a  csendőrség :1s x ená.örlrbg a 1emlagroblz ssigort .l  

its  kee<4,nvabiga! lépett ;'el µ vidibli IMoaló.lderojcr-Ata pietszerveze-  

teit *leas ttttlike  t  nem engsdillyeatilto a pU  t hel ;yi sS plrt i ►e-  

sis dbtó.k es a p!atsserve3rea tek taisimLf étllarsdáan z.lkl ..sbtik.  

Mindennek kiir.etke4tébes attokbar a községekben. atIo1 rlig-  

cssk a szarvozkedéLs st,dium•',ban t,irtottakt  a cs$ndóraiti; mege1to1-  

ta u szocixrldemokr ata pAr tezarve$et esep;al.akulgsát, s a ttlbr'  •egkll~- 

kultak nagy része is :► cuendiíreégi-sendúzsátl Eiyc}mtte következtében  

:3lti6 tenet t.  
~ ► aal>t6i laatunieittk, 	 azoci.éi.áMUittabtic a1tiii  

b ebii az  dU  t t kör iulidarrk kúaöt G <e a tei.  , Adat >111 t o  ho- (31 aIatriai►«.  

lie-sn kih ..3sssn'sljik h -uezukb:an a lemlls leh ~.3tűaóweiret és  

dali, z31 1eana.é ki saallvezeb ekes ker ewz tud.  s  amok se1,1. i11i* vel  i.et 

f ©nntur tis3k tc.ipcslRlatraikat a töae:.ektttl, aö  t sseac  

h-c clio 1Wrre VAkún 36 1  0ht: t6ségek vea  l  lak  továbbira 1i•   ____ __ U 

 

Os,'uth  -)tir b Eg`yütitaukiirlfáS
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e3, sc rt 

rrrrrrr.r ~rr ~r 	~ ■  rr..rr.rrrrr~ 	r  ~  r rr1l~r~rrrrwir.r~~r  

R , kfii kons~+unisC.:~k, b.,du lcl.:.~1i :~ zoci. ~ldeuokr- tFik tc>v~ ker~ys ~í ~ e  

Llakán a  Ko es uth-pr!r  t és a tptoci adewoktr aii 'piát t közi>t t  

meg Juuth uyu]. upolitikai r b kiligollitb $6 án+ter adroit  ki  es  

i t t  időnké at  0. közös kazdelaatbaa< 	eaút tmakiidloi jelent 	al  kee-  

rekhen vezetett . Ilyen k.c:zös g?őav►lMt született all. 1929 vest  re- 

,yai tör vé n3tfiatledigi 	sokon Ia.  1929 kötNNt IltrO tt diatri- 

be  s k{:siWtaguirilliti refores t 	inté sicede t tr a vé.risocrdt, a véro-  

si én köosei4gi  ónkors•;nyz<At:i 	 iynirtilas$t b 3xé1. 	tötr. 



vitny coökkOltiteete e testulettAt 	 usj.o•Itie tiligeorubb f el - 

tet el e khez kötött• takialliN Wilk% do 416104111 :S&P:sot abb po 11- 

tikai jelleget is ,J.dott as elkiiittbkeső ve.1•11Wisoknak. 
ea6szösa it:tzmparalL tat 1.6twhatdoidi'vb-latiztteag. 

0.r • 4 Write ny asoolkot 84 viiilisto 04 v2aabbt, 42 érdoliképvi- 
\,... 

seleti, 17 tar vfirighattiaci képOloollpin is lb bköz t 43ja 

WI**i& Watoogyei tbr ve nyhutósigi bizot **woks 84 viz i 1 is t 

got a valiaegye alatogy 25o virilioe, azuz ietbbb 4.15t fizető 

polgaza V4l 3ZtJa °  ow tsa Asa, 10.111110gde 1e;e1s viril toe vi-

'  *it jóssiobelyi Peg'  gly 	 földbir tok.on, főisp -4n, 

Solltity *Igor • k& aOla 711.496 peas• 	iirblaia easok kit töb. 

bek latint J6aaot r1yiharcos is Glablifoldor Gyula p4spök 

A Illaktszt , iltoisr:A mind 	ellenzék, mind a hatulom kép- 

viselői, a Vitiomeg,,yei uxuk erősen készu3.6dnek• 	Kosuuth—pirt 

szoci ildosektaaa toex t efa -Aszt ísi szö vet só get köt 643 ategAlliApo. 

dike  ho i ,y köziisen 411it jelölt**11• 

;.kt berb en kieleaudik 	-sz t-isi hat 0. Á bulb-'z

tot fiiieg azart tan.Adlik,• mer t szociildlookvaikkkais a 	ek- 

Kel 

 

usavebicesett. 	vA.roa korrtlayp 4,1ti, *Ulm egad) eindor ugy. 

liailujcisaiibaa 1óv ii L.43301  a 11110.k6i t'xiss Ujefig 444sen, tAmudó 

aörlitkitoil jelontelt Beg sitcy 4os3uth -pfas tt. 1016110 al.itiViesta• 
A vezéT0111061111t bb ek It eo elv shut611' gels Vairpiti eek far-

csaskitot •0'tote de ani het* iSto MAU. milt. as Itilgiscei4k oak. 

jgy budtok, hoar* Kossuth-pirt 	 6or 48.. ,s, eddig 

W.-AO 	b,ebben .1tUnk, Boot ,suti.n ant ititjuk, ho,v Maki* szo- 

argista, isőt 	Uzam bocuiss 	krmmunista hossuth—p- ,r t van. T:n- 

limit 	 Lkik soh,Abem volt,Ak fuelletleestiviek es most 

met illendikk m....f.ukról, bogy Ok 46-aeok is no etibez t•ii. z vc i 	s- 

Waal • mag Di yurtokkul e  wx..ik be voltaft sirea 401 	ariket 

* 'bras idabomi 000loolimitek.• • Be okarjik hovsai t sSIi pea t- 
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ba a  vGrö eöket, hogy  azok ur  aikat4anM11. M**" Aíl./  
1tlna+ls  a moebe►o  mom  betelosiaja i~ válaislökall.  eMkói  

valassb'bkeitYleltekbes Wed a YssnatlbMws.ie i! •ss• iiliwlsksata  

atakt eyőssive  t.  ai,ai mime manatee  as msalt  *llama  frrsib  e  

1te.in , gak6a61 esz•bten  hivatatoc  jslMit ea  jut be  a  tür rbaytsa ts-  

tidal  bisotte..1.  A  MOW  iftle:p  Weis  is iaeghllapitjai 	eliensé  

M#óa tallier* Wools*,  wtatolit  ".  Urea  sikeEt flea  ask  balyea  ir  t  
el  as  elleeikk +IS  .  lsrsasbaa:  Bajnoa a memye  kvmégielyen  siticien ut t  
a bisxbaios liata gresö  t t.  

A *Aka  alYensbki, 	 Air8atsler asgOlilbenti  

tam MIA  képviselőit.  Yamoeik as sbokato  waei,teit s•sloaststtis—  

o+ab! bow  an  ell  eesd#t ai►ltel tudta Mss#MiRi1i a maii bl»tygairat  . ülSy  

141341ke  bogy  u  sikerben  a  Jueth-,®zellla  ollikélsialise  jisult hos:,t  

i•  ki.:ltfric,uen unit P'ijlr.lj-ik,  hoMt  as  ollaasikt agliiteió  a► ttazdas,-ígi  

VIk1a~~  osúat• roses hungul '4  tom kih:Alsadlta do a  :`.ethl®n-kor+s<iw  

i ki,d3► to  t  ta loir büshbak«tak: 	 . 

?elm  ovine txytSS  p► Makó kos sis* in  ti  oac slaggiatisl  lsir Pvi  

sallijo a Malt4i Flaw Note  1929  a•vesb®r 24-1  be  04. s atMl».  
tisdjslestt aüsldtben  Z, 'WV 	t  é,haP.itot  c u  eat  *As etllituék  
s,►8selse Wiles  %► i t, de hogy uxöne 1:0-e  b ili10 ,,111, Way a  li3s6r -  

lekr{ek  hJszoiilla l+rsr-a  v=,lni►  el  • gotlrlles, 	Siőbb  tor  c~ id. ~lrti. ,  

tz,zutsn cl WWI  i, ho gy  as euetasibrek  eugyobb selt  o  szex tittat taé-  

ge, vesétk  4u 	!'üsailtaltatiss  volt. ,4  !,s  4,10186011041w esst bassi  

014114 WV a tardasi,ll baljsllite a  koae>rtíum/te  Cao  atMt-in  a-  
gyi  ur  otasi►ir,•t tetltilt tot  a!a srí. 9114s WNW. beg,  a bajokat !  el h ,  3 ny  

tor t;aCtki lov<.Rl. ,:As-e•w  ••  teu~► bM##+~ 

Najd Agy  rolytArja  sitlsitit "1144yis• edit a  bolyi  ellea- 

siturly  bogy  [ssee►bb . Laj  os  bw►Ratatlaa aavivea ieLitit a  vA lass x4-  

aid  kusrlel sub*  i r at ter  tilt  neioi t  el  ttislr►msteaia s most  solcdi  ell en- 

51. 'Mot Mao  vjsig 1910. november  1.  
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zéki közttselleaeb, :mely mélyen ttlegr,yi;kereasdebb a makói nép ],rd-  

kbben... ;,ok ss:av•}z LAO szerzett a Koaouth-rpar tnak 	ssocif ldsltblt-  

r uta p.',r tt4.1 ki;t;i; 1St sx'rivet,ei3 f". e is, 	olyan n;.r; yf..1 b uné st kel- 

tett 	v.rosb:an. "  

A  •81t116+e+iltatbikigi bisotta<sg ta@jui lettek a Kossu tb-pér-  

ti wntheiők! M ,bi trs  guidalkodd, á Kossuth--piti eras ages  al-  

elniik0, tovbbbd =spe.cait J41t0r, Tried Rr®in., Yönyvc:s3 Kolónics  J~í-  

zael, Kiss tt4roiy, Benedek és z3zacílc1em11ktata veze- 

tők, iw2ctiút a b.alold:a1 vezetői, akik as 	 kommunista pArt  

ut:autt ,-tAsait  igyekezt ek sxegeatilasitunti, mint Farkas Laze, ilsüce  fjál ~ 

Diós ursrnctos, ssaiö JAnoa 60 airrok•  

‘s wri s rnd1;zea- h©l;irl kip11iaviői felismerik,  bogy milyen  

nagy veazély ssr10sasik eziwukra « saocitidemoks ata p-iY t és? u  

Kossuth-pAYti egyíibtaukiád.és<•.~b61. lisért mindent megtesznek 	két  párt 

e; -:yaisn.uk ugta010é106.1b. Dr..; otrovics uyör y ef^VséF.;eapir ti ké,jvi-  

s3el6 u megyei 	 utin titokban taepvill -~~ odáat köt Kotrocsó  

Jóss:=ePfel, ss6,ci6ldewolttat:a pKrtezerve7 et opportuuista ti'tkbi4•  

vul a szövetkezett ellenlik egységének aegbontágára. :t megállapo-

dásra b:.nktisztviselű 144lsin kerúl set. Kotxvczó  

ezer pen4út kap 1'etrcivics3tól, 	ltitünik et sukói rondtirkapitinky  

1929 decernbcu 17-i ée 193o jan062 14-i titkos jelentéséből. /32/  
cs3ulird és rel.h-t bririt3 eg,yezaséN ri®meakára érezteti  is  

habasib. ast eiles ■ tétek kezdenek kiéleződni 	két pár t között. Es. ;.a  

tol,y:m:at .czont,icr: as 193o janueiti Vsrcrsi Wbptitse14best4leü vil ,sa -  

bások idején mér; esek a kesá.et6n tart. b‘t pdeb segiab owsígesa  

listávu.l indul u v<dlaoxt4eoknn ba 	mead#be0 küsül 44rNt  elhó- 

dit. ►s el1 etaztrk kezébe kc I ú.lhe tne 	vár os  vezetése, hu  a 1(61)0.-  

t3elotretAtuVA csak vr:l:antctt toRokből 	vírilis3rcadss<s azon- 

32. -'r.Fíl.  ~: is, ir.! elr caki itatok 1920-2- ►7V. is 193o-29.  
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ban ezt lehetetlenné teszi, hiszen a  vizor; leggazdagabbjai tiőbb—  

Ngukbon a h ataulaDrsho sc huznak, 	 pil i ér ei t al- 

kotják. A  aftrof1 kéijVis3elötesitiiletben as  54 .  lIllasattoirt k>bpVif;eló  

mellett  még 54 viri lis képviselő foglal hQlyst,s tehit ők ur;ydn—  

:,trt: ►yi searxi ,Itttnot birtAolnak, mint  a v51 ,F%tUtt kéi)visecli5k.   

ej. irépviselÜteetúlet ös3seulése ut án  kerül  sor az  

é.lt ~.lános tisztu jit<x$r n, a polgasettttM>ster, >t .ati 	ti nz tvisel ők  

megvt laszt.iaftra. A pol gármest:%ri állásra Waster  p-:slr;>mnuk:  

; í kel sY, k/ Jane* a  korábbi po1 g1rigE'f3ter , aki  a  hatul Qe képviselője,  

tovAbbá az el  iensték jelöl tjes spet sit Jinos és egy harmadik je-

lölt. i.kc±lsztry 	 szava$ ,atokkal tDbásdig—  

be került, de Rsper sit is kpp 32 etavamatot.  

~>sR ell ais é ki v a4tl:asz ti>tL siirAee k k el kap c s al a tb an egyre  

növekszik a villas  ut ainakt  a  b3 t al oa bi r to kaataRlltrals. 	 Etor—  

re erótei jcsebben ttásad.jtk cc ssflci.ildcemoltrate és a• Kossuth —p:irtot(  

kor nqnypáx  ti 	egyik  cikke  x  cl hánytor g1t ja, hoar  "... a kép—  

visaliitestiiletbsa alfsgb;slyegsteGt ember • k ülnalke akik  részesei  vol-

taic  anraik a rPrtdszarneN,., z:mel;/ ellene tört a poligUtsítg vu ~ ,ryort•a rx:k  

és é l e tó aatit. N Il %s  o  s 	 kíi zd. el m eib e v lóban olyanok  is be.  

kapcssol6dtak, akiknek u TanicskösstArsas3ág idej‘a vesető seerepük  

volt a varosban,  mint  F , :krkűs Imre, Diós 	tAsaMMi  

z;ziíc  s ; . :cl es ntis  o  k..  

i.to;.y el.tias:,z3k a Kuosubh—pártot a asoci:3ldestokcat3 púr  

tól, azt ••!.11_iúj4k,  bogy a Kos:.iutb.44111t  I. "viir.'ris" 1tiii, ktvesglk  

benne a kor.tmun.ilillik a vezetést.  Palms  Ujság egyik cikke  

haViske1 té  s  tel is teszi a ks§rdeslt MiraMtunistAk lesznek  

ezuÖáut a mak5i ri5p vezérei?!' a  írosrttth—E) -it ti vezetait becei,i.letess—  

ss gé t és követ kezetesei t bizora wit,ja, bogy a nyomás ell  erséss e to--  

vé,bbr u is it;,yckeznek e !r,,rutt haladni sz oci ildea  o  kr atákE.al .  
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A  kiét IMbirelott taiiitödé  se sitter aóE' c s Fltc a helyi és or-  

01116111:01ósi v&laltfltikuokon vapi közös lAl lé péare, 	j111.15lt  -~1-  

1#,t~ta éri jrsliiltjeik oEyviittes ts.4mo€; Át•a(r_.i t r. j 	Reba  elvi  

illispoatjuk sok kázdésben kúlönböffiií, mindkét p4r t helyi vezetői  

- er ,vé ne nké tit mitS -itfie aé é kb en -Ilica 4 t s íprr a  tör  nEe  dial alt eitygl i  s  sza  ,  

® el  ji.tnak ~~~ svii► lé seix a, időaáínt egyu.tReitsn sut veznek  rgti l 

v-,nos lwyülé ~seke+~ . i kösvetle41 politikai, frri sduaégi célkitű~Bekér 

v::i1.6 kii ~•rtql embRn a le+gtöbhs;ziít 	 közös  

, Petr t} vir.s-KL bt test) tzei; z12 ~ odAs azonban kekdi megter},  _j  

a malVié t. Ko trocsé József a helyi korotiny r-i.r ti lapban mc. {;binLtdja  

dr .t;  sorb a J~! nos par :le a t azr;r mkiaétstt 4874té deb t  a Kos su 	tar j  tt ~ 

hotzr résfstvett Btuz:apeaten a *'+ilot;4 szerkesztette LL;gyarsaág citsti  

jobboldali lap vuasorijzn, amely közismerten a faji ideol 64a  

f►lapj4n 	Csorba Stmost valóban lehet bir4lni 	t=.i,tv..1  való  

kapcsolata ée amic.itt, ho(!y cikkeket ir a t.ayyaraAp;-b•. ► t4madie  

hangnerce azonban olyan, hopgr síx tai a több i F ocsuth-p-Ir ti vwg.et<:t  

is és a két pnrt között rz viszony triefToml.ik. H;$ is hossájirult  ah- 

hoz, hov az 1931 n,y•arAn tartott ur. ~~t,,•yL.lési•  vulusint időklisi  

vár ds39. képvincicívál.anzt4/Dlcoá -as ell enzék *nit  kelt ebb Biker r ér  

el. 	 kép vii>előteetirl et 1 vAlaaz t';  son a v°l osi ké p vf.s elííkw  

ask cs::sk 	i'•16t v;lt.sztj ;'►k ujjA, :s ezen a s7oci=sldeinokr -.,tU 6e  

Koesnth-y> ir t külön  iruiul. 

tttzr.encsak külön U.éstsLtlődnek a p:lr tc k 'z er s9 qpryiiléei  

vtilulag t iso k1l1 	Ekkc► rra alak4u is megalakul as ox sz imam  uj  J-71-  

sser vfaződött kisgasdup4rt, .14relyndc matcai veze t°,je a nix ealitett  

C$0100a4 Jqno n 	 ki  sgasadap kr t ssititb  en All a pss#.t1lia+ooiNt  ~.. 

ti 

 
*ix tt<;1 és u Kansubh--l ~ rb` ~► 1 is•  

.is nrsatiagyülési v41:.sstAsolt-.t juniusbat tartj°>,k neg.  

Mkt) dv.kor i 35 és 	ezer lukowlból csuk minte- y lo ezren kc+pcsik  

v41austbjo ot, tehqt an ell ar..sölici tíámer*ek.Et eleve kirekc3c:;s3tik a  

v4lasst°sookb6l. Malt6n n`ory jslfilt itxl.ul= ijetxovicg uyör v koratiácly- 
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pit ti képviselő, 1S.önyvQe Kalonics Jbseef, a kos..uib-p-r t, dr.t:3orha  

J.inos ú:: vbci, a teűgretlen. Ki®g;at,dapé.rt és ttubai JAnos, 	essooié.lde-  

sekts110, "fat jelöltje, Csorba visss..J.ép v  nett nem  kapja meg az ira-  

dul~los ssaükssbges exec  a jinlót. Keeb 4 stiostAltesekrL ,  ta jelölt pe-  

dit; lCbnyvcu Kolonics  javitra 14Ip viessa. pot*r+tice eebs a6 ksat győze-

lemmel u  jr  a ké p  vi  S®13 loss,  rS 4,144, K+r;nyitele )(cloning  p edig  3.5e5  
es'z.ivazatot kap. Könyves :Kolanias svikhetetrt volna, ha as  akkori  vá- 

lamt ~i,ni rc3nd:t2or a  mttnkíssig és p.tt .s9ztsflts al4vetiS tömegeit nos  

sa.z! sa volna ki a vi1;.sstikjorbó1.  

nir,Yves Kol ws.ic= '  Jdmaet MirisK , bb a ikt.rorsi képvisai.öbsstulet  

ben  m¢ tdM ryü$elmert ar `• t. 1911 	S rfr!► ` bass t j tee  a v'!  --  

x tssí .rG►  ur Z4 A es  b . Négy JAM  k6Sttl 6 kapja a lssbl3t►b , 	61  ea'.'  

v ,.:xato t. A Stakói FlaN tijeftE; i1-7 sz.-so]. be az  esc:m:6rr'rr ~1l s  

ua:kvasaktabbeéggel Ko&onictsa József lett a vitrosi tüü<;yéss. .+ar ered-  

mén;y fierlepte a  Icos3-uth-p$.r tot is. •,  

 tt ,xxetinc.xs évek el a jé n as el ' . cnsA 	po zic: 9:.óktxt ép it  

ki rsi-pAnuk a helyt fillanth.:talni, iinkorsAnyt.ti e^er velcben. t  a Wtrasi  

képviselöte..i;ii,tetben is a Caner/el  ttirvóeg► h•;tós-igi bisaottségban.  

A  bib  t -fiiroe< évenként **star  bott 	 meg.yei idnitösi vA-  

1iAasstass•okon, mikor a vittatmtobt 	képviselők és a. gyebis,ott s-"i-  

~ t~gok felét vai..xsatjA,k ujj'i, as ellerolék - way _  e► 1►et .rovicam  

Kotrocsó oieosta törés utáa ujx a i-yeksai k emriltlrstii.k'eidni  -  a1~►ff~-- 
ban  sikert  ex el és ewes kivételekből eltekintve tQ v abt növeli be-  

folyrís?ab. 	 . 

A  1ea111t111 Qe:-tbletek, útd sein kemény 	vi vnsk, nagy  

h;lt4 au arsóax,klatokbun leplezik le a  kor.s.'my án a helyi szervek nép-  

Ullenea 	 147-egy lessu th-p°isti s.3 es ocl alrics+okr'ata ssú-  

nok beszéde et3Fen¢.:n,ysWasan®tb:x meta,  rAx e],;rrűl  a  korttylny , , ir ti lap is  

ké nit+ll 	bes ts :, moi!ri. : ZOOS  köuvélesténye élénk figyelemrael kisér a 
a$ el lakeik ki:i srt elekt,l. t es a %ro s sseapsyatf,e .  a hagrtt,eeo k, a 48-as  

ary03.stii pag*Aostok bamogvbjik ,as ell eirimék vex etőib . 



.i$ el l e ruaé  k h ::2111i ittsrltiltb bd.  zo  aari  t j  n, hoer 1gl41l►41s a é.l.l  

a hivatalos inrtézk :d6;;, kkel ás Savarelaioldea].. 1931 34.1.nu42 12-6 n  

v+ir sovai tör vé, rtrfiatów-ig.t bi zoQ weiB tilé s''~ ri VeAlpldt ways  zt it u•- 

vitatjxk raec--, away f ,lesólitji4 	vAxmeg°wc3i tbr Mi ogrb-ttbmilei  b i 

sott3tgok:4t, horj tiltakt}sz:anait. 	::zovjetunióban. lévő 9 ► 11 ,potc+k, a 

'(vörös dikt -.turaN ellen. S abó Jones balo1doli ssocikldeaokrutu,  
tiirvisnryható$ag3. bizottsági 	1igbaa kéfdéu naplfeairbl való  

t  e1410 3+o ►rrasal ja. /33/  

as aLlansbk halad6, positiv indi tvinyokka7. is 01ö411.  

1932 mirci.ttsábs:es► Könyves fs+lcrr.ic:a lavasolja 	 [thpvisrlőtex:-  

tülatbon,  '  ho{zr ne ua ►repel jék mc:: relir cius 15-6t, hallg •t ssQl til-  

t,kos$anak a korminy nyomoxpc.litik.:a.ja ellen. t:z évben a képviselíí- 

testiilet b;.al.vldali több:k.pe elveti a víxoai költségvr:tést, r  hogy  

ielhivja a koranny tigys]aét Makü ne héz gasdasAgi helyzetire.  
A miu.dinkbb baloldalivá való v 5r onl. képviselőtestület  

a 	 v=i1eágra, a tapasst:a,l.hut6 n:.tgy r7ymorra hivatkozva.  

1933 uugusstusnbtan megvonja a v°:rxos lelkészeinek  

tos 	 erűi kü . zdelntu.k ,,ax' n kih:.tsanxt1 j ik as uri 

babalom szer v-?ibeu, hi vabal.i appar?atssdban riegi;al.álwald korrup-  

ciót, a rrépellrMi pali.tika baklüv: sett. 1932 junivadb,ila Könyves  

X.olonicss Jázs3et ilia %A  fotlssbbeshetett a kőslgasigat‚;oi bütóeighos  

antiaatt, hog, 3 etrv ►vieS yür 	..  x sviigg3►úlési k'e p viselőt tör M6 yI tam  

I en ts.l válaa a t o t  r,  'i k be a vix n si ké p v  i  B c~~1 íi t eo t ill r: tb e,  his~►a 3.I1 :~e~%r 

lakas.~ 

 

nee Makón volt. A kösigazg 4ókui birásíg ev,éx t 1e6vistelen volt  

tegsemri.isit©ni 1'etsovics víto®i lcdpvivelŰte::tületi ar.ir2d.;tumi.t.  
el1lnsé ki politikai stgi tAc iárulk 16 is veket .iyu j to tt. as a korrupciás  

tio tr  ínye  wt  a csendűrikUlota 	 robU ~.rit ki. As épi tkeaieb  .. 

irde~l, ts bel  iiami.gis  s  tér ismi vezetők trysrniss atsbsetinaa sa,lb MS1l'S  

33.  Ma116i Intiss ti jsiE; 1931 j•rrulis 13.  
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aOai nbstbit 61 on  Agit itieltbl,on mig bőtftwtat• oasibsöktil tit  

Yladbak vissza. h korrapeib usorba 	 e 1932 okb6bor é-  

ben  az it416tAb1:., Vay UtSitb o  a ►zelüryminisstér:,um volt oaat44 -  

veNtri Mini.asbaxi tavic ~ oaftstt Mortal**  volt eAo' ‚Ws  elibilni.  

~ 

 

baloldali 011 ens$ki exalt is az uri  babas*  alűi  kőzöl  

b!l ltüsdelMi a vdraagyri iagablowaa .-ia illisk ltrrtlliao kat verb.  4 vU  
seem'  tíir vényb atősdgi bisnbbsigban a baloldali asociildasolteata  

!attn. lure  1932 októberében as ell.ensék nevbben indibri,wt tar-  

Jessb alíí s  homy a  ti3xvén,yh=atbs•';d biRatts=g 	 kt;r ja a km  

a4.0 es akkoriban elr endel  t 4s a krmf•. uriis tr  k  ellen ir e:_nyul ó eta- 

tilalom  m ,  ;Tn?úratet ,:eér.e./34/  

193340a4 a vit on  l kép vi  s  el  n  t es tú  l e t t3.8é1 in t iiyiit syt  a  

aasd4,s igi 	 eaia  o t ei nbttrt f  o1 sőhAti bag  helyett  9 :ra:ivwsat  t  übb -  

tttig  el as  sl.tenstki hied Assist  vilzAtaz t ja seia  hory a *akói E,as-  •  
(lilt it .:pvitsel je er,g oY us46os értekezletes. As illonsik befolyisit  

pbldtissa as lciklt 1934ftbaa nest atir tett virmagyal f:í je 	sztb,s is  

Ring  Déla 	n;nypbtti Jelölt *awl t©bb  asset kapott, de  as  e41 e -  

sblt jelölt jer  e in 75 t'vrvéoyAattdiigi bizotteif0. t ag  szavazott  

k~tl 

 

több  • stint  ase  n , v1 a Q e11 sttsf ki b i R s ,  t t ~; t1. kaiak s  zi su t  

A iib ss  u  th-pla b!, vasit iik Kekbet its 6 ritb  en in politikai  

bdbor sA,;rp1 tnznek tan.us ,/ r*ot. nr.Fried lisin  roger  vhe *  .  a :tbasuth-  

pilt et ~,;yik vezetí,je pyld',u1 1933 juliusibun a v':xnsi képvis9lűteta-  

bületb en a nyomor enyhi 	-kciek vi ja kapc 	kijc:l entett e t M,i  

ttl►llekviv tkrsriclal*ti rendben ,obb.pn nog  lehet olden*. a szeg, Ory-  

btitdisb• w A helyi kor:s4ayplis bi iap aesól a z316 ftudó sib4akban  a 

arfer keestíí gun,yseao alg$040s1 ►r *Ott  ttd.niillik a,i.ndenki kt}ldue tk.i-  

vóve a  ri ipbiztoastit#e» tőAr+ss Bolasien jóasefv  a iee. lgrrrk ux;y vgd  

jet  töbh:niiri'► e kipvlsal.öSslólt as  iálissii _,;vfil ölköd ó i;s s foslasso  

;i. tsic6i Mar U j a* 1932 o kb6b er 2.  



., 
tl~ibett ~ 	 aYlani, bogy  ssaoiai ivaa ,  6t svgtlla  

esbss  salt tae tja ss.gtilf  

As syiittrükádi• siég ssotos 6a. b cas6sises Yvon' ttz-  

ti vezetők 6* a baloldali asocibldetolgtattáte hoot  unis titk tö$d tt.  

Mar Ig -s Lajas, as 	 komisba  Nat .  tag3a auss tr i:d. 	t  

iskolai taaulr4qyai 	hasajiie 6s letufet6s/atáaéib61 asdb•adul, ak- 
kor tried Ardns tögrves Koloaiae J+bsset 6s a esspor t j uk#iaz tr! to-  

zc') c:r •D3.6elss3,ldir„yi F,36tue1 k3rls3tsi taut soli t6segvailey s egi ti . I®as  

L~. jos etgli sss6gót 1932-33-r a a sendősti 4100 14 a bae  bli  atikb e n  el-
t81 tótt hónap ük eo rvis el ik. Itbr bisi kussl6sr e sAar  ul • Dibetssiligyi  
od,Ladó orvosi ipoldaa hasa. ,  o®an 	 etpípavigét•  

. itossutb-pár ifi vQMitők a ba►lold++►I.i ssoaitldstomr atikkal  

6.s kossdaistiklcal estate  baré;ti kapcsolatot épit;ercek  

itAnyvea Ko1 u nic:s an ►tak sit.l attér o*  hogy  Vila  os i. Seta ¢y!r as„ to vxbb r,a is  

Jost taa6us;t; kkal a baloldali ssoeLatl,desokratíkatt,ssak6so-  

ltats sss®iaypax:4., stuitstt, h.:.gyu$estettseksirs ha  hossát for  d.ulnak  pw- 

aassatkkat, ha  bsat eüt köze sbe karit].nsk a titit;alosn°,al. Titokban a Vö-  

rlSa geglivly tttjis svrLigita6 is tirtagat:ja a kolfatunistilkalt+/35/  
t3etY ilysa 36 a visually a  Makón  is lassan er ete • lwpó idat-  

guzdapis  te  r4Laslat a WI tuésik ell. sus.' asildr Arty  a agrjci i.ldssskrata  

`s +a gtsslllb.4011 küs8tt• ♦ 	 tgr3tadap='c,r tgsltdi . telik k eali6 .6ss et;yb-  

r6 ast s6ayroa j a bé ].yeea t dr .0 fa orb a JA nos tgyrtid, a p ;r t wadi is  
Csan6d tteg'yei vesobőj6aek L~  vz.tros, a jotbo14a1.i naci  onal istet faji  

ideol6gi;iv.7.1 kevosedő politikai bllisiiont  ja. Csorba jól l.sseri a  

ma  köi 	aslst aitd 61 Air to  hi aseQ saga is p ar zie s t alitttas ásu.  ,  s ,:jt  

E3gf ii+rlLr rasd6,1kodo tto tb gylfgss+M! to 61  t e a pastiastuabrfeac A ►lr  
t4.4 t.  pflseteí :.dakulágkga a4#nb:in  names*  a gszdaeégi rálBág, a pa-  

s eatfitta.;tr; h olyttet6 ovik  soar 	e, a pas+lest i go nds►k tv-, to t tak, ha-  

35.  Ig-Az Lajos kbaléseta.  
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net d Iitiletet► seetkarststrte ► Mdgyarség 	naaion.a].isba jebbol-  

dali  E,estt~li ia• 

a ttisg:azdapArtiak beMilttirsiebse a$onb..n 	aagyobb  be  

lolyissal van giaaardt Tibornak, • pitst  Gail  öeNtroa hal4la utsíni  

vtsetó3(bask z  eakoióa politikai illésttgialdsa.  1*',.  OsatabL Bogye  
Ilaklt udb Ti►os sstülölöltijo, tötdeiki uribirtokoo csalidból ®sArstar  

sl,k, s§rtset6, bogy tekintélye, b , :folyAsa► itt a l•guug,yobb. :pja,  

tt biCyja 48.as politikus  volt. - ,t khatdt Tibornak te-

kintélye  van as auri politikai körökben, e egyes kisgaadepiatti ve-

setat • avail, t:agjteLaak egy /bass  is l'bekhardt Tibor/ gtsatlalt!!í-  

si► töl, "ell tekintélyétől" vtirja betojtlylsÁnat n.örelltilts•t•  

110khasdt  Tibor. 	{i jvédő poll ti Kus. GÖmböE3 b anti a, +.1 nagyon is  

lo j ' lie el lsns`kisig ut jir a vestti a ki ;,,, asd:ipit' tot, s 	rid.erl fon- 

toe iOrciésbas tt,áaogutja a karftWf, as ui  i hat4oe politi.kr'tjAt•  

0  Kossuth-p4r t 6E1 a  ki  3gasaapátt hösöt  t aft  asár t is  

aNgromli.k a viszony,  mart a KossubhopL,tb iteit+Mt Walden invitAl.;e,  

anssol>fis al l enór e nem olvad be a )cisgasiap/! tb a. Ugyanis az or -  

sz.ígban a legtöbb helyen as tőmént, hog/ a xossuth•p:i*tt helyi  

csoport.-jai, a helyi 	kbrök Sorra, rortidre c2:.atlakorttak az erő-  

südű kisr::,zd Ap'ix thos, mivel a kéb pé,rt bősaico#sel aeg4tgyr9ttdc.  

mak3i K pe:_uth-pgrti vezetők azonban reakr.iósna ►lt:, a toms-111a  r E:nd- 

szer irAnt tulsir:oFiun 	 barbjik u ki®q..sdapért polibi-  

kitjAt és azért nee csatlakosnak hogs4.  
, 

.y kisgasda~ ir  t mini a Bzociildemokr 	rd.ttrd aIrsatsMth-  

pkr tDb ittrtud  j a, sőt a 4t 4111111.bet  t p .~  b együa laiiköda/ a l at1 is  
fel.lép• iz 1934 dcaoorabex  i időközi v¢irnegyei tör IIbaakatioligi  ~►i- 

laaabtltBO k 

 

előtt  ki Ao  tt röpit abatttben e.at: itták  eek5i k is gtaitia-  

piRt1 ryes ex tilct Nd  liós: u M-ipiurf six as egiss or saégb ,r ►. b eRl vA t  
a 1q► spsdagiztba, aatctéi uosresttttbbv bogy  itt  am  ssöesbltasNtt vo-  

lő.nk a  1d,lars tiAso kr  a, hams  esibssalgabra a polviri ell ensé  ki  

fro.it+ttt. a tru btllsk és as ip . r i zrunkies:rr éz dsksit tiato f;cRtó  t 7o- 



ci.:al istákhos csatlakosott.M /36/   

röpirat lsroaa avid °p;::4 	ségi  jelet  teas  a kartellek  

és a amakít®osast-al,y 	kősé, uati akkoriban munitásMStályel-  

lenetie  paeans'  O•d.cmag6g1 a egyik  legolcsóbb Pogisd volt.  A kisgazda.  

Pér ti vez etók eszel Akastá,k a kartellek 	ss atseláetA  t nyd u;ö  

paraszti tt3sifgaket zEtstbelvzdituni a tnunkriaosstAllyal.  

As  etilensékifaégí:iket hangosts► tb makói ki.sg Azdapártí v e-

setők tA1!t ldoiea sszni l, is ir,k'.bb sli.téleetd; qtwrt egyb..:esett a hiv.,-  

t.1os politika titadisaivaJ,, s$t ea itosot aaaak haagaeailvel 	M e~;- 

ewes* t tr. ,. fakói korsdta>•pir  ti lap hangja csak 	áR ayala  t tal dux  
Wtbb és gunyosiabb, stet a iiiagssolapécti röpiraté: stistis3e6éses  

ux inód élv p•i.r t vit0c use  iapvlae d issti a makói .földaüvest, föld-

birtokos £o;Asa a bagy;atessesstó kiag;tedAt, az adjuiPinsi csoda-  

szcrepet játsso bólintó b  5litrt a karakiin sAgyart, s a sut . ogb  :;, v-  

s5d ur a kétkezi smukást.M itt valóssírüleg Zet;xoczti> Jóssat szoci-  

áldEstekrsta párttitkért, a földdel is is, nci elkesó Cocox vos Pried  

Avant.  Márton 114liatet da Itövvtat uelosiee József et  tán.:dták.  
A  cikk egyik jellessó ilsallaftt iái'  bztagsiks ' i namr  ölel- 

iits+e%sbr elvesstette elvei 	 sA.sdegyik pfsr t  ,  :: olyan  - 1i  

sagl+tesii. jobb {n Tolulva elvtelenség ( lls►tt 	ho.zr  :bb-in se  

wat% se Kos  •  uth  smS ismeri  ki teailik,« /3?/  .  a  ks}r wAyp ii  ti  ves4  ető-  

krt >as Nostra ki tchit a sodrukból,  boy a  Kossuth-i eissék,e t  4pol4  

Kossuth-pii't a tarsi  ideol621itt a~ ténuk v.a116  pir  ttal szövet  ke- 

sett. Sát  •  mug kell mondial,  - at jobboldali 11910014ld.eetokr  at..: ye-

,seta vonatkostt eáb :n taliló as elnssg,rvaségs  a  utaló temisitysé  s.  

As  ass fiat  a korartnypátti vesetik tejábe., hol;y :az int znaciona—  

lista asocialisstns és a nemseti tüggetle0aíg 	 össze  lehet  

agyes te  Cni..  

:  iMt  	~!   sear  at..  ' :  .  e sabó  lase    tsalpdi  lakes  t  ui   :. ,jd  o  n ' R    t)    ;    n. 
N.   Ma~o~lsilMt E13a4g 1934. d+eoealtas 2.  



•~ ujr lteg•sil -~ s duld saociltlriN•eiRata t&ssalkoip:11  ti  
bololdul  i el l enséki í'ro ut 	iye ttőe tivst.:dA e tiisób en is bittsi bar- 

colt a ki2h:loailsok, a saic', i :~,r ít ~ l roiet;lrok, 	au ► tk ,tsc;k, dol.  

.. ~;ozók órrltikeiáat. i 1ldl:Ivsttlei h-iatc:b.4n a beiolaatll ellenz6ki jc;-  

lóltek a korrdnypX `tit aocskKzlódr satata 'vs  /d1-aslrltakt w4t3 el.bu- 

kuait 3se bassillettel  bukunk  

a eilaetsti4s aíg;is a baloldali. ell misék teljes gyellelaft• 
 

rel vibf.liódött• ltat a t[aiót sins  '±ja~g 1934 elecdtberk  

jel+szteóte bet wa se  ,'ében ai.ndf:r,útt ótiiftsi töláea zeal győzött a  

nemesia c;f;jaimg,  Makón ellenben a prol
t
ett! Wasiak  l.~n (;etel.tnk  a~ 

+:dR~eF1il ~.~ iiás ~~~ i/t. ,j-ti[ii ~~~~~V1R~~ binettsigi. bagel!  R-  

lasaa tt Mak4s • es a as  4671161.44gyd,g ;a leas stlsősi ses  eb  b oll en-  

sóki politika !o`pvisellSiet "  

1935 mratlirt ujAbb iLlastt=tei iYtk83etet vie fAS ellensók.  

d. k111gazdapófe t-  st,rul is 3 3gt)alrast a1lrgbi 	t •ja, ho 	Ki; fry v<: s k.vlahic  

a Zen  uth-párt to asaci t1deM► kr 	t kt5züs jelöltje ssAfty*-  

sseltteskee .jusson. A WSW* ti Agyikte-, 
 ' 

 t.j istdk, a kortAn-y-  

Páat ist# jelia.tjekáat Qatar"  Ietyin;  aisles ter í t '=. Uu s , a kasItd..  

l. ek t: ntberie WWI a stlaat•tes  n, akttr Wicis Isti  micas  i c,  sue*. de  

Ltkki ne k br iAst 	.epowil d=,  t ap nak, assal.e  bow 	a #af# ekílk  

todzolpitikili#alL st/r.as rai ü aakói put Jaata<ii sat•illRa. lame  smosa -  

2ik a "Imyr sea 	je132á s " :sut-in steküak tejel a 	 A  

kíag;.tzdapdtt elef g+skbn t el  Jules  3s  Rex €.t len jo1bltot: 	alti az  

utolsb 	 vis:,:z3].óp•  

vAlaezt'4s at$tt a kisg.~s.ciapárt aitknri v sór e, cí:b..rdt  

•ilior, 

 

kiiek 	 Illa ,m, tag  tcáritt+tlss<a, ha ~~r ~• kis- 

allxy a tiak Sessiirss ssasazx 4niiia =p a iU#a Giir pey 6.849, a 13 7.0-  

a~stis~ kikiAl.tett Moss  Italeaie• pone:  c«uk 3.481 117...Av4 ., $a-  

t1 ►# kspe  
kisEasdap-: s# tsa#,sa swig  t rt bibstld:s t o l®ssiett a  e'l  -  

sorian, hiszen a kt egretdspütisir, il2estislt ellsnsá  kieí  at
-at han- 

k  



sost:•ttkk. f IMO  !liiteftvilie alöbM Miori.:ivkrtitotitAk, hogy  a 

kor  e~  r.iyf ,  sir t s zekQl á t ool A  k. l sakSi pr cl  e t at tö a er;ek, kis pas ~as  

tok elken t;:fiese . a  vAlt.sr.ti is t kL1►sti} hóuigra+kbaa c:.uk f  uk ~ ► siis#~r 

hiszen h, ebixon;,►uglelloht, hu j 	u3 	 ttir t*eryr Iotváa ál--  

csak, hory rF m taiLjeldbi 	+ra14.•s3',: :sok 	tett h ,;yhaugu  

rebate  hLíR:.e3i Wig 	móo,asirs ii.kocu.l.i.  

2933-34-re a igazdusitgit Vila*  lisef:ér t, '.~ 
 

bun 1a b3sorgar knn juntttut a. h1► saMii tt, de  as -itir'ir  pr  olrt ~ci ~br~i;t, 

sat a Ids-  é s kösé F p:.s .s z t se g helyzete  sp k. t j,. vult, A Nip-  

Cöae =:ek eligoitsllwsige 	aKy6 t►mtt aMa cr sö kke nt , bas a 6tiv-  

141.4é1• amagógia itt  is  lisrgtstte Wait•  a  csé p tbmegek  

tabsli aso{ban. tovabbta is  k'iélégitetleraek Scaruldtak,  cs h it 21 ~, 

1929 -3u-b ,an el.kesdűd'ritt forradalmi fr,l.letxiü3ést 	rt ~ ndön.égi csar-  

PiMko a aaiatdsiuh, t/atlumittt a: cp#%attunist-t mociild=:rr.u ►sr itu ve- 

zetés a be zó babikslita sec is t«r  t, 	h,.a m.i nc ~ .s is vox  K:; gooba a  

taw* h=xr. oa us  lerrcüilslrrlt vett;. Illetve egyes hútyabon as egew  

bírtta hcta a WM*  kial#g#lts tlsa bar acl iasi erreYglASit ss silcor  

as  as, •rvasets16 nyil rs sto alP1allk OnglIa1  t§.k  BOP  

13i4 nos  Coma  aipiltr is elaót#1s bun o t t úti; tti : k f ~  

ate ji:,ket nyilas caaptebsl. alwtl a r mdrn gig  íts es€3ndilrsá t,  

asát vox to a  szoci;5Ideaeltlalla tit a löldauuk•j►o sitMeONtbEdbb t. +z  

ex„# n;fil .ts csopor to k algösoiritsitit Kcl+ac -asariidbaa k ind t ek  

nif 

 

ahol n, .t„yobb svietbaa 	sa&,rbl,rMkok, s abol Yöldre  

:íhi tosá nat;;,-16bltzqan ctapss=xsois 4i1► beg 	ében i!b el bizonyos  

or  ed.raé rtqt a tilidtef ossaxi ► b  esal►l  ő rrYilai d+sMUta6Sia. kstiai auskb  

~c•l 

 

Vi n n 	 pr ;b."il # sset v x, 	 *is ::z Rex  r el.  A  sa-  

kbi bei,o3~,~1tÍ befoly/asa ik11.4.tt tAx tottta a tiiasasket 	c;ri;tt:l jeg  

itstllritssységével rasat bi.vmott torut a jobt;ai4ali 013en$iáttabg sz.1-  

~ aslosa1Artsró *Alas  ve.tably tsiet+R#tilg► aesa. laiwyoz c3--  

sitsMt*  a balsi.aali 	 Mw *Oboe,  s  oadieva4  s~-  
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*WO  its  wig  lirodhté noyes eb ben fogjon  őoa►!s  a ‚;1y elhjslté/ór a.  

111111114sst 	kíQ1éritf3tlen tl;mesek«vet elislik is aaypuks•)t a  -roptiirae-  

rktlek a h:Ar  ca is a bul old at  i slladiti tsitt i t -  

11741ba hatott.  t►  1liaossfoofisa a kisparsitepisto  t is :irra kősyszte ri tet-  

ba► nök~att, hoEzzr a to ijosotWb e1 T. ensékl.sbg ut j,~r a  lé1441114 irLase be  

bisonyosodo  tt, hn#;y a c:a ' ,gyre adott esagobs -t tuikkal *Yob  

ssolgíltak. 	 - 

,L ma•kGi baloldali  tsoeiáldaoslaitael  k, ktlasunieták c f,ek-  

berl a nebés évtAben is tiwokastok aaEogeteaetasi kapasolataik:4t  sz 

1I1 ~~F; ilis 4séstttal. _is  l•é¢abb kf:poaa,latc  t to v'Ibbr. a Is Igai x.oi#se  

jelentette,   L  Rit  moos 1935-ben a r3td‘a sb  g ki ti  l  tio ttr őaitő tlr.L u.l e-  

biső1. ;:tzxron 	 Ktr tr-+att ► -p 3.r t eaílt rezcs*áje asonb :u~  

j‘a 'unkát 68 Iak',st ~ xlCi tt Igaz Lajos és ogéas esetiaja sziadi1'a•  
Ion  Lopos #gy tov:ibb tolyt:,thabta aser vaső eautifiti. 

~  

Azok, akiknek 	kotiib►alt topcsata** late a  póz  ttal,  
i•kiic sár kor4btrun sésstvrtt ;ek knczmunista saerINsWésbea„  w~bat 

-$ 

 

években is  toviribb tatl►tatták a murfic•,t. 	kissab:•dult  

bti; Őiir:biil, otisa il~rzdor it blgapeeD1Jdott a politikai  életbe és +s  

azoci=íl:temokrata pár tsze.r velrrbea a b:.lolúal egyik veseliőjekét.t  
h.rcolr Yotroesb és a telsü s$z1ci-tldosokaaba IMsetés opportunists- 

elles. T ové  k  er tym d  olsoos tt a es ootálM1sikea ba► és K o s3 o  u  th-pő,fb  

egy-at  tneaüküc3#siaak asisl. té,iliRi.  

4.  -  s3zoci ~~ .1<iemctitr:~ér~ a ~:ns3s~ txth- ~ s, .: ~tir~~~.~-~ c3Wi~~ t :;zöyet-  

kcta`~~se. i1 rcuk a dolgozók: 	hAgntaker t&3 zeic 4rdeKeié.t t  

NOW  <  h :r sinews évek  kőospére a gus d4eá15i 	1'ge -  
ér t, a uiltogimpar.asstaig belyaet• sasait sat  javklb.  A  aapsséaRbé-  
s ek a wl  kk: Sb a b ayQt t tov~íbi b ear0idaratali as  te  e4bbsu is  igaa► 1044Na- , 

wlt  a iloakané l kitl i afUS őgaas+baráat staaa.ki sn k ea  é•a.  

~ aNd/aaassill. aunksnallcttl# ►ah sslasáask al.akaaíás  a /or- 
. 

 

e2.4ges Alattek/s  



1935 
1936 
1937 
19 ,~ 

Jun WAt Julius  

260.634 
266.4$1 2..03 

73.208  
4fs.8 ~ 
34.566 
22. i o6  

tovább ssőkkosat, illf tee osak 19j7-4 .:1 ke zcie t t lanai  

we ausilslisit a e up ss álbis alt lit 1óbr ték e. sa aapi .t In.  f I. ugh.  

!ialbi! WS14/161st tiSke a b,őv e tke'r,;, Iit3 ppan *latebf  

r..tis II • os z t  • Assay-
` 	omit  Tej 

 

1935 
1936 
1937 

4,2 kg 
3,1  " 
4a9 " 

8•3 kg 
1115 ,g N 
9a-  K 

0,91 
0,73 
0.76 

k# 
" 
" 

ve~ ~ 
0,10  
1 0 " 

4,9 1 

be 2 /53/  

.$ aiatt►k aatt bisiari taky, bogy as apritpssl at1 ►ttátas  

i! kispar •=.eRtség u(ss a h:ual.asas Orek Wimple is a gzs#aa1igi  

gig  stmlyca ki.ivatkexs$myttit nyi;g tt3. ~ sosi~is l~rssiílt~lit =s4lEa  
.   

ass  asbkkerie, hums*  ,t+kt: i3,")ci.ot;t. ~540mban ,. putassqi tÓttaSoit  

kÖsbbaa mite hat 4 stalat. ,xbb 1 vat a D6ubaa•(t 1e dexaagügia. A paw  

sarattsáó 1ti,ibsátrl+rl tazága fokozódott és  as sl l saiiki peiitital.  6i s 

latok segerősödtik a riiiiti lzkosela.g k8ribaa.  

lakos  a ssociilisaoltsd►ba - ttaas u th-ipis ti aZl saswlti !sod  

i8011aaek tudatéban Waal birfilta a ltoznia,FpslitfkiC, es114tdsn  

t=r tot ts 	 az 1935-6s ores 	 111114 n  

r twlcoi, 	 a der, 	ujabb takiatblYt vi vott ki  Sad".  

.. iwsveletisr ickc. , ,ezrnvo futtt , zrt tatirb lststgkben fordult  

fo1éje, 'MRS  a tri,lztazt'+s ut;,n 	hónapok syis• -aj,yisisl. "Rib -  

ben uisctrzyitott-.k, hogy Gör f w 	 Ikorm;nnirt claws t6iga  
- a 1 egc s wqsebb 	.urstlogAa céljait ss41giLtir .  A válas st iss't  ,  a/btt  
i,giset=,1r61 s ,t 3 választás wisQapaa e;llatedliMsitik, a amit6i  

b041021.8nlc, naEtsstiaosst P hliborodása e 	lik010d0tt . 

lti.agastda , ts ti vesetők abbe*, a bilYastibsa b416110.  , 

tom?  a Waxes tinkle  té baa a pi[ t ssa! akkMr A tssb ►t w ae apstiba  :  

311. i:a 41.Atr  k a  Földllrttis.. i! ieseaiarpatwests ssliFsislút 
 

11! itO R  URA kl3tstb8l•  



~x i fc.iRi ollen$ákiel111 41341aips046/$a ballysMiGafiliy és ténylecesea  

Mas6e tad a flu tke3. 	iMb~ippa~as~n~, a sseli ~  ré t, egek t ii-   
ialtqlkzeinek. ;Aker 	 a WRICyldAink a  kilSaid.-Pir  ti 

vassM6k, raiasta* a k.é t sd.Sik . alla:nsski pisb irasatlí bilnött as  
sgaalt ts. ukiSdÁs sasr o s abbli ~talstat si• A  1i4r 0i1á11101111a a1  ado bt kb*.  

rwski.M SASszeeilaiget z  beg:, a partok ujra 040.1441t4k a a rim  le-  

rülő id5kösi vir©ad. ldpvisel$tastci.tati eilasatiNbrs.  

A Esseuth-vir t 4s a ssoaiildenolo=aéa part veset  , ii  sea 

liagwttil s  hog, &Aa# lE3sgpsiapAr t sz 3ndé k z nakip amebae saw  

tiajweték véka atii,a  boy eí3iirljit a icisivaad3t;-,rt iru1Ls4t as er-  
ssimtriinsi vák4aaatittiskida~n. lrincisen elitéltek azt, ho ~ ,y  

s#bi kisgnitdaPiirii vaeetők köz  volt olyan,  aki a3P tov::skeciyke-  

i+et t is a 	ie.sYp áx t ai ker  e i;  r  c:.etibsn • Modes aaYisisiNge keG eke- 

sett zx 	yégi.1 is  up ;y Ontöttak. kW  as Wail  -  
®ak olyan erlattarskkel, r ezek t.f;m 	Atiaghut©ak asstííszPa[epet  

m ssóvvtkesefil 40.140601 pis tok  ir  ;  rayit.s4b::n , 	a küsahaullow  

ban  ds ellensikkel assubsa 	f,zeket <r ►$ embereket s  is  

vették tel as elleaiiZi frost kEzöc v ar vs i jelliátiisti4aa./39/  
A tOgyal 6  sok  erediligre Vairttek, a 16 ltrehoabü a  

h'~ roa ellall►bérki Alt  k6z0s v3larrtbísi l.ct::zübizottehliks ♦ la!!-  
ivoaks 	aaggatan ioei  al-la  !a. Lao  ha igy a kési,ibt? i  aig ► is  

agyit em 	rsc k, s sore L.  ér  dri>ibaw 	isisomi auj é n 11► ti h  u z- 

Mk1c s +001PStIlsmo t t sllassiti Wok klisl i3 asi lls  Ai ‚seat* 13-4a< al-  
lr~►1 o11ta1 itagjslenb Tax ospolitakia dale t. 	slásnsé  ki  lop  #ac3i-  

rltahn  -ezért is trrkyaSodtait,, `sstt a hiv ,t4lls asatitMt witssseven_  

t0, a ellensitti politika a0401111artM 6l és az e11imliiti P4sMak vi-

ta/NW ás  c=1,  - t,  , igyelfs ei t as etlp6411111lt k. AS 4144100114k elődlebie  

rep isat  o  k- takart kiadsio  a s sadeiaíig ameba* mkt* sea adsN  

eapiilyt. igy he.ti,eesbált arl. as 	iiőaa+dd. Lap Issaladi- 

39. 16.o4prli t i kai Na.dos liA vt• lame 1i35•4110a4164e  ~. 



- 	.•  

t =zsd~ ismhnek e1 ad a siksit i r aiddsig 	 4a. is iwo o s t:.t,  

r  o wtti," 	! ul va :  izo arb S.an nösi 	 '.rjsa ang1diarsi fik  

elsii NOW  iciayoritAásib.  

g f  elad aaxodalőaaebtata vE, sn, t  é g ntas +1.34Dp  n heir/molt  ~ :• 

	

.  eakoi pittinser veirat .ssarei 	kttaiiki,disé t a  két po  1 gir  i  pat.  

ttAl és a k:sös Lap  ki 	! oridol ata am  .ssaras#11 örciae  t rteki.  

Islaba/ ► el:: iáselban bal oldali saraiáldsasktar+tk, a baattlnis tAk  

Ofteklrilsit as ab;J-eíatlra  t 16  t  i  eh o  ais&r  ú  és  a lap ki  <.aa3iaisir,sltrt  

!$isa,ast$  k, bow  a ba,told il  i  ell  ecaz:-.!ki er W k töut2trl.tá se uj  

Wet  adhat  a ; ►.o,t likrx  : ~n8Plr elleni kúsdel.asstk. fi  kaartac:iinirí ►► k.t  

• baylolá.~ li E  sod. 41deaoksdMdkat, saran as uj Tenicc©kőrttüa~ ist  

való harc Ielke:dt , ;tter, de a g,+  akorlati z>criiti<:u,i t,.rcok  r,úaibrn, 

a qakotlati j>olitikad trjpaeRtulatok ► lYolvís ira saOr tetititto •  

földbixtokos uri xenxisser, a . l--~si9.ta i,t2 as hdtalea 11.1011  

k. sditai as usIM  baloldali  erők tiee u.eYog-xsit, eg ruttes csel ek-

v~ sé l ktivetel i ass. /4o/  

>~ 

 

44,3raan b al. of du3 i 4111 lalsllki válass  t :isí ssev•tais  
jűtt létre Dakbns  mely  jeltrntle talisaiMltt tüaöritett ivr a*sly-  

t~sk uagy b  ea.Y  o1 yAsa vc,  l t a 1 ako asis iatéb et.., a vfxx os kn s6liti  b  ex  .  

atk1►t 1 eepi.►e;7robts ae8ea its  bF -f  o1 y 'is  s  al ai,sielt bi..so ra  ►  y a  a arat  h  

pat s erdelk.oais111,1 Orly a ius th-h.Agyyaain,ybá  1, a saic+ái *+a!  

Iseavth-i ellea.zék: altp 1 t7;ip14r3,kozot ti. ♦  pie book arm  yesEtei  

ssa 
 

voltak, 	taga=agAt tulajdoriképpat a aai~ir matte,  eist:atLi.  

t  ekinali 46-4a 	t .jai  al ko  t t ik. 	kötik  ask kifejezetten  po-  

litrai~ 

 

missal Et; 	tic rc; '.eit voltaic, has.' a rtugalfilse  t 
parairsti felvil4msit ,as, d rtépm 	i"Eal:drit<dv:.1 !s feltaale:•  

t=k, n 	k+rstfanyz _t 1l;:enirAnyu tevéKenrlifik aietigalaDst;srzvtll  

fr ~t t érbw 	s7or it ani ellenzéki poli!#kai sx.trapiikt;t.  

40. tsabli` iimes kijw15 s ©.  



~t• aisilaut a Vistas 	 dsilltilit a gagiesi  wce 1 i ea, 

Justb Ostia  ssenib#atik árt;ksigét és Iiil,löe>ösea a vfilasstiso .k id e-

jé n edsdirespdü p.vlit#lkai szentot jiliasottak, iipedig mint a  

hrsssuth-p Irt aegte:; test tői. inIoille*t Solent us 	,=pet j', r 3zo t►t  
: lz V.k<x 41 eti es 	nr,n.vb;id ,rfirsirnréssi 4<j- esa Kg *  ,taralyekben  
tikai 	 idején tiibbsasstAzFSn is it Aildst►tt-iit a sow  iekint+1.7.  

rlek ör verxiő ICossuth-piRtl vexc>túk, twee*  iNtollínica &iaeer, Mad  
Amin,  :.t';  r  r o a Sa  i nt*  3iklttsb ~c  h b e nwai* M +s:"lae k s ss n v ea.e 1 ye s p  p -  

lititai aabnr3kiistait. A v4rMFban és a naglpliber3ed§eii tungalilAg-  

bua stab*, ti* Ale.. .43 sk:. kör:'ri t t vAl t Lkkos6, e t;jenkéttt 5r-2oo  f 

 ♦et+ ~9attggl,• a ko9srtithh-port t-;-iatszia+a t;tdt•it hcszivetüleF;osen  

rznr tő kpatq3. 1•••Catt► , • betfoly71- ;a %íutegy 	 emberre ter- 

jedt k i. /41/  

A  lilas zr, : si ‚Zits*  tao#ta k aRtimismo a sz 3'c l:+_l deaobiatu  

p=;r tzsaeZvcw t volti taslpask bag..étncoeu rts'i i idús+i at  19" ►-  

3r -eshes yMbpe st val arts esl.yaet 1ia#tkaait *  do  politikai szerepe, f6-  

lei; a ssoeíadwselct ata baloldal er u:sb4llise ]tthetke xtéb en t ov xtbh  

Lijvekedatt. 	a~1 ipusti `s slstigasaciiiecigi suakvAsasig, a h-= gym  ',sCalC . 

kirtp < teaaxtok. 6rdeÁa!!4 agyeala a baloldali ssacikld/tokr- tik kép-

viselték kwvetkezeiiefierts 1 pifi/sexveset tagl.bii$11111 2tse-3oo kö-  
sijtt viltakusscctti  t, ss boroly*asa a bty+á>s 8wisaa Ou3,,, vaLallat a  

kislp+lRl be vozügaztlss.Igi smallish ős at,bamsspisok #41  
volt orbs.  742/  

a kia  a  kul  t el l  zusrs  ki f ro nt lwje ctsibb pbt tjat *kale  
sat$g az allp Idbr  a w.ipo, e as i,sal.isvk, k~vetkesce t.%sévek bukta-  

tdival víaskodrl kisg:+sdapallrt 	fatOéLrasa e,lsíísétbaz.  a twzip- 

p:~ásztok, v =,l , 	t <. vgirt,xius<.i.l iaalii~c a  =d!!ér►é,1 volt I~es~-  
~x . 

batiks  

11038166 	k4.is140e.  
42.  Kallós Lajos kösllris.  
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♦  2011alNb-Va  t or 	y2 a, hussus í3v c-k rr 1e  jé töl  

kes% 	 stvr epeM *  MeiOn asrraa 	 vit  1i t 1s- 

Eft 6* ptlitikd. sr  _ir 61 IMO *Anus '.11t.  A 	etlaaiisi M 4ts-t•s  

Koss ut 	proQr as ju, :.usteiy a Bull +rtásaibaa esta et ette •  agilely  

as iin1/116 vistcrilleb z  an.Alaie liigge~lirsil, aesterc►art éAit*  as  
dl t,al , rnos és titkos 	 cailozt4•, réseben sutr  

aat,v:xl:+sultr. X;4l15nben is a  pfar t t,ro/lztjáb ,an, szer vFrzési 	vdL-  

bey 	 utilus4b4dz r:r ,.isen 	uL el t* a sal •üsr.+d ba-  

l?ea.e. A *AAA  Koak;uth•pixlii  vetők  +asonbat elveikkel. . 

a aaseinysbr (1bprieegek 61•11khes v. 45 Icv$elaiellikkel wok  -eekiritet -  

ben helyilei limaserilr,tettLk, áurábbfejlenstetibélt a ápsuth--pirt  
pr ovr ,Amjéit, otil isituzsc:it éfs s6í lus tt.  

hus3z..is ávc,tkben i.e folvettiittt 	h:,3rc.iet3 a ttukái :.o•  

;310tben, bogy 	 rt;ssuth-p "ur tress  s ez  u ~c 

idtínkent tc:11•-)n{;oltí 	véPigovr.rslt 	h vretiasas divek politikai  

k::sac].elmeib+en 38. .•ok;.a tör  té tse.lmietleis ek, idejé taulttati t:Ar to ttz‘l  

Kossuth - pattot, analL7 bakón hc ~4sRu éveken kerNf tul. a L/ger , ;-  

sebb 	 atőaalt loima¢u.l t  . 	Kt: s: =  u  th  --p ftrr ti hae at  ti  nd  i.  g  

h ozt•tt:ui 1á►i►iletiít p±irtjuk vidtlaiéz t, s irteleal binonyitot-  

t-ík z• p°+rt ti;r ttnelsi jogoeultft;;r4b. Teny az, hogy alifos,s.:uth-t}e,1Ft  
M-akón  igazi b:Alolcl•ii elliasé ki oliti.k•',t folyt  tot* i1  lui~rlts- 

ivel 

 
u  h:e,„y1101110ite  a dolgozó tá tet;ek :Alapvető ildekeLt "Mite §s tö•  

r ek v6 seilttfok nisei hc.ingo t.  

•  11111111idlogitt  si,ail•tiles a w4giatuli ►  jdnn rLapjaa illi  
upvun, de a t r satal,$ 'grin 1ősi0 jrt, iMW*os At-;ér  t  iiisdótt,  s  

ecit-,ek Qrdeké'trrn  bilii►yesebb jiiveddlAAMlosseikei pd►ktLka sssvu].  

t  lai  t  ki,  v  e t!;1 t e. 'glad Unix  eg',/'*  a pissipalibikai MemiMla .!!'  

Solent  c  i  kl•>ébeA a kdlatioasdbippls jailseser a pista  h "... :,  

Maw 	k minden tti3,glMi -pilt4100. 4ta agyalita1 saa kisv sdap.4 b,  

Ms 

 

ter sbsté r1.Y  v .tar kere:ist*n, ny61, filáa ut f el ekeze  ti 	to  
h :ali10 a 1140. 641 tespeb ir twimtt, .-  assögas+/aügi aapasi+. tans  ,  as 3pa..  

r a e 6s lMitsitaiő,e  as 6r t srlsísi gi 	 J os  * GyulaL:  
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Idejében Zászl s i, agy Mihály mellett Lélek István ipartestuleti  
elnök, Bittó Gyula kalapewI• ester, s mások vol tJk a párt kimagas-

ló tagjai... s Kossuth-párt kispolgári párt, a magántulajdon alap.  
j'ln ill... törvényes eszközökkel követeli a jövedelmek ir;azságos  
elosztását. Ki;.zd a nagytőke tulkapásai ellen, s az olyad földbir-

tokpclitikáért, :amely az önálló kisegzisztenciák léte:'itését elő-

mozdi t ja..." /44/ 

Erdei Ferenc pedig, jaki maga is par asztszulők gertscke 1  

s aki a harmincas évek elején Könyves Kolonics oldatán és a 

Kossuth-part kebelén e. észen fiatalon bekapcsolódik a makói poli-

tikai 

 

küzdelmekbe, ernyik cikkében a következőket irta a Kossuth-

pártrÚls "A kumolyan radikális polgári pár tok közül egyedül a 

Kossuth-párt roncsai léteznek még, s ahol ug r is ál, mint Makón, 

csudájára járnak a jövőb'.nézik." /44/  

Kossuth-párt teher t, amely országosan a magyar  a-gy-

birtokos osztály kieg;yezés ell ues sz'rny.nak p"tr tjaként szúle-

tett, s amelynek Justh Gyula vezette balszárnya a szociAldemokra-

ta párttal is szövetkezett, Makón éppen Justh politikai örökségé-

ből k#!c kifolyólag a Horthy—r endszer idején haladó, radik', _ 1is kis.  
polgári párttá fejlődött. Vezetői müvelt, haladó, népi-kispol f ari  
ér t elitisi.eit voltak, némi r omantikus népborrá ti sainezu ttel. 

népbarátságot ők azonban kciaolyan vették, s egy, náluk elsősorban 

a makói h:a' r►n'Isrétog gondjuival való azonosul' ■ st, a szeléériy réte- 

ekkel való sox skczösség vállal ísát jelentette.  

part társadalmi bázisát elsősorban a. h  ym.sok al-

kottik , s életexeje éppen az ..merikai tipusu agrárfeji déssel  

állt öoszetügr'ésben, amely Makó fiazd. sági-t•,rsúdalni életét  

43. Wiz ospolitikai SsMtle IIl.évf. 3.sz.1958.m :jug 1.  
44. Várospolitikai aswrle !L 1-cr~ ~~ •  49n- CLly. .Z?,,,  



yo  

age seisad  6t;--1 o-c:s 	 Sikl.lettteillilH• 	vdllal  ko05  

ss•il etS>i►r lttítle sabb 14 MAkr ü par amount  si  t et* a h ssgyats::ka  r t e  eze k  

ti1e10ta►4k ldrtets8sea  iiirc,kv 4lei.  vdeuttírx$ u polgótri  x irPojlő-  

Aisen  :attpuló viszonyok tr=, mtettek  

itedvez{t tal.41  a KosButh-piet lMO. ► .*nuflailiteas  haladó  ciir~.mi~r~ ueá 

sZ , m . ,x  clo  

e aagfeat #i,,r gr:idalai tesSlidlrst a ewi  sz:dtor du  lb  ide3 h  n 

ba  utFiüa as°jerlletmes,tt;, hogy' a polg4ri  Porrad.4 oa  elVetil,bne.  

polt;-ri At:,ilakulAa 	 kö1►eetkitaetlen  Widen  v:•16  

3ré$zbmi eet;oldAazry a hübéri viszot ~,yok  toiribbélése követitestiebezn . 

siát 	öul  tak ki  a  kiapolgcrti dasokru:cia 	 h.Alad6 p:`sr t-  

jaia  anaiyek  Jelentős  szerepet tölthettek  vtan,..  be  Jz or  5xiig  de-  

+et kratikus Yejl4idie#éért  vi  vott 	emb en.  .ÜgyetJ  helyeken az on-  

b.tn  bppen  a7  .jttet i. Kai  ti  pan*  pol.aé,ii  • .j.p~r jirP  e;jlődds óasd..ai  10. -t  .  tr•  

s;  Adaitsi t  al .  a  jiD dmos'l.é  vö  hasystinnyes  t► rir  t  o  k  helyt  aivetnleige9i,  

csoportjai  kezdtek  ilyen  ssesepat betölteni« Veleairarin seer  int em  

tör tent  11,1144n  is*  Aitsei  e  hogy Kossuth-pis t ea  kii uessl  öi a  

kVn 	 gas í~gtoittilorsada1ut elFenlizonyFk so knelt, sled,  R  - 

na* 
 

 etetr,tt:ielően  elesreforaaA,i,, .tik  as  oremagoaan- 	Vesstett,  

kl,liahectt  pAr  t  eai  lki tiizés3eit ! h r el  mids xHrlti.t En . 

balftb  t  t'4k  a  tsiv:.t !aos:s<sl  ..ouiiben  :433 /gala.  ,43 ellenz:i k1  KoetaiMb  -i  

tó-*  -t3  olyon  ttbt,  hulyi poX itikai csatyor  toetaket  

IteerE.ntettettic, unely  rend>1te#iit potai  ti,v ut:ezopetr 	■ totE its tint- 

s  	is  a  ttor thy-r  e•iirr mer e  el  tasiataus (Ili obi  kited  eiem s orfin.  

Tic  tv 	elle►artékt.,  tii.6  et lensi* *  s..abr<dt3ighsrcos  

Seel.  en a  t.isizaus i,  a  a,yil us  st►sgaliak t4apk6dittiea,  a  ablaut  
tléaetoraliáts ttsr3eatteis ► daise .Lderjon  ideol ii;i  fort at  Jelin***  as  

uj a a P‘,sisr,; t .-- 1,  ,ass oSStert i asaai&Asrigghuir  c  slidoll ay  ~z  t a t i utul  

xtdsi  w er oct.c i c  tnegites tes 195,4a kaLteldi tannl1airq ► ut  ja sor in  

a  következőket  ir Ca  *eye  M4austrsnil61 na1 Heia ti# aititiinan  t 	 . 



uj, a  fasiszta  ~l~nemzeti szab ~d~eá{,hare szám~ára, azt a a-  

1  Lal ~::rctéi I~ere.n() is meiérezLe. 1935-ös k3ildiildi ̀ ta~lm:ínyut a 

fl 	414.-a1lea.séki, fzigget1eneég#_ 	harcQB  
I ~ __ 	 .~- -`~ 

 . . 
zellem  a rasi~~..~a.;.a  nyilas  moz;almak__..tór2ióditása, a hitle  

Nő  ~orsz!~g tE,r jeszkad,~e i~e .~, ri.~ideo ló~;iai  forrást  jelentett az ..._~  
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játszlu'tott és játszott is a Horthy-rend ;zer, a fasizmus elleni  

küzdelem során.  

keli, 	eze t, -eilek4bent  

" ...Most órzea 4.4 hot  ,  mit jelentett a mi városunk éle- 

tóben a pusztithatatlaftnitetlenségi érzős ős mozgalom, most tu-

dom cnrak, hoGy miért tartotta Ady Justh Gyulát a 48 utáni idak nem  

világraszóló, de e, ._  `etlen ll mólyső,;ekből táplálkozó  politika  . 

Most, tudom () rak, ho, r az a függetlenségi harc, ha meddő és célta-

lan volt is, de nem volt oktalan, mert az az életősztön táplálta,  

amelynek i7azsá a ma már nyily•{nvaló, s nyilvánval6 az is, hogy .  

ugyanazok a források lehetnek u jahb életmentési kisérletUrknek kut  

fejei, amelyekből ez  az  él-tö sztön  tá.z  lalkozot-t." A cikket a kor-  

*AMmoirt:i- lap, a vízkői Ujság /el  Sd je a Makói Friss Ujs / nem kö-

zölte, azt a Várospolitikai szemle 1937 augusztusi MIML)sn je- 

lent mos.  

Erdei sorai politikai hitvallásként hangzot,ak, s tu-

lajdonképpen a Kosslth-párt ős as egész makói szövetkezett ellen-

zók le ;főbb nemzeti .rogram j .t is jelentették. Az ollenzóki front  

válarztúsi párLszövetségkónt indult, azonban küzdelmeivel, törek-

véseivel jóval tulnőt t: kezdeti feladatkdrón.  

A sz ivetkezett ellenzék hangot adott a makói dolgozó ré-

te;ek követeléseinek ős erőteljes agitációval igskeze -tt lelep-

leMi az uralhud6 osztályok dolgozóellenes, nemzetvesztő politi-

káját. Állandóan f olhiv ják a figyelmet orra, hogy Gőrgey István 
 

kormai rti képvisel igóretei ős tettei, a hitidetett ős megva- 
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lősitot kormánypolitika között át idalhatatlan szakadék, e7lerr-

tét van. Gör -;ey például me °i°,érte választási egitációjában, hogy 

15 rengő lesz a buza ára, ezzel szemben 14 pile lett és állandó 

csökkenő tendenoitá mutatott. Felháborodást váltott ki Gö 

az országgyülósen tett javaslata, hogy as eladntlan borkószleteket 

öntsék a Dunába, igy érjék el a magassbb árakat. A közvélemény 

előtt kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy a kormánypárti Gör ;ey 

e, ráltalán nem a makói parasztság érdekeit kópviseli. 

Az ellenzéki képviselők a vármegyei törvéngkatósági bi-

zottságban és a városi ké ;visolő test .lettien élesen birálták a 

helyi hatalmi szervek ; .olitik. ját. Rámutattak: az insá gniunkások 

bére nevetségesen alacsony ás az például óriási igazságt lanság, 

hogy egy inségmunkás két hét alatt csak 4.50 pengőt keres, amikor 

egy agglegény városi főtisztviselő évi fizetése 7.65o pengő. Egy 

sokgyermekes családfenntartó fizikai munkásnak ezért az össsogirt 

2o évig kell dolgoznia! Leleplezték a kartellek parasztságot rs3-

tó, szipolyozó tev'égét. 

Az ellenzéki ailtációnak a hatóság, a rendőrség ugy pró-

bált elejét venni, hogy az ellenzéki vezetőket rend ír. sógi megfig , e-

lás alatt tartották és semmiféle ( ►ülést nem on€;edélyeztek,mert 

"lázongástól" tartottak. A kormánypárt az 1935 decemberi városi 

választások előtt 4.5oo választó polgárnak akarta megvonni szava-

zati jogát, ami  részben sikerült is, ezzel elérték, hoy az ellen-
zéki tömegek nagy része ram járulhatott az urnákhoz. Ezzel magya-

rázható az is, ho:;y az ellenzék ekkor viszonylag mérsékelt ered - 

ményt irt el: a 29 mandátumok csak a felét szerezte meg. Mindez 

nem törte meg az ellenzék erejét, hanem tovább növelte harci ked-

vét. 

1936 közepén az is kedvezően hatott az egresült ellen-

zék ass .ekovácsolódására, hog y Rotroczó Józsefet, a szociáldemok-

rata pártszervezet titkárát sikkasztás, valamint más üzemei miatt 
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kizárták a pártb31. A pártszervezet titkárának a szociáldemokrata 

baloldal egyik vezetőjét, Kallós Lajos bognárse;ódet választották meg 

Ez nemcsak egyszeriien a baloldal befolyásának növekedését eredményez-

te, hanem azt jelentette, hogy a pártszervezetben tulajdonképpen 

baloldal vette át a vezetést. 

Ettől  kezdve a szociáldemokrata- ós Kossuth-párt egyiátt-

műki;dése még, zavartalanabbá vált ;s a szövetke zett ellenzék politikai 

kiisdelme méginkább a makói dolgozó tömegek törekvéseit szolgálta. 

Ezekben az években különösen fellendült a makói hagymásság harca 

létérdekei órvényesitéséért, s a  hagymakert 3szek gazdasági és az el-

lenzéki front politikai küzdelme öss . efonódott, sokszorosan átszőtte 

egymást. Ki1l,3nben is a Kossuth-párt vezetők már a huszas években sszor 

galmazták hagymaszövetkezet megaiskitását, Könyves Kolonics egy ilyen 

szövetkezetnek elnöke is volt. 

1, harmincas évek kizepén is mintegy háromezer család fog-

lalkozik hagymakertészettel, s számuk a harmincas évek második felé-

ben a kezdődő ha t;; konjunktura /1935-re '.11d1 fel a Hagymah zl /ered-

ményekóppen las. van növekedni kezd. A hag„mások többsége földnélküli 

/közti erős a szo:,iáldemokr. a t;a befolyás is 1/, akik bérelt földtört 

termelik  a ha.g, nát. Legnagyobb gondot számukra a  bérleti dijak  emel- 
. 

kedése jelenti.  1935-ben még 200-,230 oeigő egy hold bérleti dija, 

1939-ben pedig már  27o-3oo pengő.! 

A hagymások állanió szövetkezési kissérleteinek egyik cél- 

ja éppen a bérleti uzsora elleni harc, másik pedig az értókesités 

megszervezése. A z  I.világháboru 	 hagymásszövetke- 

zet 	

előtt és után sok hagymaszövetke- 

zet alakul Makón, de néhány évi m'zködés után mindegyik felbomlik. 

Lzeke a szövetkezetek keresked )ket biznak mega felvásárlással, 

és a hagyma éri;ókesitésével, de a kellő kerekkedő rugalmasság hiánya 
miatt 1:.gtöbbször ráfize Lés.,el mi;.k' .ídxiek, amit a szövetkezet fedez. 

Időnként a makói hag;; makereskedők társulást, szindikátust alaki tank 
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egyrészt a. fe_ly tsgi^lá.si árak leszemdtására, másr'sat tókjiik egye-

sitésére ós a kereskedelmi kockázat közös vállal sara. Igy a hagymás. 

sok és a szindikátus elkeseredett harcot vivnak eymásal. 

1931-ben valamivel óletképesebb kertészszövetkezet jön 

lótrí;, amely az időnkénti ráfizetés, kudarc ellenére mégis valame-

lyes eredményt érk el. Az 1935-36-os iiz étévben tagjainak száma elé»• 

ri a 3.000-et, üzletrésztőkéje ped17; a 24.000 pengőt. A szövetkezet 

egyik jelentős vállalkozása az, hog» bérelt földön hagymakisérleti 

telepet  rendez be, ahol dr.Erdei Ferencet alkalmazzák, aki mint 

parasztszülék gyermeke, s mint kezdő falukutató iró ` behatóan fog-

lalkozik a makói hagyma és hagymások 7)roblémáival. 1935-ben  a 0-

vetkezet költségén nyugat-európai tanulmánsruton vesz részt, tail -. 

mányoza az ottani hagymatermesztés és órtókesités helyzetét. Erdei 

ezeket a ',< pasztalatait és bdloldali felfog tsából következő haladó 

nézeteit igyekszik megvalósitani a szövetkezet müködésóben, külö-

nösen azután, hogy Diós Ferenc elnök mellé a szövetkezet ügyvezető 

elnakévé választják. 

Legfőbb elvei: a szövetkezetet termelő szövetkezettó kell 
fejleszteni olyan értelemben, hogy egiséges földbérletet harcoljon 

ki, védje a kishagymások érdekeit és se ;itse elő a hag.ymakortészet 

kulturájának növelését. Célul tűzi ki a hagyma mellett más zöldség- 

félők meghonositását is és Ityeg akarja szervezni a szövetkezeten ke-

resztül a termés bizományi értékesitését. Fontosnak tartja azt is, 

hogy érvényesüljön a szövetkezet autonómiája, demokratikus önkor-

mányyzata. 

Ezeknek az elveknek ésrvényesitésóórt erőteljes harcot 
iadit, c erre felhasználja az 1937 m t jurában induló Makói Függet- ,  
len  Ujságot is, amely Eckhardt Tibor támogatásával ellenzéki kis-

gazdapárti lapként mük dik /kiadótulajdonosa dr.Csorba János 

véd,  megyei  kisgazdapárti ve zár/. A lap erőteljes ellenzéki hangot 

üt meg, élesen birálja a kormány politikáját és szószólója a föld- 
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reformnak, Erdei rendszeresen ir lapba, harcol a kishagymások 

érdekeiért. %1 medg»osegyházi gyaur— lestermelö szövetkezet példáján 

azt bit iny2;at ja, hogy az az igazi szövetkezet, finely a termelés-

ben is segitséget, támogatást nyujt a kisparasztoknak. 

A szövetkezett ellenzéki Pártok közlönye, a Várospoli- 

ikai Szemle is fontos feladatának tartja a harmások ügyének tá- 

mogatását. Szabó János hagymakertész, baloldali szociáldemokrata, 

illetve kommunista a Szemliben irt cikkében megállapit ja: "Hint 
a dolgok alakulása mutatja, a hagymakérdósnek }gyökeres megoldása 

is egy;: ,  demokratikusabb rendszerre vár, nekem az a szerón- véle-

menyem, hogy helyes földreform nélkül ez a kérdés meg nem oldható 

Ez az álláspont már egybevág a népfrontpolitikával. 

A magas taglétszámu makói ke:rtószszövetkezet nemcsak 

gazdas''gi szerv. zet - amely különbem. már létével is dühödt ellen-

szenvet vált ki a "Gazdaságii Egyesület ős a t eteoz gazdaszövet-

kezet vagyonos parasztjaiból +, hanem  elfen: ;éki politikai fórum 
is, amely mozgósitó hatással van a parasztság demokratikus tömege-

ire.  P .  szövetkezet müködését nemossikillak6, hanem szinte az egész 

környező vidék demokratikus paraszti közvéleméniye érdekl3dów,el 

figyeli. Erjesztő hatással van az abban az időben megerősödő pa-

raszti szövetkezeti törekvésekre, kezdeményezésekre, 
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14.4FRONTTOREKVI3EKBEN 

1. A 1-__  ommunista né Tpfrontnolitika érv njeoü.léae ",Makón. A szövet- 
kezett el ► enzók a fasizmus térhóditása ellen 

Az ellenzéki Mártok rakói helyi szervezetteinek szövet-

kezese a korábbi ilyen iráa,yu törekvéseknek betetőzőse volt és a 

helyi baloldali erők küzdelmének uj, magasabb  szakasz t nyitotta 

meg. Az, hogy Makón a demokratikus erők tÜm:>ritésére irduyuló ha-

tároz°)t t türekvés már a harmincas Avek elején jelentkezett, a Justh 

hagymm<iiyoknak és a Kossuth-párt helyi radikalizmusának volt kö-

szönhető. k Kossuth-p rt ugyanis, amely ,>olgári tárt volt, sok 

konzervatív vonással, helyileg tullópett saját programján és poli-

tikáján ós a radikális demokratikus paraszti követeléseknek adott 

hangot. 

A Kossuth-párt haladó értelmisé ;i vozetA felismerték a 

munkásosztállyal ós a munkásosztály életéhez kapcsolódó s ociálde-

mokrata párttal, s külön a balszárnyával való e ;iittmCtk idős szük-

ségességét. A gyakorlati politikai küzdelem során azonban sok olyan 

k3zvetlen c&lkitüz:st is ma okévá tettek, ami a hivatalos szociál-

demokr:.ta oolitika tul áladását jelentette. .443n ebből kifolyólag 

igen jó volt  a  Kossuth-párti vezetők és a baloldali szociáldemokra-

ták, szít koranu iist,ík kapcsolata. ^t Kossuth-párt Makón a n;ptimegek 

demokratikus jo ;aigak megteremtéséért, az ország; demokratikus át-

alakitác fórt, a. földreforműrt, a nag tőke, a kartellek hatalmának 

megnyirbálás ;őrt, a nagy vagyonok me;adóztntásáórt, az igazságos 

jövedelemelosztásért küzdött. I;;az, ezt a harcot a Ko:,cuth-párti 

vezetők  az  adott helyzetből kiindulva elsősorban a horthysta par -

lamentA1'izmus keretei között akarták megvívni, de nem riadtak visz-

sza a  töme  ;akciók, tömegmozgalom szervezésétől sem, sőt nem álltaft 

szemben  a  demokratikus forradalom gondolatát'*l sem. 

[Iair dó, radLkpilis álláspontjukat bizonyit ja, hogy példá- 
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ul Könyves Kolonics József nyilvános politikai ,;yüléseken azt val- 

lotta, hogy á szocialista érzelm Konkrét )olitikai megnyilatkozást  

azonban arra mutattak, hog;  -  c^zméi, nézetei a hairrnadikutas  kispol~:- 

ri "nnraoztsz c:i .alizmus"-hoz kapcsolódnak. Ennek  ellenére gyakorlati  

,politikai kiállásának haladó, pozitiv volta elvit thatatlan.  

Nos, már a huszas évek végén a oyakorlati Eolitikai szük-

sé; _;letek arra kényszeritettók a huszas :évek k: zepón létrejött és a-

lio megex•ősödő szociáldemokrata pár; :-zervezete, hogy ezzel a pár4-

tal  ra  dcödjön e . yyütt. Az együttm iködés a gazdasási válság kitörése  

idején kezd kialakulni, mikor a nyomorgó tömegek elér:edetlensége me'  

növekszik. A törne,;ek rendszerellenes állásfoglalása, elkeseredett 

megmozdulásai előtérbe állit ják mind a Kossuth-, mind a szociálde-

mokrata pártot. A munkanélküliség, a  Horthy-rendszer  elleni tömeg-

mozalom hozza vissza a makói .7olitikai életbe a volt tanácsköztár-

sasági vezetőket, kommunistákat, ekkor kezd me7;erősödni a szociálde-

mokrata pártszerv ezet baloldala.  

Ebben az időszakban az 1929-es vármegyei választásokon jön  

létre a szociáldemokrata és Kossuth-párt első nagyobbszabásu együtt-

m''ködóse. Ez,v9lamint az elért választási siker alapot ős lendüle-

tet ad a további közös küzdelemhez. A két párt e düttmizködésének je-

lentőségét természetesen nem szabad tulértékelnünk, hiszen ebben az 

időben több helyen előfordult, hogy a helyi választásokon a szociál-

demokrata párt más ;_7olgári pártokkal vagy azok helyi csoportjaival  

közös listával vett részt. A makói egy'üttmiködés pozitiv és bizonyof  

fokig kiemelkedő voltát abban látom, hogy a Kossuth-párt helyileg  

radikális kispolgári, kisparaszti politikát alakitott ki és különö-

sen a baloldali szociáldemokraták&al, sőt kommunistákkal is kereste  

az együttm'ködést. Ez lehetőséget és bizonyos kezdeti alapot terem-

tett a későbbi fasisztaellenes demokratikus összefogásra, a népfron  

politika helyi kialakitására.  

A makói baloldali szociáldemokraták, kommunisták, akiket 

az 1929-32-es forradalmi hullám a helyi politikai ha cok élvonalába  



emelt,  támogatták  a Kossuth-párttal való e ittm'iködóst, sőt ők vol-

tak azok, akik fű szervezői voltak ennek. Saját tanácsköztársasági 

élméayeikhől és a K',IP tZibbó-kevésbe ismert  elvi álláspontjából kiin-

dulva a szocializmusért való harcot tekintették fő feladatnak, de a 

helyzet Arra kénys zeritette őket, hogy ebben a harcban felhasználják 

a helyi radikális kispolgári politikai erőket is. 

A KnIP politikája a huszas évek végén, a harmincas övek ele-

jén sok szekt •ls$ vonást tartalmazott. A ,roletárdiktaturáórt, a má._ 

sorlik Magyar Tanác:kÜztársaságért való harcot szabta _nef közvetlen 

feladatként, és ezért az ellenzéki pártokkal, ellenzéki politikai 

erőkkel való együttmaködést nem tartotta lehetségesnek. A  KRP poli-

tikájában n változtatásra irányuló törekvések azonban már 1933-tól 

kezdtek megmutatkozni. Már ezekben az években kezdték felismerni a 

fasiszta veszélyt ós bizonyos fokig kisérletek történtek a munkás-

egységfront taktikáj" n k átfogóbb alkalmazására ós a szc;óny')arasz -t-

s,ágaal, kispol güri rőtegekkel való politikai kapcsolatok klópitésére. 

Véleményem  szerint ösztönösen ezt tették a mak6i koma:uniat , balol-

dali szociáldemokraták is. 

A kommunista Internationale VII0kon;resszusa után a párt 

felülvizsgálta politikáját és megváltoztatta stratégiai célkitüzésót. 

Továbbra is fontos céljának tartotta a szocializmus ;yőzelméórt való 

küzdelmet, közvetlen stratégiai célként azon an a fasizmus elleni 

harcot, az ország demokratikus átalakítását, a munkás-paraszt demok- 
• 

ratiksu diktatura kiharcolását ős  ennek  érdekében a damokrntikuu, fa- 

sisztaellen:es erők töm.iritósót tüzte ki célul. 

Az 1936 januári "elvtársi levél" már k irvonalazta ezeket a 

célki.tüzóseket. A levél az ellenzéki pártokkal való e g;rü ttm :ködér 

szükségességét ős lehetőségét a következőkkel indokolta:  "Amikor a 

népfront megteremtésének utját a dol ozb ne -mi 11 i. ók mozgalmának a  

proletáriátus vezetése alatt való kifejlesztésében jelöljük meg, nem 
becsüljük  le  és nem hagyjuk sz unitáson kívül azt ar eret aon, amelyet 

a parlamenti tártok egyike vagy másika jelent a parancsuralomra ké- 

• 
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sziilő kormAny elleni harcban. Ez srt  -  ha e pártok parlamenti  talc..  

tikájAval .;s módszereivel nem is hrtiink c~-,~et  -  támogatjuk 'Act  

kűzdelmE,ikbEn, ha o klry.delem val.óban a fna:izmu:: ellen irányul.  
Támogatunk minden olyan pártot ós törekvést, amely a pol-  

gári demokráciáé -rt harcol és demokratikus csopor tosulAst akar lét-  

rehozni Magyarországon, mert azt tartjuk, hogy a proletáriátus ór-  

dekóben  All ma  mi.ndea 	szervezkedés, amely  gyitlekezteti  a fa- 

sizmus 	ós kész harc3ol .ai a par~n,aouralmi törokvéaek el- 

lent  a domok°-rati .!:cus követelésekért, valamint az imrserial.ilta hábe--  

r€s ellen./45/  

k  párt ideiglenes v3zet3sége a  kommunista  Intornotio?>alb  
seE;a.tségóvel  kidolgozta  a párt uj p-ro,,ramjAt, amely az antifasisz-

ta, demokratikus rendszer mo,;te :emtéséért folytatott kilzdelmet  
te ki közvetlen és legfőbb feladatul. A :)ro,;ram r5:3zletes kidolgo-

zásában .s megismertetésében nagy  szerepet  Játszott a párt kc 2;pon-  
ti lapja, a Dolgozók 3..aA  3. .  

Az  uj olitikli irányvonal  nem  vált ee szerre uralkodóvá  
a párt  taAai  és  vezetői kőzött. TToha ebben az időben a makói bale:  

dali szociáldemokraták, 1i:om ux>ö.sták kapcsolata, nem volt olyár. szo-  
ros az lile :Alis párttal, mint 1929-1932 kőz;tt,  mégis  tudoraAst  

szereztek a pártban folyó vitákról, me ;ism.ert-ók  a párt nópfrontpolj  

tikját.  

A harmincas évek közereén ás 7z ísodi t i'ilóbcn a következő  

kom tun i. st tk működtek "Pjakón: I: az Lajos, Ozilas József, Hack Ád; Am,  

;arkadi István, Krmer Antal, Fodor Peren'  ,  Diós SAndor, Szabd  Já-

nos. A n, vsor, amely e1sősorban visseaeuil Skczéseken alapul, felte-

hetően nejt teljes. A  makói  i  ondőrsé ebben az időben a következőkel  

tartotta rendőrségi r.iegfig elél alatt, ;dint komraunistákct, illetve 
 

45.  Idézi  Kállai  Gyula ♦ magyar fúg etlenségi  •  moz  ;alom, Kossuth  
Könyvkiadó, 1965, cimü mL vőben. 32-33. old.  



kummunista gyanus személyeket: Hack Adám bognármester, Igaz LajoE 

bognárse;ód, Szab6 János hagymakertész, Diós Sándor begsmoismtéss 

/4G/ 
Fzek a kommunisták, valamint a baloldali szociáldemokra• 

ták a következő csatornákon keresztül tartottak kapcsolatot az 

gálís kommunista párttals i.z eszperantó mozgalmon keresztül. Az eE 

permtó mozr;alomban a következ>> makói kommunistáak, illetve balolda 

li szoc:i_áldemokr 'ták vettek részt: Szabó János, Szabó J.ánosné, 

Suiyok József, Kallós Lajos, Kovács Károly. .zenkivül Szabó Jánosna 

pesti rokoni kapcsolatain keresztül megszerezték a Dolgozók Lapja 

néhány példányát és hallgatták a moszkvai rádió magyar nyelvü adá-

sait. Főleg Bokányi 1)czső boszédeire emlékeznek. /47/ 

Ezeken a kapcsolatokon keresztül megismerték a konmunista 

né front ' politika fő vonásait, amit. - már a makói tapasztalatok 

alapján is - helyeseltek és igyekeztek me ,valósitani. 

Fig7;elemreméltó dolog, hogy Erdei Fer.;nc, aki ezekben az 

években fejlődött falukutató iróvá, s aki a népi irók mozgalmának 

balszárnyához tartozott és aki aktivan részt vett a makói politikai 

harcokban, kapcsolatot tartott a baloldali szociáldemokratákkal, 

kommunistákkal. Eljárt hozzájuk a moszkvai rádió magyar nyelvü adá-

sainak me -hdllgatása céljából, cszmeeseró. : folytatott vél k és I gy  

többé-kevésbé 5 is m ;--ismerte a K P politikáját. /48/. T'z minden  

bizonnyal  hatás::al volt  ;  .oli tikai fe jl , désérc és arra, ho y Almé-

letile_; már ezekben az években ien k ;:zel jutott a marxizmus-leni-

n1i inushoz. 

46. SZÁL 1',iakói tl lam 'endőréég iratai 3o/1938.bizalmas1 
elk Igaz Lajos ős Szab6 János közlése. 
47. szabó János közlése. 
48. S'.abó János közlése. 
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Ennek alapján elmondható, hogy noha a makói politikai  

küzdelmekben a komiutü.stik, baloldali szociáldemokraták nem töltöt-

tek be kifejezetten vezetőszelepet - a vezetőszerep a Kossuth-párti  

vezetőké ós Erdei Ferencé volt - mégis döntő hatást gyakoroltak eze:  

re a mozgalmakra. Az  is kétségtelen, hogy Erdei Ferenc tevékenysé-

gében, AllásfoGlalásaiban bizonyos fokig tlikrötődtek a kom iunista  

népfrontpolitika bizonyos felismerései, igazságai.. /49/  

A harmincas évek közenét , .il kezdve fele{; a népi irők tevf  

kenysá ;e nyomán az ország közvéleményének figyelme a falu, a paraszt  

ság me,3oldatlan ;;azdaságí, szociális erobl Smái felé fordult. Ekkorr€  

megerősödtek a parasztság földrefermkövetelései, s hovatovább az  

e,;ósz ország a kdlönböző földreformtervektől lett hangos. Az  e1. ..len-

zéki pártok azonban - noha elvileg nem álltak seemben valsm-féle  

földreform gondolatával - tétovaságukkal, határozatlanságukkal mégis  

gátolták a demokratikus ellenzéki parasztmozgalom kibontakozását.  

A parasztság legnat5yobb ellenzéki pártja, a kisgazdapárt  

és vezetője, Eckhardt Tibor egészen 1938-i- lényegében ellenállt a  

paraszti földreformt:irekvéseknek és más vonatkozásban Is a kormány-

párt,  az egymás, követő kormányok reakciós politikáját támogatta.  

z ellenléki pártok opportonizmusa, k vetkezetlensége kiábránd.itólag  

ernye; zt ;leg hatott a tömegekre.  

A makói ellenzéki vezetők éppen a fasiszta e~ llenzék demok-

ratikus összefogására és a saját maguk értelmezte demokratikus nép-

frontpolitika kialaki t,ására való törekvósb -1, valamint  a parasztság  

érdekeiből kiindulva, birálták az e I!enzéki pártok eolitikáját.  

Erdei Ferenc a következőképpen jellemezte a két ellenzéki  

párt, a kis :_;azdap r  rt és a szociáldemokrata párt politikáját 1937-

ben a Várospolitikai Szemlében me r ;jelent cikkében: "A kisgazdapárt  

49. Szabó János közlése.  
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viszont programot ad és kiáltványt bocs-át ki. A diktatura ellen 

hadakozik és óvatos duhajként veri az asztalt, szónokolván. föld-

reformról, titkos választójogról, nsho v azért el jc tss$ 6f imé1-

tásága jóindulatát sem. Azért le mom lehet tagadni, hogy különr-

ltgesen fontos szerepnek a betölt:} je most ez a párt. Vajében van  

jelentősége a mai látszatalktmányorság fenntartásában, s a tit- 

kos választójog megszülése körül is bábaság vir rá. illanotunk-

ra jellemző, hogy ennek is örülni kell 5s a babára jellomz5,hogy 

id nekutána az elhajtásk kisérlet nem sikerült, olyan lesz majd 

a gyerek, ami1X, en lest. 

A szociáldemokrata párt most izé, mint annyi év óta t  

álé 6harcot folytat. Az áll-óharc vereségnek az előjele re,Idsae--

rint, de lehet fölpanaszolni a vereség kockázatát ott, ahol az 

sem lenne csodálatos, ha .régen elpusztult volna minden védősere i  

amely az ember  szabadsááórt k zd? Mi.nc'enosetre nincs igás mene-

déke ma az ember és gondolat szabadságának, mint a szocialista 

sajtóorganumok metépázott lapjai." /50/ 

Akkor tehát, mikor politikai kezdem";nyezésre c  határozott 

küzdelemre lett volna szikeág, az ellenzéki pártok bizor Zytalan-

ság, ról tettek tanusá ot. Mindez a nyilas demagógia tórhóditácAt 

és a 1Clönböz6 nyilas csoportok megerősödéeót eredmónyezte,hiszel 

a nyilas oropag nda tel jE s hanti;erővel kiabált a f öldreformr. ól, a. 

javak igazságos elosztásáról és a tájékozatlan tüme,ek hittek is 

neki. 

.A. nyilas demagógia országos méretű er Ssödése arra kész- 

tette  a makói ellenzéki frontot, hogy határozottabban :;1;embefor-

dul jon a fasiszta ideológia tórhóditásával. 

A. szociáldemokrata pártszervezet aktivistái többször meg-

zavarták a sz':»vezkedni kezdő nyilasok  gyüléseit. A Várospoliti ■ 

kai Szemle pedig erőteljes nyilas- és pángermán-ellenes agitá- 

5o. Városaol -itikai Szemle II.évf. 5. sz. . 1937. aut3.22. 
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cióba kezdett. A Kossuth-párti és szociadellikrata vezetők irá-

; ikban folhivták a figyelmet a nyilas- és pángermán veszélyre. 

Eyik cikk /"!öli van - _ ucas hirek mögött?"/ leleplezi a k'1lonféle 

nyilaskeresztes 6s más "keresztes"=mozgalmak igazi cól ját t "Ezel 

mögött a jelvények mögött, politikai :akarnokok, zavarosban halá-

szók és kalandorok buzódnak meg.. Á nyilas ;;rőf KArolyi ; minden 
áramlat sodtbíban felbukkant. Rengeteg pénzt költött errra, hogy 

vezér iehemnen. Egyelőre azonban tehetséget, rátermettséget 6s 

politikai okosságot t7)énzen min  lehet megvásárolni. Csak  nóhály 

mindenre elszánt legényt,, akik a )oiitikát fiitykössel és alkohol 

orral akarják gyakorolni. Emlékszünk azokra a "keresztes vi-

tázekre" is, akik Böszörményit akarták megtenni Magyarország dik-

tátorrzvá és tábornoki egyenruhákat vásároltok a `teleki téren, 

hogy d.iszesebben vonulhasf>anak be a "bünös" Budapestre... Szembe 

kell nézni ezekkel az áramlatokkal és nem szabad egy pillanatig 

sem szem el' 1 tóv^szteni, hogy ezek mind a szocialista tömegek-

re vetik ki hálójukat. Mind u ynevezett "népies" jelszót hangoz-

tat.  Mind az általános elkeseredésre és elégedetlenségre speku-

1•ál. Mind fiit-fát igór. 	mind mögött az embertelenség, a dik- 

tat'rra, a szabadságjogok elnyomásának szelleme lapul, hogy adott 

esetben előtörjön ás vógigtinor jon az eresz országon." /51/ 

A cikk a  szocialista törne„ ek szervezettségét, felvilá-

gosultcá át ás öntudatos bátorságát állítja szembe a fasizmus- 

sa, Jellemző azonban az, hog /  még a  baloldali vezetéa4 szociál-

demokrata nárt^zer.vezet veZet.íinél is eb')en a tekintetben ide- 

oló ,ioi bizonytalans.ág uralkodott / a cikk val6s7ini,ileg a'Art-

szervezet állásfoglalása volt/s a szovjetellenessé °et sem tudtá 

t-1 jc.sen lek4zdeni. A cikk alcime ugyanis  ez:  "Tiltakozunk a 

51. Város>olitikai :yzemle Il.évf. 2.^z.1937.mArc.21. 



-54- 

fehér bolsevizmus ellen!" `3 ár lehet, hog. ,  nz akkoriban szokásos  

opportunista  szociáldemokrata , róhvsználatot alkalmazták anél-

16 .l, hoy átgondolták volna, mit is tesznek. 1 szociáldemokrata  

álláspont ugyanis egyenlőségi jelet tetti a hitleri fasiszta és  

a "vörös diktatura" közé.  A  makói baloldali szociáldemokraták 

azonban ebben a kérdésben is  ig ekeztek érvónyc .iteni elfogadha-

tóbb álláspontjukat, amit bizonyit, hogy a Városeol :itikai Szem- 

le időnként reális udósitásokat, összefoglalókat közöl A Bzov jet-

unió életéről, helyzetéről és antikom unicta han€ru vad szovj . t-

ellenes cikk nem található benne.  

H. Szabó Imre u j sá iró, a Kossuth-párt eivik ve zet ő je, aki.  

a Várospolitikai Szemle - :~lsű szerkesztője lett, szenved ilyes  

hangu cikkben Ig .  ekszik felrázni a közvéleményt: "Nem t-udjuk,mit  

hoz a jöv5.  A  magyar nemzet ezer esztendős állami életének leg-

válsk;o abb korszakába jutott. A  NT  P-pArturalom a germanizált ér-

telmiség ser;itsógóvel fokról-fokra esernnészi be hazánkba az uj  

germánberendezéseket, anivc l természetesen botorul el: ser ;iti a  

nagyn met tervek megvalósulását is. Berlinben térkép jelnő meg,  

amelyen a Duna vonalai,, ór Németország és uancaiak og  .  berlini  

rádió-előadásban már német városként szerepelt Budapest.  

Szembeszállni ezekkel az iramlatokkal, küzdeni a dikta-

tura ellen és a magyar államiságot veszői; eztet  :í törekvés ellen,  

ma minden magyarnak mindenek felett á116 kötelessé:;e. :h mi lapunk  

ós ennek munkásai is ezt  a  célt ti;tzték maguk elé. P cél nagy és  

az cr3 kicsiny. Igaz! De ol.bb volt a g,.vfa ás csak  azután az  ezer  

g;yertyafónyü reflektor. ":a a gyufa sze.ce.)ót töltjük be csupán. A  

gyufa fellobban) fényével világítunk rá a magyar bajok f,sltornyo-

suló fekete heg ,, eire. A szerepünk addig tart, amii; a hatalom szele  

ki nem olt bennünket, vagy ami;; fel nem vált a  magyar  lelkek sugár  

zó r. flektora." /52/  

52. V "rosti oli t  ~i. i,ai szemle I . évf . 2 . sz . 1936.f ,  br. 9.  
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A:3zemle rendszeresen beszámolt  arról, hogy a pángermz:,n  

'~  o ~ ,, sia ho~ ~ n ~l  r ri bd 	i ~-~ 	e,,c~ i~t c~ ~e~~ ~ce  l  a  i ' 	L 	,•.'  
h~d~tö ~orekvb~e~ ~ide~ol~~;sr~.  él~ik~z~c~sé~. ~..~2~  ~mre,  a~  eg,y- 

ben a kisgazdapárti Makói eat;  etlen Ujság szerkesztője, 1937.őszón  

a lap hasábjain cikksorozatban támadja a fasizmus szolgálatában ál-

ló német "szellemi tevjeszkedést". A cikksorozatra eg' sajnálatos  

makói esemény ad okot. A szegedi e,; . ,etemen tanuló makói Bogár  
László tanár jelöl _ ot 1937  nyarán tanulmágyutra, illetve nyári egye-
temre Németországba küldik. A német nyelvszakos gyanutlan diák  

néhány nap raulva rájön, hogy álcázott nánge ' mán agitátor iskol(ra,  

vagyis fasiszta politikai főiskolára karalt, amelnek f3 ieladtta  

hogy fasiszta agitátorokat képezzen a 'dómctországgal szomszédos  

országokba.  

A f'iskola el)adás ínak szinte állan06 témája a magyar  mop 

alsesonyabbrendüsé;ónak "bizonyitása". Bogár László felszólal s . 

magyarsál; v delmében. Erre vége—hossza sincs a zaklatásoknak,  

igyekeznek :r;egfólemliteni. Először zsidónak, aztán koru.lunistá  ak  
kiáltják ki, kollegái mindent megragadnak terr<:rizáláaára, megfe-

nyegetik, állandó rett;e résben tartják. I.ikor hazamenekül, itthon  

is elárasztják fenyegető levelekkel.  Az  a meggyőződés°, heg; ,  vé-

gezni akarnak vele, itthon se érezheti magát biztonságban, család-

ját is félti. Nem tud hova menekülni, az öni;; ilkossáot választja.  
H.Szabó Imre cikkeivel felfedi az öngyilkosság hátterét  

és bátor hangon támadja a nőmet fasizmus szellemi aknamunkáját.  

A cikkeknek nagy visszhangja támad, orrzá ros lapok is foglalkoznak  
az üggyel, sőt még a határokon kivül is felfigyelnek rá. Gárdos  
Sándor későbbi szegedi ujságiró például 1937 azeotemberében a  
Brassói Lapok cimü ujságban ezzel a cimmel ir cikket: "Bogár Láss1  

a "láthatatlan frontM első magyar  hősi  halottja." /Idézi a  MA- 

I  gyn .rország 1945. janiár lo—i számában./ Az c set hire eljut a né-

met fasizmus vezet) sajtóorganumához,  .A Völkischor Beobachterhez  
is, amely követeli, ho, y"a magyaz kúrmány rendszabályozza mer a  
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magjar sajtónak czt a ruszét, ;mely  n5metellenes irányban mük3-

dik." A F+iggctlen Ujság válaszol. Ezt irja többek k`izött: "A V. í.  

meglepő ós egészen nyers támadását - azt hisszük - mé - sokan nem  

értik meg ebben az orszó^;ban... A magyer sajtót nem lehet kiv^il-

r3l diri .  ,-ríni ós nem lehet il' .'en leckéztető hangon kioktatnir.. . 

Egészen felesleges az is, hogy a V.B.tanácsokat adjon n. magyar  

kormánynak." /53/  

2. t z  antifasiszta  k~ zddelem rreaer :Í £ c?ése óa a r,".3rciusi Front  

makói  találkszó  a  

Az ellenzéki pártszövetség főleg Erdei Ferencen keret z-

tül kapcsolatba kerül a népi irókkal és tize , os együttm:iködós  

alakul ki k6zöttük. Erdei Ferenc ekkorra orezá.,osan is elismert  

falukutató iróvá fe jl'>dik, aki továbbra is clsőrendü szerepet  

játszik a makói baloldali front politikai küzdelmeiben. 5 lesz  

a Kossuth-r:árt makói titkára és átveszi H.Szabótól a V . rospol.i- 

t:i.kai Szemle szerkesztését.  

A falukutató irók irodalmi és )olitikei, közéleti tevé-

kenyéége nyomán az egósz országban megerősödnek a demokratikus  

naraszti törekvések, s mivel az ellenzéki pártok cs e •benhar;- -

tak a oaracztságot, a néni irók mozgalma kezd bizonyos társadal  

mi-politikai jelleget is nyerni. A falukutató :irók h-,tása tul  

lépl az értelmiségi k; :rök, a szellemi, kulturális élet határait  

és a earasztség egyes rétegeire is kezd befolyást ryakorolni.  

S ez s befolyás 3.Ton erős Makón, ahol  ez ellenzéki front, való-

ban töme °cket töm rit ós sokat tesz azért, hogy a makói paraszt  

- 

ság megismor je ós me(Ortse e né i irók )Cnyvcit, irodalmi törek  

végeit és küzdelmük l6nyegét,célj.ait.  

Eiccoriban vetődik fel a baloldali népi irók k rében az  

a gondolat, hogy mozgalmuknak határozottabb politikai jelleget 

53. '?akói r,iigi;c:tlen Ujsk; 1937.razeptember 7. 
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kellene adni, ópc en n fr Laimus elleni harc és a paresztsáz tömö-
ritóse )rdekóben. Erről eres nőni irók tanácskoztak in a makói 

ellenzóki front vezetőivel, amit azok helyeseltek és t:ám gattnk. 

Sőt, ug:; fot;t'k fel, hot;:' ez tulajdonképpen a Kossuth-pert or-

szágos méretekben való ujjászervezését ás programjának kornzer0-

s_itését jelenti, hiszen a cólkitüzóaek szinte azonosak voltak a 

Kossuth-párt ás ez ellenzóki front makói cólkitüzscivel. 

1937 február  28-3'.1 irodalmi estet: tartottak lakón a K )ro- 

na `:z311ó nagytermében, amelyen Fája Góz.a már vázolta a me ; rala- 

kitandó nr_ciuei Front progr.ramját. A Várospolitikai Szemle 1937 

március  21-i száma az estről 6s a március.  15-i bu:l.upesti ünx.nepsó 

ről ilyen alcimrael számolt be:  "Féja Géza bejelentetten  Kossuth- 

párt uj programját. TJj orez í;ros szervezkedésre indul a pArt." A 

tudósitasbaz ez olvasható: 

"A makói Kossuth-prt életében f®ri&ii.ópo:ntot jelent az 

az irodalmi est, amelyet február hó 28-án tartottunk a Korona. 

8zá116 naTytermében. Az est központjában  Fó ja Géza. Irodalom ,és 

társad_^lom  címen  megtartott al.őadása állott,  amely a Kossuth-.frozr 

teljes szemléletét tartalmazza ugy a törtérelomr31, mint a társa-

dalmi problémákról és a magyar irodalomról is. Kiindulója volt 

ez az el  ,adás onna.k a szervezk.:de:ar.ek, amelyet  országos vonatko-

zásban inclit me g a  Kossuth-párt és amelynek a  mai élethez sira_i-

tott programjt Márciusi  Front cimen I` : ja Géza jelentette be azon 

márciusi vinne só ;en, amelyet a pesti Nemzeti ".Uzeum előtt rende-

zett a pesti if juság, pontosan az n a helyen, ahol valamikor a 

magyar szabad sajtó első ?óldányeit mutatták fel." 

A lap ismerteti a Márciusi. Front 12 -vontból álló grog. 

ramját, nmely a köve -;;kez3 követeléseket foglalta magában: `z or- 

szá* demokratikus útalakitását. A t;ondolr.t-, szólás-, sajtó-,gyü- 

1ekezósi ós szervezkedési szabadságot. Az általános egyenlő é8 

titkos, minden korrekbivum nélküli választójggot. Az orrzíggyü- 



lói képviselők '3sszefértic:tetlenaógének legteljesebb b=:tartását:  

orgzággyillési kó ;viselő ne vállalhasson iga:agatóaAgi, óxI'ekkLrmi-  

seleti, stb. tagságot. Az 5oo kat. holdon felili3i bzrtrikok kisa já-  

titasát, a bankok, kartellek és monopóliumok magyars4 ,Psorva;37tó  

uralmának me ;szün:tctését, a progressziv adórendszor b ,vezütciné;t.  

A munkát minden dolgozni ^kau^á magyar számára: a 4o órás munkahét  

bevezetését a. szellemi és fizikai Sunkában  e .~aránt, as  á.11áshai-  

mozás és a manmttt jövedelmek m.er;cszüntetésót. A. m.iniro.:ális munka .b6-  

rek mei;állapi_trísát a ismb biológiai lótmi.air;nzm felett. A dolgozók  

gazdasági vonatkozásu szervezkedésének szabadságát. ",7 alsóbb nép-  

oszt zlyok érdekóben a kö75p- ós főiskolákon a progressziv tandi j-  

rend.szer és a minőségi szelekció oc:vezetégét. A maglryr reviziót:  

a Duna-völr.,vi nőnek számára a hovatartozmndóság kérdésében az ön-  

rendelkezési jog tiszteletben tartását. A prán.szláv és pángermán  

imperialista törekvósek,:el szemben a Dunn-vőkr;;yi bac.:luság év kon-

föderáció : ;ondolBEt€an:a.k Laegvalóritását.  

Ez 	nrogram fő vonásaibaaa, tartalmazta  a magyar  pRrrs7t-  

aá.g, a magyar nOtömop;ek legfontosabb gazdasági, társad .a.l.m~.i_ és  

; ,olitikai követeléseit, kifejezésre juttatta a legfőbb fasisztael-

lenes, demokratikus népi törekvéseket. A_x, akkori körülményekhez  

mérten demol:r-Itikus antifasitza nc3pfrontmoz7a .lom, a né.?fronttö-  

rekvl;sek első me -jelenési formájának lehet tekinteni. Ká]_lai. Gyu-

la A magyar függetlenségi mozgalom cimü könyvében a következőket  

állapi i: ja meg  a"Márcisusi Frontról: "i:z ncam csupán a"nóni irók"  

mozr;alma, hanem a kommunisták részvétele fol4ytán, az antifasiszta  

front megjelenésének első formája volt °.iagyarorsz•ágon." ,'54/  

A pozitivumok mellett a Márciusi Front ,rograraja sok kö-

vetkezetlen és nol._i_tika:i..l<<g hibás álláspontot is  tartalmazott.  

Mom hangalayozta elé TO a fauiZmus  mindi formája elleni harc  

54. .t'Allr._:i. 	I(á-.iZei:t ail 64. oldal.  



sziiksógessógét, nem ismerté fel a munkásosztály vezetőszorepét az 

antifasiszta i::zdelemben ős a harmadikutas ideológia hatása kife-

jezésre jut-itt abban, ha ;y nomcsak a permán, hanem  a !Anazláv 

imperialista törekvések elled is harcra szólitott, amelynek a Szov-

jetunió részéről nem volt aerni alapja, ezt azonban nem vették 

yelembe. 

Mindezen hibák ellenére azonban ez a program alkalmas 

volt ars°a, hogy harcra moz,;ósitsa a magyar nép demokratikus 

a Front vezetői arra törekedtek tehát, hogy kiépitsók kapcsolat, Li-

kat a parasztság, a dolgozó lakosság tömecivel, hogy valóban ti-

megbefolyásra tegyenek szert. A "népi irók" mozgalmának s az l fa-

luk létrehozott Márciusi, Frontnak csak laza kapcsolata volt a  de-

mokratikus érzelmü tömegekkel, hiszen a Front maga is csak laza 

csoportosulás, kibontakozó mozgalom volt minden különösebb szerve-

zet nc lk:l. A. Front s a 3:iópi irók elsősorban folyóiratokon, a Vá-

lasz-on keresztül tartottak kapcsolatot a tömegekkel, amely ilyen-

formán nagyonis esetleges és vérszegény volt. Felhasználhattak még 

más, demokratikus orientációju lapokat, folyóiratokat, s az időn-

ként megrendezett irodalmi esteken keresztül közelebbi kapcsolatba 

kerültek a tömegekkel. T z azonban  nagyon  kevésnek bizonyult. 

A demokratikus antifasiszta célkitüzósek megvalósitásrórt 

folytatott kdzdolem azt követelte, hogy a Márciusi Front balolda-

li ellenzéki politikai szervezetek el, csoportokkal möködjön kgyütt 

ezekre támaszkodjon, s igy teremtsen politikai tömegbázist magnak. 

A Front több ilyen helyi baloldali csoportosulásra támaszkodha-

tott. "A Márciusi Front legradikálisabb szárnyát a debreceni fia-

talok csoportja képezte. 1;z a csoport kommunisták kezdemnyezásóre 

jött létre, s a legszorosabban együttm ködött a Kommunista Párttal. 

Lapjuk a Tovább - amelyből mindössze három azám jelenhetett meg -, 

antifasiszta nemzeti egységfrontot hirdetb t, a röpcédulaíjukon 

először jelent meg a k ;söbbi idők általánosan elfogadott tömegjel-

szava: "Föld, kenyér, szabadság! ", valamint a további fejlődés irá- 
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nyát mutató k : v tolós: a népi demokrácia." - 	Kállai gyula. /5 , 

A makói ellenzéki frontnak nem volt  ilyen szoros kapcso-

lata a kommun5 stá '-kal. Azonban azzal, ho,;;y a város ellenzéki tö-

mer:eit fel tudta so°akozttitni a rront rogramja, cól.kit v-sei mö-

;6, a "Márciusi Front egyik  vidéki, s nem  lebecsqlendö politil ai 

törne bázisát s>róbálta megteremteni. Mind a Várospolitikai Szemle, 

mind a Fi:gggetien Ujság sokat tett a Márciusi Fror.t rogram jár aic 

me, ;I smertotósóért, me ._ ua varázásáért. A Márciusi Front przgleeam 

#ae vezetői, e "nó i irók" soksz )r felkeresték Makót, tcn.á s 

koztak, eszmecserét folytattak az ellenzóki  front  vezetőivel. A  

makói szövetkezett, ellenzék harcát mindinkább a Márciusi FroLt 

programjának szellemében vívta. 

A makói baloldali ellenzéki pártok a fasizmus elleni harc-

ban való e .yüttmiködésiik során megőriztók önállóságukat. ú 

e{;,iüttm ködón azonban nemcsak néhány akcióra, néhány közös cal-

kitiizésre szoritkozott, hanem ennél több volt. S ez a t3bblet 

éppen a Márciusi Front rogramja alapján való, hosszabb időn Bit 

megvalósuló cg.,üttm.iikddóe, a fasizmus elLeni politikai egység-

front  meE;val.ósulása. volt. Ez azt in jelentette, hogy a kisgazda-

párt, amelynek országos 7olitikája lojális ellenzéki volt, he-

lyileg mindinkább igazi ellenzéki ociitikát al.akitott ki, s he-

lyi la ja, a Makói 	 Ujság az egy; tsz ínakói yzüti etkezett 

ellenzék szós ,övóvó válhatott. &z ujság, tUog H.Szabó radikális 

álláspontja következtében mindinkább a r L rciusi Front  'olitikai 

cólkitüz 5sein k szolgálatába állt. Már 1937 májusától, I e indu-

lásától kezdve a földreform szvkségesnég6t hangoztatta,  bátran 

harcot hirdetett a földbirtokyen! szer ellen, élesen birálta a 

kartellek müködórót, ' . eliturai vonalát egyre  jobban a Márciusi 

Front programja határozta. meg. 

Bár az i;azság kedvéért azt is meg kell mondani, hogy a 

lantulajdonos, d .r.Csorba János időnként irásáival enyhitete a 

Idézett mü 65. oldal 
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lap éles allenzét.i hangját, s azzal,  hogy  ai+ran közölték Eckhardt  

Tibor beszédeit, megnyilatkozásait, bizonyos fokig ellensulyoz-  

ták a lap radikális ellenzéki Allá; foglalásait. Végereclmányben  

azonbrtrt  az ellenzéki r< ~stok 	bizonyos fokig a la- 

pon korc:s,zt;ll is _.cegvalós•alt, hiszen a Fügc,etlen Ujsá, helyt  

adott o másik két ellenzéki párt mopoyilatkozásair..ak, pol:,.tikt i  

célkiti.izósc:inek is. Amakdi ellonzóki vezetők, köztük eisőQo.rk an  

Lrdoi Peron* s:.ia;.;e állandóan irnak a lapba, s i. ;E:n sok  iris ;'e-

leak mug aMá.r.ciusi. Front vczetőiaek, s a többi "n.ópi iránnk'  

tollából;  

A LIT  sz3.viig<rónek teki.rtti a hzu;ym,akertószek ;^zciasá.  

k:ízdelniónek támo`at6_sát, amely abban az időben kezdett mindin-

kább politikai jelle;ot ölteni. P. háromezer ta m, nagy r Iert5s1-  

szsivetko•.:ot srv.lka volt a hatalom urainak szemében., his^e:n mi.nd  

e:redn.ónyesebbó váló tovskenuségóve1 na.t5 ;T tekin.tél.,•t vivott ki a  

vidól. :,,e~ .;~ényparaswtsc4Jának 2cörébe,a. A kormányzat jogo;al tartott  

attól, how a  makói hagymásszövetknzet tiikortii r.yomán megerősö-  

dik a haladó 	elvek alapján miiködő, politika .i tekintet- 

ben ellenaóki je,lle;;ii szövetke7^ -L-i mozsalom. I{'zért r±zután a kor-  

már.ytámojatta nagygazd^azövetkezet, a Mezóaazdaság#, Termelők  

kgiyesUlt SzvetkuzetE, a .'eteFz a hivatalos szervek tAmo,;ratásá--  

va.l ellentámadásba ment,  At  1937 közepén. A Fügretlen Ujs~.~; 1937  
Junius 22-én jelentette: " legsziile t,ett a hag-rmaegykó^. A. vörös-

hagyma exportjára hArom évre kizArólagos:Agi jogot  kapott a?ie-  

tesz." 	tt.s3.ajdonleé2>oen azt jelenti, hom; a nem !letesz-tagok  

MIA  c;rtól.>onithsotilc hog: ; rti't juka-`.  

A tárnaúásaal a kormányzat szét akarja verni ez ell _ennéki  

h;i f;yaa.;;zQvetkezetet, a  másik célja nedig an, hogy  Erdei  Ferenc  

tevékenységét le%ttetle5iné tegye  a ha{;,yaaker. -éuzek között. Azért,  

mart  Erdei rereac az, aki vilác;osa..n, feliemertc a makói hagymások  

,;ardasá*;i harcélak, szövetkezeti rYoz;almrírink ellenzéki politi-

kai jellegét és 5 az, aki éppen ezt akarja erA3iteni é, a bal- 
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olda.li politikai kiizdel .em szolgálatába ?karja állii;ani. A Vane-

dAs tehát er!ylk oldnl.ról kifejezetten Erdei Ferenc ellen igy:°á yiil 

A hn .g: rmaegyk{5z létrejötte válaezut elő  állit je. a hagymá-

sakat: vagy átlépnek a fleteszbe, vagy ha kitartanak az ellenzéki 

kertészszövetkezet mellett, akkor gazdasá,,ilan; tönkremennek. Le-

hetőség van arra  is,  hogy  az  e; ;ősz ker';árzszövetke7^t belépjen a 

Meteazbe. A ietenz azonban 	elt;ávolitás ít követeli a kor ész- 

sz6vetkezet 61órű1. Erdei ennek nyomán a ::lakói Filggetlen Ujságt an 

nyílt JevéL el fordul a hapymake.rt . ezekhez: "Olyan kézzelfogható-

an  e ;yF;zcrüvó vált most a kúr. dé s, ho :_ ; c ti ak a vak  nem  látja a í -

lasaztani valót és a gyáva nem meri a feleletet megadni. Teljes ha-

talommal monopóliumot kapott a Metesz a harwma .órtókecitésre ős 

egykózüzemóbői teljesen kizárták a ha; mnkeruászek szövetkezetét. 

Erre a szövetkezet megriadt vezetői kérésre fogták a dolgot ás be-

bocsáttatást kértek. A Metesz vezérlői r?edig azt felelték: ami!; az 

a dr.Erdei ott v-an a hag vások között, addig; 	azámitson kedve- 

zésre a a7.övetkezet. A szó fogott, a a hires hagymásvezérek keg ro-

ler;.re megadták magukat, s enrnem arra kértek, hogy én is  adjam meg 

magam vagy áll jak félre. A feleletet akor in ; Iernadtem az i , -;az-

gatóság előtt, s most  itt  a le °nagyobb nyilv'ulosság előtt ism vi-

lágosen. me-adom: én soha magamat meg nem adom sem a Metesz, sem 

más hatalmasság előtt;. Azt senki el nem veheti tőlem, hon;,. küzdje] 

soha meg nem tagadott fajtámért ős osztílyomórt." /56/ 

Ez egyben. )olitikai programként is  hangzik.  A sarokba 

szoritott hatr i kerószek a juliusban megtartott szövetkezeti köz 

rülósen Erdei Ferencet kibuktatjuk a vezetőségből, illetve látva 

a közgyűlés ban Telatát, Ő vonja vissza jelölését. A sz övetkezet 

csatlakozik a 'lcteazhez. A l-ormányzatnuk, a helyi hatalmasságok-

nak sikerült tehát elórniök céljukat: me TojtottAk a kishnrmásol 

5G. : .takói Pk;  et- len: [.T ja'ag 1937. julius 18. 
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veazólyessó váló szövetkezetét ós ! rdei  Ferret :i .  is eltávolitot,  

ták az ellenzóki órQzolmA hamimakertószek mov;almának ólór;:l.  

vereség nom tUri mop;  az e lenzc;ket  s 	aktivabban  

bekapcsolódik a lárciu^i Front mu+ ►kájába és helyileg még erőtel  

jesebben folyik a politikai agitáció a "detesz, a knrteljQk  

a kormányzat param,tsáf;ellenr.s politikájának leleplezéséért. A  

Füg etic°n Ujság ezekben a hónapokban naponta köz3lt cikket t  
',letes z -LevókQ  n,Yaó`  ;e, a hagymásokat sajtó Arpolitikát  ja ellen. A  

`íetoez ugyanis s monopolhelyzeténél fogva botrámosen a].aosony  

Aron vásárolja  fel a hagymát, amit aztán jóval drágábban ért i-  

kesit ós busás haszonra tesz szert. A Fiiwetlen Ujság nzán..~_tása  

szerint már Julius végén egy vagon hagymán 600 pengő a haszna.  

/57/• augusztus elején már a városi képviselőtest ' let is foglal'  

kozik a hagymaproblómával /58/. A _Retesz a kílföldi piac lehe-

tőségeit sem jól móri fel t  a alacsonyabb Aron export4lja a hagy'  

mát, mint lehetne. A Független Ujság Erdei Ferenc kiilf%ildi kap-

csolatai utján összeköttetést tart fenn az európai hat^ymaaizic  

központjaival és naponta közli az ottani. árakat. Kiszámi.t ja,  

hogy milyen kár óri a ; Mete sz meggondolatlan üzleti politikájá-

ból az egész országot. Számit á sai szerint már augusztus lo-ifi;  

2 millió pengő az ország vesztesége /59/. Szeptember 1-i számá-

ban meg is állapit ja, hogy "nemzeti csapás lett a ha^ aegykéz  

üzleti politikájából /6o/ 

Az általános elégedetlenség hatására szeptember vásóm.  

hagymaórtokezletet hivtak össze. A kishagymások a hacymaexr ort  

szabaddá tételét követelték. Azonban az értekezlet nem  határo-

zott semmit. A Fiig;etlen Ujsága külföldi árfolyamok alapján  

57-  Makói I"iignetlen UjsAg. j,z].ius 23. •  
78. :.1akói Független Ujság augusztus  3.  
59. Makói Filgr;etlen U  jsW augusztus lo:  
Go.  :~~akói To i.ij;c,c: tlen Ujság  szeptember  1.  
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ezekben a hatc:kben folyamatosan k:izölte, hogy mennyi lehetne a  

vöröshagyma felvásárlási Ara. A i;Ietesz ennél jóval kevesebbet fi-

zetett, azonban  kénytelen volt engedni az általános követelésnek.  

Október elején a lap kisz.imito'tta, hogy a külföldi árak alapján  

6.30 pengőt  lehetne  fizetni ft hagymáért. A I:iGi:e:3z azonban ekkor  

még csak 4 pengőre emelte a hagyma arát. Lbben az ('!vben külföl-

dön kedvező órtéke^itési 1eia.atüségaTs n <yiltak a vör:ishag,yma szá--  

mára. Nagy hr.t;;makon.junktura kezdődött, s az 6s2 folymnán fokoaa—  

tGos:an emelkea.ott a felvás3r-íz°láai ár. 1937 karácsouysín. már 2p pe2—  

(;őc3rt vásárolták a viirös.ila At WiakÓn. /61/  

A hagme.ko.njunc:tura axliE;i,e.;zn0k kedvezett, s e:+._c:jét vete  

annak, homy a makói kishagymások gazdasági harca mégjobban kihoa-

takozzók. tekintetberl azo.o.ban a hacy^:uísslg továbbra  id 

az ellenzéki front legfőbb i,ümegerc; jét kc;pa2te.  

A  Iete: z tevékenysége, a hatbrymaproblzma óles vitája orszá—  

7osan is port vert fei.., s ez saút,irkAbb Mckóra irányitiot;;a €i2, or—  

szág demokratikus közvéleménsy5nek figyeli.iút. 1937 r~yarára  i~takÓn 

szóba körbon megismerték a Márciusi Front cé1;.9_tüzéscit, prog-

ramját, s a város demokratikus tömecTi élénk órdQkl .`ídóa cl f; mel.  

tók a"népi i.rók" Irodalmi óa 	tc;vókenységet. r':korra az  

el_lenzóki front jelentős erőket tudott folvona.iltat:,íi. a ",tárci .lsi  

Front programja mögé. Az u jolinan indult lakói Fiigcatlon Ujsá; pél-  

dányazámn 1936 elejére például eiérte az l000—lloo—o.t, vagyis  

péld.itxy ,záa tekintetében .uóhAny hónap alatt utolérte  at évtizedes  

rnultra visszatekintő kcarmú.n3rl;árti lapot, a Hakói Ujságot /62/.  

Az ellenzéki tömegek radiicalizc'r.lódását ns;r:tcsak ilyen tó—  

nyek bi zonyi t j ák, i.uauem az is, hogy foko zódot ü az ellenzéki front  

fasis7.te_elleru;s állássfoi;lalá:sa. 1937 m í.jusábaa a baloldali sLoci—  

aldesnokx,ata Farkas  Tmra  az c,.;ésZ szociáldemokrata t7ártszer7amat  

nevében deklarációt ter j e : . tet t-  a Yár:ur.,,,yAi törvényhatósági bi- 

61. Makói Független Ujság december 23.  
S2. 31ÁL, 	í1J i am...ren.dőrtióg iratai, 3o/1938. bizalmas/  
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zotts,"g e1ó. A dekia-ációá k«vetelt;c a telje^ 3ogegyentáaft iMe$-  

adfiá:3t, az ál :nlá.nlos «a titkos  válas7t6  joP megvizlós.i.tását és le-  
sAigozte, hogy a szociáldemokrata törvsnyhatósA^í bizottsttí tagol  
mindenféle tkf3borus törekvés ellen ;;7ót emolxailt ~  .ativel "h:áboruv.31  
sgohnsem lehet 1.[;aznár:oo módol megoldani a vi.t!as kórd5:aeket." h j ►n-  

go7.tr,.tták, h.ocy ellenségei azoknak, 'akik kill5nbös3 keresztek  

• 

sze alatt uj ietcneke t  hirdetve parancsuralmat akantak...f-ólre  

akar. jr'tk tolni a rn.aKyax• alkotiiá..n;yt ós nánrarra6n ideDlbgiíjuk'r7.l  
odáig jutottak, hogy   az eleki orrz4r;etssló lotóp6se 5s 	t :>>_  
.rássa lett az  eredmény."/63/  

A  :iá.rciusi Front baloldali vezot5i 1937 nyr`arán lakó üe :zok-  

r:atíknxs, AlJ.enziki r)nlit+ka.i. 16,,:krót: alkalmasnak találják egy  

u  jabb 6alálkcazó megr.nnder€i3ól2o, ós arra, ho -̀;y kifejtve ~?roLrarn--  
jukat, erófe.azithsek©t tegtJezuk a Front töme,n;Mzi>tirn.ak kiterjeoz-  

t;ésére. A találkozót Brdei Ferenc kezdeményez„e,  aki elGo,dol:íadt  

Sárk:;zi G;trör;yhöz irt levelében fejtotte ki: "...Itt i;,Talcein sae•-  

tQJ?cb9 -r 5-11-ig nagy kiálli_tis f  vdisár et;e.le sz, ezt a7 alkalmat  

fclhi.i ..aznál.hatjuk egy márciusi tal.ílkozásra. Itt  van egy olv4s6-  

kör, amelyet kt.Baabóval, /derók v#O .tátoar/ vc:7,etiynk, ez vendezhet•  

no 5-5n. ,das.egy Nála:;2.-c:tstet és utAnu 8-ig mindennap d.u. ow-

"praktikumot" csinú].hat:nAnk: sz6v.kert4;,xzdarAgok, tanyák me ;szoz1-  

lélóase és utánn estc:. Ankói:-szeriz mcTbes :íalt3s a  Kör h?7_y . ;;ógében.  

T5m=ák lehetnek: 1.Szövetkezet, 2.a =mar  termeté^ st.r^zkturáj4l,  
3. v3lassztó,jo€;. -  Hogy eredményen le;;yen ez  a  tal]ka26, az ico1l . 
hoz•r.A, hogy az e,0sz m:3rc.front itt leg;ven, azo_nkivül vid6ki er*yo-  
temek emberei* e azok a vidókink, apik  számba jöhetnek /Gyula,Kő-  
rös, Kecaicamót,VíáAiz$el,y/. Ezenkivi.il 7k:Ftr51 knt. és nr.at.rfrfo-►i-  
merak, Gondolat-ók ós a 5zoci;3li.stAk rendls embczei." /64/  

63: fiZÁi,, alispáni iratok, 12.042/1937. . 
64.  K.Nagy Magda:  r. Vlilicsz  327-328. oldal.  
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Az irói el6adóestet, a ":'Arciusi Front találkozóját  mégis 

október elején tartják meg. A Korona Szálló nagytermót zsufolási  

megtöltötték az érdeklődők. Az irói esten a Márciusi Front veze-

tő irói léptek fel, töb'1ek között ,árközi György, Erdei Ferenc,  

Fája Géza, Illaős =yula, Kovács Imre ás Veres :!.'éter. Az irók  

neme . 
ak műveikből olvastak fel, hanem rodalrai, politikai törek-

véseikril is beszéltek, magyarázták a Márciusi Front célkitdzó- 

seit.  

E  

Az irói est mellett a Márciusi Front vezetői dr.Kis  

Károly Kossuth-párti ü, :véd lakásán me gbeszéióst tartanak a ma-

kói szövetkezett ellenzék vezetőivel. A me ;beszólósen a makói  

ellenzéki vezetők közül rós:,t vesz töbUek kő  . ött Könyves Kolo-

nics József ós Kallós Lajos, a szociáldemokrata pártsze•vezet  

akkori vezetője /65/. A tanácskozáson azt vitatják meg, hogy a  

makói ellenzéki front hogyan kapcsolódhatna be aktivarban a Már-

ciusi Front  munkájába, másrészt felmerül az a gondolat,  hogy  a  

Front alakuljon politikai s.,orvezettó, politikai párttá. E gondo.  

latot Kov cn Imre és Erdei Fer ne támogatja, s a makói ellenzéki  

vezetők is mellette vannak. Azonban mógis az az elhatározás ke-

rekedik felül, hogy a Front maradjon mer moz'_ alomnak, de  elha-

tározták, hogy korogótabb §s határozottabb akciókat kezdeményez-

nek céljaik elérésére.  

Kidolgozzák a Makói Kiáltványt ős az akciók szervezé-

s ire és vezetésére lótrehozák a Front bizottságát Erdei Ferenc , 

Fája Gáza, Illyós Gyula, Kovács Imre és Veres Péter részvételé-

vel. A Kiáltványt, amelyet végleges formában. később fogalmaznak  

meg, baloldali vezetőknek, szervezeteknek, ujságoknak küldenek 

meg és vitát indit€u ak a Front programjának megismortetósóért,  

illetve me valósitásáért. A nag -ysikerü makói találkozóról a  

következőképpen számol be a Makói Fug etlen U jsóg s "Makón,Justh  

Gyula városában fogadalmát megerősitet ,e és programját kibővi- 
~ 	  

65. Erdei Ferenc és Kallós Lajos 16zlése  
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tette a L ircivai Front /66/. A Kiáltványt a lArüspolii:ikai Szem-

le 1937. november 12-i száma közli. A Kiáltványban a  Front veze-

tői utalnak arra, hogy programjukat 1937. március 15-én közöltók. 

A program pontjai sok támadást ós el.i entsaondt váltottak ki, de  

még több helyesléssel találkoztak, k:ilörlösen az uiynevezett utód-

államok magyar if juságában. Hangozt t ják, hogy cktóber 6-ának elő -

estcjén levonhatja a márciusi kiállás tanulságait. Támadóik há-

rom kifogást emeltek, mégpedig azt, hogy népi demokráciát akarnak,  

továbbá a  dunai népek összefogásút hirdetik és a társadalmi átala-

kulás hirde Lácével a zsidó-kérdésről olterelik a figyelmet. Vála-

szuk az, hogy valóban népi demokráciát akarnak. k "Azért mert meg-

győződésünk ós tapasztalataink szerin4 cook a dolgozó néposztáJyol  

nak az állam életébe való hatásosabb bekapcsolódásától rem::lhet jül,  

a megpróbált magyar nemzet szellemi és anyagi megi mosoáását...  

Nem vagyunk i4aeldók a magyar nép sorsát kétes parancsuralomra,  

tülekv8 diktátorokra bizni. E népet órettnek ós hivatottnak tart-

juk arra, hogy önmagát kormányozza."  

Hangoztatják a danai népek összefogásának szükségessé-

gét, mert: °'...A germán ős szláv hódító törekvések küz© szorulva  

igy menekedhetünk meg attól, $og7/  bármelyik nagyhatalom gyarma-

tává süllyed jónk. "  

A zsidó-kérdősről is kifejtik véleményüket: "...bizonyos  

zsidó rétegek ártalmas szerepet játs?,axiak, amelyek a magyar dolgo-

zók gazdasál i órdekeiirel és szellemiségével szemben állnak. A  

zsidúsá sk a nemzetre nézve k írtékony elemeit egy percre sem vád-

jük, de a lmaze Li  közösséget vállalókat nem vagyunk hajlandók a  

nemzet életéből kitasziteni."  

A  Front munkájának eddig kbt nagy eredménye született,  

mégpedig az, hogy sikerült felrázni az ország lelkiismeretét, si-

került érdeklődést támasztani a nemzet sorskérdései iránt. Bevit-

ték a köztudatba azt, hogy sulyos aránytalanságok vannak a bir-

tok-- ős j)vedolertelosztáshin, hogy a pángermán behatolás veszélye 
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fenyeget a Dunáneulon, ho j a parasztság élate hovatovább tart-

hauatlan lesz. Harcot iadii:ottak az ipari ás mezőgazdasági mu i-

kásság e ;,; sé gáért ás fels;.itották a rab i r if juság legjobb jai-

rak hitét a jobb jövő iránt. MA magyar dolgozók törekvéseit fe-

jezzük kit" - hangoztatják  a Iiáltvályban. Utalnak ars»a, hogy a  

Front továbbra is harcol az ösNzes szab.idr;ágjo(;ok kivivásáért,  

az általános és titkos választójog azonnali megadásáért. Be je--

lentc;ttók: "f. , Arcinsi Front makói össze jövetelén elhatározta,  

hogy mmüködécét kiterjeszti 6s elvem segvalósitására gyakorla-

ti feladatokat is vállal." Közlik, hogy a válamtó jogról zöp-

iratot adnak l i, s külön kiadványokban mag ,~. aszzák meg a Front  

programjának minden pontját. Azokkal vitába szálltak, akik  nem  

értervek velük egyet, akik pediq helyeslik cól'citüzóseiket, azo-

kat kérik, hogy segitsenek. A kiáltványt a Márciusi Front :aevó-

ben Erdei Ferenc, Fája Géza, Iljtyés Gyula, Kovács Imre és Veres  

Péter irta alá /67/  

A kiáltvány előrelépést jelent a márciusban meghirde-

tett programhoz képest, elsősorban abban, hogy felismerte 3s  

hangsulyozta a munkás-paraszt szövetség sz csógcssógét az anti-

fasiszta közdelemben, s a korábban is  hirdetett elvek radikáli-

sabb tara1mat nyertek. A fasizmus elleni demokratikus össze-

fogás programja k rvpaalazittabbá , konkrótabbá válik a kiált-

ványban, érvónyes:zl az a fclismeréa, hog7 a program megvalósi-

tásáért gyJkorlati politikai feladatokat is vállalniok kell,  

részt kell venniök a nar)i politikai küzdelmekben. Idszkón vál-

lalják a vádat, hagy igenis népi demokráciát akarnak.  

C. harmadikutas, nacionalista nézetek hatása azonban a  

Makói Kiáltványban is érezhető, ami el::őcorban a zuidókérdésben  

elfoglalt álláspontban, és • szovjetellenességben jutott kifeje- 

67.  "A Márciusi Front kiáltványa".Várospolitikai :_;zemle l + . évf.  
7.sz. 1937. november 12.  
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A makói találkozó 3s kiáltvány a Mirciusi Front-mozgal-

mat a határozottabb politikai kiizdolem irályába lenditette, ami 

róczben a makói baloldali ellenzéki cr3k hntásLiak tudható be. 

', -nakói ellenzéki frodf politikai harcai, sikerei és padá je. is 

se gitettek abban, hogy► a Márciusi Front veletcii lek:i_zd jék a polc. 

tikai küzdelemtől uraló c 101tkózáwrukat, amiórt korábban Dévai Jó-

zsef birálta is Fójákat. A makói ellenzéki front  légköre balol-

dalibb volt, mint a lueiusi Front vezető körsió és ez alapot 

adott ahhoz, hogy a makói vezetők bir'lják, illetve igyekezze-

nek el lensulyozni. a Front egyes vezetőinek politikai, ideológiai 

hi b i.t. 

]rdci Ferenc Veres "éter faji nézeteiről a Várospoli-

tikai Szemlében megjelent  cikkében például azt irtat "Veres 

Péter, akiről senki sem mondhatja, hacsak nem elfogult a beszámit 

hatatlanságig, hogy Ma asocialissta, minden irásában fajról be-

szól, amely mint  törtóisti, földrajzi, gazdasági, kulturális, 

vúrí;ó,L -b yezűk által meghatározott cno»ort, épp) olyén valósé- , 

mint  az osztály. Mint sz)cialista állit ja, ho y számolni kell a 

"fajjal"... A marxista szocializmus, amoly eg~,Tfe1ő1 az osztályok 

gazdasági sombeállásának rideg valósigára ős egy legáltalánosabb 

emberi i *,azs& nak az értékére támaszkodik, valóban nom ismorhet 

fajt, sem ugy mint valósáot, sem ugy mint kiivctelmónyt. A  jó 

szocialista arculatának ereik alapvonása az osztálytársadalom 

kixiiiietlen.al dialektikus materialista kritiz' lása /68/. 

A makói ellenzéki front Kossuth-parti veretűi 6p7len ab-

bél kiindulva, ho;;y a Aárciusi Front politikai mozgalommá, később 

;gyedig párttá fejlődik, továbbra  is  ellenállnak a kisgazdapárti 

vezetők hivás nk, hogy csatlakozzanak a Piig !;etlen Kisgazdapárt-

hoz. A Kossuth-párt Makón a Márciusi Fronthoz tartozónak vallja 

ma€;á és ellefállássa azért is  érthető, mert a kisgazdapárt orszá- 

68. "A .uép." V.írospoliti_kai üzemlo Il.évf.5.3z.1937.aug.22.1.o] _d. 
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gon politikáját továbbra is erősen kivetkezetlennek tartja. 

A kisgazdt.párt 1937 végén, 1938 ele jón ' rőfe^zi téso-

kei tesz töm,gbefol;ráRáfak a ve'i.ócér.e, ozé?t látszatra néhány 

demokratikus k ,5vetelépsoi áll elő /v la ztó jor i javaslat, füld-

reform-terv. Ezeknek a kisévleteknek a sorába tartozik, ho ,' 

1937 október 24-én a rakói Fiig;etlen Ujsá' a me?,jelenik Csor-

ba Janos vezércikke: "Ockhaldt Tibor hivő :szava Kossuth-pinti 

tikhoz." P' cikk Ms példá a hivatkozva f"lszólit ja a makói 

Kor.f uth-párti vezetőket, hogy 5k is /69/ lépjenek be a kisGaz-

da>;3rtbap hiszen a Kossuth-párt már elt volt. 

A eik re a Várospolitikai `,zem1e hasábjain Fried Ármin 

ős Könyves Kolonics József válaszol. Fried utal arra„ hogy a W r  

ciusi Front makói találkozója után komoly ellenzéki fellán,r o1áa 

kezdődött, amit az október 2o-i nép illós is bazontyitott. :sor-

ba vádaskodásaira a következ5ket válaszolja: Amikor a Kossuth- 

párt ós a szociáldemokrata párt egvüttmüködött, aki ::oá sikert 

ért el és ez mardá,-ut ot hozott Csorbának is. "fikor a két párt 

külön indult a választásokon, akkor nem született siker.Birái-

ja Eckhardt Tibort is, aki a bakói nóegvillósen azt .állitotta, 

hor7/  .  kisgazdapárt ugyanazokért a célokért küzd, mint Justh 

Gyula vozórlete alatt a Kossuth-párt. Fried azt han' ulyozza, 

hoG%,.  a  I ossuth-párt igazi népi politikáért, a földreformért 

harcol ős visszautasit ja Lckhrardtnak azt a kisérletót, hogy meg 

hamisitüa a kos-yuthi program ellenzékiségét /7o/. 

Könyves Kolonics még élesebben válaszol a "Nem lé )ek be 

a kisgazdapártba" cimü cik zében: "A rakói Fig etlen Ujság min-

den nyájas invitálása, burkolt gyanusitá.iai és szerepet i ; ; érő 
ajánlatai dacára sem ] ó ek be a kis(;azdaT.ártba. t.ic*g ekkor sew., 
ha általam minden fenntartások és ] ,.étségek nélkül őszintén népi 

politikusokfialt Ismert ős elismert dr.Juhánz Na , Sándor, dr. 

797-171;ekhard .  szava..:" Makói Függ.Ujság okt.24. 
70. Váruspolitikai Szemle II . évf. 7. sz.1. o1d.1937.XI .12. 
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Horváth Zolt:í.n és am Bola Alebreceni, kiskunféleGyhá2i és hód-  

mezúvásárhe'lyi volt 4ossuth párii vc:z©tőiri iazkEamilk is eliittem  

a párt:ot es a főként poli t;Lkai mult jénél arra nagyon is  reá szo-  

ruló pártvez3rt♦ .  

A makói iossuth-pártiakkal ép,peai a vo :éri; alvsrj Ak  

k.:z:;«.tni... Hem tudok 3elkvsedni olyau vJzt';:?::rt, akit a mult  ja  

nera igazol ásÓ aki C;,;c3Jz életén mást tett, mint ainikot rost hirdet  

ilupi po3.ii:i ~:uá csak az le:iet, :3b.i a para:s2tsx.aot nem a  

legitimista r.ságní~.^okkal akarja iissZeh.ázasitani, mart abból niem a  

nép i' .dvöasígo, hanen c:xk cifra la'sodalom kc lc tl;ezhe tik... A  pa-

rasztságnak a muakássAa,al X011 3sszcfogn!' a, 	lehet erős és  

bizco ,aa L;:,, 3zedoJ ac;s3 a népi politika frontja." /71/  

A Kosou - ,: rti vezeték toh;It fiikor biráljók a kisgaz-

dapártot ős v: zot'it ., éppen a népi politika fro_.tt j nak erisitésé-

re törekednek. vk, valamint a baloldali szocitldemokrata vezetik  

elvi politikát folytatnak ás nom hallandók eg:,rűttmizkA.ni azokkal,  

akik az uralkodó osztályok s.:e rót tolj'..k, &kik C€ 5Z élotitkbon  

mást tetcok, :cint amiket most hirdetnek. Kbnyves Kolonf.cs cikké-

hen  a Lakói. Kiáltvány legfontosabb politikai állásfoglalásai fa-

(;almazódnak meg a a mankás-Paraszt szövetség, a púpi politika E a  

Horthy-fasi zmus elleni ingadozás ná:.küli harc f;ondoleta. ' cikk  

méltóságteljes hangja egyben képet is ad nr vess Kolorics egyenes  

emberi és politikai jellel ről. Az ellenzéki front va zotŰi Eck-

hardt októb1441 beszidér$l azt állit já,k, hogy ''olytat volt,mirtha  

Görgey István k;riaá $rti képviselő mondta volna." ." 'Li.;jelentik,  

hogy Makón "legitimista kossuthi 1,olitikút ]3k:u lehet hirdet . íi./7  

A kiatjuló vita  kissé meglazit ja a ki:3gazdupárt és a t i-

sik irtat párt kapcsolatait, együttmiiködús & proble.aatikua sá v!i'_ik.  

71. Vfarospol.Szemle II.v©f.7.sz. 5.old. 1937.xI.12.  
'rw. ".i;clshardt Tibor ;,•akba" 1937.nov.12.Vároz ✓pol.szemle Iz. Svf.7.s;  
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Ez azonban csak kinmórtókben ryengiti az (!lle  széki front ere- 

jót, hiszen a. kisgazdapárt tekintélye továbbra sem na gy  padakón,  
másrészt a párt tagjai támogatják az ellenzéki frontot és ál-

lá sfoglaiásuk baloldalibb, mint az országos vezetőkő. A kisfiaz'  
dapárti lap, á lUggetlen Ujság olvasóinak többsége is a Kossutl  
pártiak, a szociáldenokraták, az ellenzéki front támogatói kö- z il kerülnek ki .  

A baloldali front amellett, ho y birálja a kis{;azdapáx  
országos :)olitikáját, a 1árciusi Front  egyes vezetőinek küvet-

kezetlensóti eit, erőteljes harcba kezd a Makói KiálÜvárybgn le-

fektetett . olitikai celokórt. fokozódik ars agitáció a földbir-

tokrendszer ellen, az i ; azságos földreformért, a sunl;,ís-panasz"  

szövetségért és élesen támadják a _cormán ~y választó joga terve-

zetét is.  

A Kosonth-párt ős azociáideraokra ta párt együti,es inté-

ző bizottsága 1938 január 16-án a Munkásotthonban nagyszabáeu  

nópg ülőst rendez  a kormány választójogi törvényjavaslata el-

len. A gyülést a Kossuth-párt iBiró Sándor nyitja meg, majd  

Farkas Imre a szociáldemokrata párt nevében mond bszódet. Er-

dei Ferenc szakaszonként birálja a törvényjavaslatot Ss  a bal-

oldali szociáldemokrata, illetve kommunista Szabó János is  
felszólal. A  ;,vülós shósokai og ,_. öntetüen a tervezet ellen fog-
lalnak állást, s megallapit jáks "Hátrább Vagyunk ezzel a javad  
lattal, mint bármikor voltunk eddi;... Azoknak el6nyös a7, uj  
választójog, t ki:. tok ;jó ez a társadalmi rendszer - kőztiszt-

vi se  l  knek, ngazdáknnk, egyhelyben lakó ipµro soknak=, de  

nem lesz sem titkos, sem tilt  választójoga a magyar dolgozók  

millióinak."  

A gyfilésen birál ják i ckhardt Tibort is, aki azt ál-

litotta korábbi boszédében, hogy "a válau3ztó jo';i tervezetet  
nem szabad elgáncsolni, hanem csak javitani kel4" "Hát, mi  

szivenebben elgáncsoljuk" - szögezik le - "rninthogy ezemfóny-

vesztn javit 3sokért ágáljunk. T nnek a javaslatnak egész szel- 



leme és minden rendelkezése telitvo van a lép nagy tömegei  el-

ion. van irtózattal és ideges félelemmel az icazi demokrácia  

ás a haladás i .rált. i?a jevitsni akarunk a javaslaton, aktkor  

azt ki kell. cserélni!" A gyülón 800 részty 'vő je vilin oosan til- 

takozott a t;örv& yjavaslat ellen ás egvhangulag a következő tál  

tarozó b.atározatot fok-adta el: "A makói Kossuth-.párt és a makói  

szociáldemokrata párt közös r. ópay+ilósen .foglalkozott a kormány  

áltor beterjesztett választójogi törvény javaslattal. A nópgyü-

lós aeldöbhe kissel állanitotta meg, homy a javaslat a magyar  

dolgozók nsgy töme ót kiearja a választójogból és ezzel ism6-  

U 1tE a elvágja az utját as ország demokratikus f- jlőd ősének.  

A nópiilés a l .ech .' tár_ozoti,abban és legélesebben tilta-

kozik a javaslat törvényerőre való emelése ellen ós tiltakozá-

sát a kőt párt közös or nnuma révén, eljuttatja az országos saj-

tó és a két párt orszá7;yülési képviselői e16. A.  n_ópgyülés e; y-

hanguan követeli az általános, egyenlő ás nőkre is kiterjedő  

titkos választójogot, mert meggyőződése, hogy a magyar társa-

lalom é,Tetően aür''ös me ~,old xsra váró kérdőseit nem a kiváltsá-

r as kisebbség képviselői, hr nem a  magyar  dolgozók üs sze s:.ége  

által_ válasz , ;ott nópkésviselők se ithetik csak a mc ;oldés-

hoz." /73/  

A Márriu-i Front makói találkozója után tehát fokozó-

dott a városban az "ilerzóki fellángolás", hiszen olyan nagy-

szah.ásu és egyben forró hangulatu ellenzéki politikai gyűlés--

re  non  volt példa, mint az uj választójog elleni tiltakozó ' 

nfipgyüléc.  

A baloldali ellenzéki moze,alom helyzetét erösitette,  

hogy ?Rakón a. harmincas évek második felétől kezdve növekedni  

kezdett a7. ipari munkásság ós ennek  nyomán  a azakszervezeti  

mozgalom is ismosodott: As 193o-as r.éf,száu:lálá.s 246 gyári  

munkásról tud, számuk 1936 elejére 35o-re növekedett. .t...I:or öt  

73. KTiltakozunk! "‘Várospol.Sz®mle  I:TI.'c~vf.l.sz.l.o13. 
1938.január 22. 



ós félezer földmunkás és mez Sgazdasági munkás ól a varosban,  

s jellemző, hogy még 1938 áprilisában is 232 a munkanélküliek  

sz úna, annak ellenére, hogy márciusban 45 férfi ós 55 aö uta-

zott el Németo rszágba mew;ga.zdaáági idénymunkára! 1932-ben  

még c lak 4 szakszervezet m'iködött a városban összesen 122 Uag- 

a1, 1938 ADrilinában pedig már a rendőrségi jelentés 7 szak-

szerve,_etri3l beszól, az 6j itő-, f. munkás és bórmunkás szak-

stervezet mellett létrejön a szállitómunkások, ruházati, malom-

ipari és élelmezési dolgozók szakszervezete / a vasas szakszer-

vezet időközben meszünt Makón/, s a szakszervezeti tagok szá-

ma  már 274. /74/ q  földmunkás szakszervezetnek továbbra sincs  

helyi csoportija Jakón, ennek ellenére azonban magának a szak-

szervezetnek 	több százan lehetnek a tagjai.  

Az ellenzék továbbra is szilárdan tartja poziciólt a 

helyi hatalmi szevekben. 1938 elején a Csanád v4rmegyei tör-

vónyhatósá i bizottság 216 tagja k:izül 23 ellenzéki /13 Kossuhl  

.Márti 5 szociáldemokrata ős 3 kisgazdapárti/. A bizottság tag-

jainak több mint fele virilis jogon ős hivatalánál forrva t ag ,  

a makó ii körzetekben megválasztott tagok azonban mind az el ! .en-

zók soraiból kerülnek ki. A városi ké L~visel'testület lo4 tagu,  

a választott, tehát nem virilis jogon bekerült városi képvisel;  

nek több mint a fele, szám szerint  29 ellenzéki, akik közül  

15 Kossuth-párti, 8 szociáldemokrata és 6 kisgazdapárti /75/.  

Az áldatlan vita ellenére a Makói Fül;;;etlen Ujsá ; a  

Kossuth-párti szork(qlzt3, H.Szabó tevékenys& o pyomán tulaj-

donkóp ,en az egész ellenzéki front politikai orgánuma maradt  

.ovábbra is ős sikeresen szolgálta a Makói Kiáltv'inyban lefek-

tetett célokért való küzdelmet. Fája Géza, ilydei Ferenc,Kovács 

Imr c,  Veres .Péter, Szabó .i'ál,Kerék Mihály irásai Bürün fel- 
, SZkL Makói Allamrendőrsóg iratai - 3o/1938.bizalmas!  

SZÁL' 'lakói Allamz*endőrség iratai - 3o/1938.bizalmas!`  
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tűnnek  a  lap hasábjain.. 

1938 első felében különösen kiélezdők a politikai küzde-

lem tűkóri is a választójog kérd.ósóben. Az ellenzék minden erőt 

megmozgat. A kormányzat fel is emeli a cseadőrség ós rendőrség 

lótsz!unát Makón /76/. ':mikor az uj választójog alapján megtörtó-

nik az öszeirás, akkor kitünik, hoer "rakó korábbi 11.211 szava-

zójából rindüsze 6.415 maradt /77/. 

Az előbbiekben felsorolt adatok bizomfitják, hogy igen 

erős Makón a baloldali ellenzék befolyása. A Márciusi Front makói 

talA kozó jának jelentősége abban is áll, hogy mozgósitotl,a ezt a 

jelentős baloldali politikai erőt ás bevonta az országosan kibon-

takozó demokratikus, antifasiszta népfrontküzdelembe. A makói 

ellenzéki  front a  Márciusi  Frontnak fim velemremólt6 helyi poli-

tikai támogatójává nőtt. 

3. Az ellenzéki  front f. elbom1( 	a yarasztpárt meíalakulása 

Az ellenzéki front vezetőire is hatnak a faji, nacionalis-

ta oszmók, s ez egyeseknél nem marad politikai következmények nál 

kül. 

 

H.Szabó Tmr ., a FW' '7etlen Ujsí.g Kossuth-párti szerkesztője 

a lapban 1938 december. 13-án  nagy  cikket jelentet meg  ezzel a 

cimmal: "Ig;r látom én a zsidókérdóst." /73/Ebben elég, ;les anti-

szemita agitációt kezdeményez, ami elv: ; ;ó ellentmond a lap addi-

gi politikai vonalának és hangjának.' 

Antiszemita álláspontjának megfelelően H.Szabó keresztül-

viszi, hofiy a Kossuth-párt zsidószár_mazásu vezetői az esedókos-

sá vált időközi városi ké ;viselíítestületi választásokon nem lép-

hetnek fel a. Kossuth-párt jelöltjeiként. Közli is lapjában,hogy 

"Dr.Fried Ármin és Lőwenbach Benedek nem a Kossuth-párt jelölt- 

76. "Felemelik a asendőrsó,, ás rendőrség létszAmAt" Makói F'ii g r,. 
• Ujság, 1938. julius 7. 	 . . 

77. "Kész az uj névjeg;,;zék" Makói I+i.i.g;.Ujság 1938.au1;.14. 
78. "Igy látom én..." lakói Függ. U j.ág 1938. dec er:iber 13. 
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jei. /7`)/. 17ze1 tulajdonkópoen a Kossuth-pórt ős az egész ellen-

zéki front bomlásának el6időző je lesz, s ettől kezdve politikai" 
 

szerepe el . l .eritmond.ásoesá válik..  

A  decemberi Tíml.asz.tásból az ellenzők ut;'yan szintén g,yőz©- 

lemrael  keril  ki, s éppen H.Szabó az, aki kibukik a kőzvélemé .ryy,  

a t:1megek f elhaborodédé.Ylak eredményeképpen. íIrdek©c, hot*y ép>en  

ebben az időben tiin.ik fel ujra a politikai élet porondján Kot-

roczó  József,  akit 1936-ban kizártak a szociáldemokrata pártból.  

Kotroczó a v:ume{;jei törvélybatósAgi bizottság ülésén a Koss - xth-  

pártot ős a szociáldemokrata pártot támadja /8o/. 1933 végén  

Uelép  az  el:- sóge:3 pártba, vatzrf.s a kr)rmá..nypártba /81/.  

Nz antiszemitizmus tórhóditása következtében kezdenek  

különböző nyilas csoaortok 	B.Tak%n.. 1936 ele jón még csak  

OS B.gye  sült jemzet:i Szocialista Párt helyi esopor_ . ja miá.ködik  

Szabó Ferenc géplakatos se ,úd vezetésével /82/, akit Eaz.onban ..  vA-  

rosszerto lumPon, munka nélkül mílő, komolytalan  fiatalembernek  

tartanak. Csoportja  is ilyen emberekből tevődik össze.  

vrárocban a nacionalista, sovi imR;ta, irredenta ős  

faji uszit .ísnak m.Asik központja a Toldi liklós Bajtársi Egyesülel  

amely egyet rai.., főiskolai fiatalokat töm rit. Az  o,^;yesiilet "vez  

re" 'lzőllősi /Flaszluhácz/ Jenő diplomával rendelkező gyógyszerősz  

ós bornagykereskedő. Szőllősi érdekes figurája Makó köz ,',letének.  

Már a huszas évek végétől fel-fcltdnik a politikai küzdeiaekben.  

Bejáratos az uri körökbe, viszonylagos müveltségt';el rendelkezik.  

Politikai módaz©reihes tartozik, hogy időnként az ellenzékkel  

flörtől, ellenzéki szólamokat hoztat ás a sze,.;©ny emberek ba-

rátjának vallja magát. Me;iiyycrőnok látszó viselkedőse mögött azo3  

ban hatalomra éhes kalandor rejtőzik.  
w 	 we a■■••■■•...—  

79. "Br.Fried. Ármin és "Löwenbrach Benedek..." . Znkói. Füg,g. U jsaf;  

1933. deGeirnber 16.   
3,`: "Kotroczó Jóuzsef  a vásmegye...".,Yakói i+:f.GG.Uj:;Ag 1938: ju1.'%.  

81. "Kotroczó József egységes párti lett!" Makói Fü.gg.0 js.1938.  
' december 18 

82. SZÁL Makói ~llamrendőrség iratai - 3o/1938.bizalmas!  
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A Toldi Iiklós Bnjtá si Egyesület "vezérin székében 

nemsokára Török István ügyvéd v•ál je fel Szőllásit. Török egy-

ben  a qagyar Nemzeti Szocialista Párt Hungarista Mozgalom idő-

közben létrejött helyi csoportjának is a vezetője /83/. 1939 
közepére a Nyilaskeresztes Párt /EI' bay Kálmán/ is bet , )r 'Zakó-

ra. TIelyi vezetője dr.Gera József nyu ;alnazo tt körorvos, a bu-

dapesit nyilasház későbbi hirhedt vezetője. Szőllősi Jenő ekkor  

még egyik nyilas csoporthoz som tartozik. 

Az ellenzéki front  felbomlását az is elősegiti, ho,;y a 

kormányzat határozottabban fellép a Wirciuni Front  vezetői, a 

baloldali "népi írók" ellen. Erdei Ferencet, Féja Gézát és má-

sokat biréség elé állitanak. 11age a Márciusi Front is szétesik. 

Az 1939-es választ ísok előtt H.Szabó meggondolatlan e-

v6kenys& o nyomán t vább mélyül az ellentét a Kos' :uth-párt makói 

v::zotői között. H.Szabó továbbrgc is saját antiszemita vonL3lát 

követi, r_•eu hallgat a Kossuth-part többi vezetőjére ós Szőllősi 

is befolyása alá vonja. Szőllősi ezekben a hónapokban energi-

kus politikai tcvékenysEé ;et fejt ki. Támadja a kormányt, ellen-

zéki programot hirdet, a szegény nó,rótegek legfőbb szósóló jó-

nak kiáltja ki magát, de emellett agitációs kelléktárának leg-

főbb elemeit, a nacionalista, soviniszta ós irredenta eszmék 

szolgáltatják. 

választ' J. küzdelem elején felmerül a kérdés, ho,h, a 

hagyományos e nriittmiködősnek megfelelően a Kossuth- ős szociál-

demokrata párt kit jelöljön képviselőnek. . A szot:iáldemokraták 

egyelőre n..m nyyilatkoznak, a Kossuth-pártban pedig kiujul az 

egószsógtelen belső vita. Könyves Kolonics József nem vállal-

ja a jelöltséget, vis zavonul a nyiltabb politikai szerepléstől 

Elkeserítik a kormány erőszakos intézkedései, ag odalomnal tölt 

83. 	 4 llamrend írség iratai -  6/1939 .bi zal  mq  ! 
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el  c.. jobboldali cr5k clőretöíóse. r. válasz cást komédiának tart-

ja, s aom hajlandó benne részt venni. Más : ászt olkedvetlenitik 

a párt belső vitái, civakodásai is. 

H.Szabó Biró Sándort is szeretné me j;nyezni area, hogy 

vállalja a kópviselő jelölts6 et, azonban' Biró Sándor addig nem 

nyilatkozik, Alg nem kapjairg a többi Kossuth-párti vezető, 

a  főleg Kö:,lyves Kolonics beleeg :zós6t. Köryvoa Kolonics, meg 

a többi vezető elitélen nyilatkozik az e gesz kisőrletről. 

H.Szabó la' fában et~íre inkább teret ad Szőil isi pro.pa• 

7anda szólamainak, támogatja demagó• altit áció ját. Könyves Kolo-

niesék `.>vják H.Szabót 3zőllIsitől, oivel ismerik Szellőzi ka-

landor term4szetét, tisztes oó ,telen politikai erkölcseit. H. 

Szabó azonban. az intelem ellenére Vz őll isi meln  szeg5dik, s rá 

akarja venni az  egész .pártot, bo ;y támogassa a pártonkiviili 

S25115si Jenő  kópvioelő jolölts 5 ét. H.Szabó állásfoglalását 

a Kossuth-párti vezetők többsége c1it5li, s nyilvánosan is tá-

madják. K6tsógbe vonják, hogy 5 egyáltalán a Kosutb-párt ne--

vóben cselc'kszik, sőt azt állit ják, hogy TI.Szabót ilyen alapon 

nem is lehet igazi Kos{,- ath-pArtin,ak tekinteni. H.Szebó sSrtő-

dötten válaszol, azt állit ja, hogy e:,-;ész óletóben soha. m:.s 

pártnak nem volt tag; ja, csak a Kossuth-pártinak /84/.T ellett 

azo íb.an l.aD jAbea Sz Ali'isi programját reklámozna, s továbbra 

is azt állit ja, ho v a Kossuth-part támogatja Sz5113sit az or-

szig7yUlósi válasz° áeokon ós felszólitja a párt tagjait,hogy 

Sző116sire szavazzanak. 

szociáldemokrata pártszervezet igy: ol.:itéli H.Szabó 

merni' ul `ci6it ós ur;y elönt, hogy külön jelöltet állit a válasz 

tósokra., mó3 -p dig Földes Mihályt, a ^óbbzava u jságiró ját. Nz 

1939 májusi orszvgg;ülési választásokon négy jelölt indul Ma- 

34. 	Füe;;:;.IIjsíg IMom.•í jus 23. 
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kón: Sző1l si JenU, mé ;pedig pártonkivüli fU;ig ;etlen ellenzéki 

programmal, TamAsy .marás ügyvéd, a kormAnypárt jelöltje, Görgey 

Istvri volt  képviselő, akit időközben kizártak a  kormánypártból 

és ezért pártonkiv;ilikónt indul, valamint Földes Mihály. A vá-

lasztások idejére tehát az ellenzéki front teljesen felbomlik, 

ami meg is lát szik a választási eredményeken. 

A makói egyéni választókerületben Szőllsit 2577 sza-

vazattal ké viselővé választják. A kormánypárti 'amásy 1.446, a 

pártonkivülivé vedlett Görgey 973, a szociáldemokrata Földes 

Mihály 363 szavazatot kap. /85/ Szőllésinek H.Szabó segédleté-

vel sikerült rnegtóvesztenie a  tömeeket, amelyek akkor még benne 

csak éles hangu ellenzéki politikust láttak, aki nan fo yott ki 

a helyzetük megjavitására vonatkozó igéretek hangoztatásából. 

Csak egy év mulya, 194o nyarán hozzák nyilvánosságra, hogy Szűl-

lűsi belépett a nyilaskeresztes pártba! Ozőllísi maga vall poli-

tikai kalandorságáról 1946-os népbirósági tár lilásán: 

"Elbök: Ha nyilas programmal lépett volna fel, negvá-

lasztot, ák volna? 

Sz.`.íll: isi : Nem. 

Elnök: Hogyan egyezteti ezt össze képvisc lői erkölcsei- 

vel? 

Szőllősi nem válaszol: R /86/ 

Makó és a vidók lakosságának ellenzéki hangulatát bi-

zonyitja, hogy a vármezre területén a 33 ezer  szavazatból  15.90 

et kapott: a kis ;azdaj rt ós csak 14.2oo-at a Mag:rar Aet Pártja, 

a kormánypárt /8P/. Mindebből az tűnik ki, hogy noha a nyilas 

csoportok felüttték fejüket, befolyásuk még igen gyenge volt 

ebben az időben és a demokratikus ellenzéki politika továbbra 

is jelentős tömegerővel rendelkezett =lakón ós környékén. 

Noha ezekben  a hónapokban H.Szabó Imre az antiszemitiz-

mus hirdetésével, a Kossuth-párt szétbomlasztásával 6s Szőllősi 

65. lakóiüggetlen Ujság 39. jus 31. 
86. laklii Iépu jság 1946. f 	- l 
rar, _ ^ Tnlrh 	4- I ns... TTic&cr  1O(1  _mÉ i,'c Al_  
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támogatásával a reakciós politikai erőknek tett szolgálatot 

és r:politikai tevékenységét ezért ne gatívnek kell itélniink, 

nes szabad figyelmen kivül hagynunk, hogy magatartása, munkája 

vonatkozásban továbbra is ?ozitiv. az, aki megszervezi 

a harmincas évek külrpilL • • lakói Gazdák 3nsegélyző Egyesületét 

amely formailag a tüzesetek elleni biztositásra alakult, de 

amelynek az Erdei ve, ette kertész-szövetkezet megfojtása után 

egyre nő gazdasági és )olitikai szerepe. Az egyesületnek 1939 

elején már 777 tagja van. .A tüzesetek elleni biztositást tel-

jesen önállóan oldják meg. A biztositási dij egy holdra az el-

ső évben 2o, a következőben lo, aztán pedig 5  fillér. Az egye-

sület ezzel kivonja magát a biztositó kartellek uzsorája alól 

és politikai szervező szerepet is kezd'betölteni. 

H.Szab6 ugyan a makói politikai küzdelmekben Szőllősit 

támogatja, de továbbra is fenntartja a kapcsolatot a baloldali 

népi irókkal, s; )t a Szabó Pál szerkesztetve Szabad Szóval is 

érintkezésbe lép.A Fül;-;etlen Ujs,; 1939 elejétől kezdve 

heti mellékletként adja olvasóinak a Szabad Szót és kombinált 

előfizetéseket gyüjt mind a két latra. 1939 március s-ón megsz 

vezik a Szabad Szó irodalmi délutánját a Korona Szálló nagyter 

m©bőn, amelyen fellép rója Géza, irdei Ferenc, Kovács Irt ós 

Szabó Pál. A laptudósitás szerint szöknek bizonyult a nagyte-

rem, olyan sok volt az érdeklődő./83/ 

A Kossuth--párt felbomlása nyomán felötlik H.Szabóban 

az a gondolat, hoc r szükség lenne a parasztság politikai szer-

vezése érdekében egy igazi, korszerü parasztpártra. Ennek in-

dokoltságát abban látja, hogy a Márciusi Frontot, amely első-

sorban a parasztság demokratikus küzdelmeit akarta szervezni, 

a kormány szétverte és igy azok a demokratikus paraszti erők, 

amelyek hajlandók voltak a r.M rciusi F ront programjában lefek-

88. [.i kói Füg ;etlen Ujság 1939.március 7. 
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tetett politikai cólkitüzésekért harcolni, politikailag szervezet  

lenek maradtak. Ugy véli, hogy a makói ellenzéki hagymások, eze-' 

gényparasztok, az önsegélyző egylet ta ;jai képezhetnék a paraszt-

párti szervezkedés egyik gerincét, a másikat pedig a "népi irók",  

illetve a Szabad Szó levelezői és olvasói.  

Ennek érdekében 1939 tavaszán lázas levelezésbe kezd a  

"napi írók"-kal, a Szabad Szó körével. Leveleiben kifejti  el 

dolá.:ait és kikéri a megkérdezettek véleményét. .nemcsak az  írók-

hoz fordul, hanem a Szabad Szó parasztlevelezőihez is. 1939 májue  

31-én a Független Ujságban nagy cikket ir, amelyben sürgeti a  

"48-as parasztpárt" me';alakitá.sát és vázolja az uj párt program-

ját, legfontosabb politikai célkitüzéseit. /i39/  

t,~ikor leveleire bátorító válaszokat kap, ujabb levéllel  

fordul a következő "népi irók"-hoz és parasztpolitikusokhoz: Féja  

Gézához, Szabó Pálhoz, Kovács Imréhez, Darvas Józsefhez, Veres  

Péterhez, Juhász Géza dr.-hoz, Szabó Lajoshoz, B. Szabó Istvánhoz,  

dr. Erdei Ferenchez ős Simándi Pálhoz. Különböző kérdéseket tesz  

fel nekik, amelyek legfőbb ideológiai, politikai elképzeléseit  

tartalmazzák ás meghívja őket a párt naegalakitása érdekében Pé-

ter-Pál napján Makón tartandó értekezletre. Ekkor a "népi irók"  

köróben is megó__,lelődik a parasztpárt megalakitásának gondolata.  

H.Szabó to,levelében a harmadikutas nacionalista ideoló-

gia legtipikusabb eszméi t flcröződnek. Ugy látja, hogy a válasz-

tások után keletkezett uj helyzetben, vagyis a jobboldali erők  

előretörése és a hitleri Jémetország terjezkedése idején nagy  

jelentőséve-  "Van azon erők megszervezésének, amelyek teljes bizto-  

sitt nyujtanak a nemzet függetlensége tekintetében, másrész-

ről utat vágnak a a 'eset jobb jövője számára. Ez az erő szerinte  

csak a kisparasztság rétege lehet, "amely egy dűl faji és törzs-

anyaga a nemzetnek". Ezért "olyan paraszti szervezetet kell lót 

89. ry°.akói Füg:c;tlen Ujsag 1939.május 31.  
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rehozni, amelynek erejével uj demokráciában középosztállyá emel-

jük a parasztságot." Két dolgot han;oztat: "I. a népi erők he-

lyes irányban való m©;szervezésónek elmulasztása halált jelent-

het, Ii . a magyar parasztmilliók felga:444e és megszervezése  

nélkül magyar nemzeti életünk egy lépést 30 tehet előre".  

U~ véli, hogy a nemzeti önállóság :pusztulásénak ve-

szedelme lapgang az országban, mart olyan moz almak teremnek,  

amelyek idegen hatalmak kétséges -jóindulatára és várható barát-

ságára akarják alapozni a nemzet jövőjét. Vőül azt h.angsu.lyoz-

za, hogy a magyar parasztság bizonyságot szolgáltatott atekin-

tetben, hogy a nemzetfenntartó szer(: p váUaláeára alkalmas és  

hajlandó is /90/  

alapeszme H.Szabónál tehát a parasztság nemzet-

fenntartó és vezető szerepe, illetve az, hogy a parasztság éppen  

uj paraaztmoz7alom, parasztpárt segi.tsé ével uj középosztállyá  

emelkedhet. Koncepciója körvonalazás3ni1, azonban bizonyos fokig  

számba veszi a jobboldali, fasiszta, nyilas erők el:;retörését  

és az ellenük, valamint a nemzet füg  zetlenbágót veszélyeztető  

külső erők elleni harc szükségességét.  

A romantikus "parasztszocializmus"-on alapuló, osztá-

lyok felett áUÓ egyetemes néppárt-, magyarságpárt-elméletet  el-

sősorban Ozabó Pál támogatja. I!.Szabóhoz küldött levelében ezt  

írta: ''... az eredményes és megtartó munka érdekében olyan pa-

raszti szervezetre lenne szükség, amely tormészctszerüleg magá-

hoz tudná ölelni a magyar néptömegek teljességét. Osztályjelle-

gét elv(; szitené azáltal, ha benne a magyarság lényege teljesen  

kifejezésre juthatna."/91/ U,:yanez a gondolat megtalálható a  

Szabad Szóban irt vezércikkében is /92/.  

9o. H. Szabó Imre levole . Ii. Szabó Imre ttl la jdo  
91: `°zabé P'.l levele H. 7z• °bóhoz. H. Szabó t  
92. Szabad Szó. /Y39 

1  -  ~6 . 
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Ezt a koncepciót azonban kisebb-nagyobb mértékben többen 

is bírál jak és kifejezésre jut az a tőriekvés, hogy a negszerve-

zendő párt a szegény- ás kisparasztság redikAlis pártja lessen. 

Veres Péter például válaszlevelében figyel tett H.Szabót,hogy 

a kisparasztság nagyon passzív réteg, élő moisamet Csak a föld-

munkássággal együtt lehet csinálni. Hangoztatja, ho'y a paraszt-

s&& nem emelkedhet középosztállyá. Ugy véli, hogy irók sohasem 

csinálbatnak pártmozgalmat, ahhoz elsősorban parasztok kellenek. 

.lbamarkodottnak tartja a pártszervezést, mert a tömegek reegszor. 

zése pillanatnyilag nem lehetséges, erre szerinte a következő 

években nyilik lehetőség, amikor a tömegek kiábránduinak a iyi-

la:sokból és a kormánypártból. Veres Péter óvatosságra és tár-

cyilagosságra intette H.Szabót $ ".Sem kell Elsietni a dolgot, a 

lélektani pillanat megválasztása nagyon fontos. Most várakozás 

van a megtévedtekben, közöny és letargia az öntudatosakban/93/ 

Az ille;.;álitásban tevékenykedő, de a legális lehetősége-

ket mindjobban kihasználó KMP nem helyeselte még egy második pa-

rasztpárt mea18 i.tt, mert attól tartott, ho3y ez gyengiti a 

fasizmussal szembenA1ló demokratikus erők együttmüködését.Ezért 

a kommunisták arra ösztönözték a baloldali "népi irókat", balol-

dali parasztpolitikusokat, hogy a kisgazdapártban próbáljanak 

kialakítani erős paraszti baloldalt ős a kisgazdapárt adta le-

hetőSségcket használják ki a demokratikus parasztmow;alom szerve-

zősére. ?'innál is inkább ez volt az álláspontjuk, mert tartottak 

attól, hogy a fasiszta kormányzat egy farba rar.is paraszt- 
, 

mozgalom elinditását a ler;durvább rendőrségi eszközökkel is meg-

gátolta volna. A "nópi irók" megismertók a kommunisták álláspont 

ját, amit azonban nem tettek magukévá. 

93. Veres Péter levele H. .szabóhoz. H'Szabó tulajdonában. 
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Ezt bizonyos fok/4 ~.megmagyarázza az, hogy a parasztpánt  

mealakitásrán. munkálkodó írók ős parasztpolitikusok egy  része  

ugy-  itélte meg; a helyzetet, horsy a választási kudarc után móli-  

válság kezdődött a kisgazdapártban, amelyik igy közel jutott-a  

felbomlás állapotához is. :zt bizonyitja Kovács Imre levele, 

amelyet 1939 julius 21-én H.Szabóhoz irt. Ibin a k Svetkez5ké ;_=-

pert vázolja a kisgazdapórtban kialakult helyzetet s  

"... -Eckhardt Tibor külföldön van, de ep;yik bizalmas barát-

ja felvette velünk a kapcso' atot, az az érzésem, iAkhardt ha.tó-  

rozott kivánsá . ;ára és abban valamilyen közös munka, k zvs eEyütt.  

működés le etömó ót látom. P'. kisgazdacár; ezótesőban van. Ugy  

tudom, Nagy  Feri, Ti] Zolta n, B. Szabó, Varga Dala és Váczi  

József ki akarnak válni ős Püggetlen.lag7ar ?árt cimr el uj pár-

tot alakitani. e m nagy jövőt jósolok nekik, mert mindnyájan  

fáradt emberek ós nem látják  világosan a probl ".aákat. Aki: visz- 
. . 

s zaziáradx ak, azok  is  reménytelen e*berek t ugy hogy valóban c ak  

Ephiardt jáhet sz unitásba. 'mint Eckhardt megjön, azonnal éritn-

kezésbe lépek vele, s igyekszem őt valahogy nererni az d -nek  

és rehabilitálni a pasztaág előtt /94/.  

Szabó ?Al mgyencsak alkalmatlannak találta a kisgaz-

dapártot arra., hogy segitségével szervezzék a parasztcég demok-

ratikus erőit. "...magam részéről két óv óta foglalkozok ezzel  

a  gondolattal,  amióta a Fül; . ;etle.n Kisgazdapárt mindegyre nyilán  

valóbban cserbenhagyta az igazi népi gondolatot. félreértés el-

kerülése végett ez a kijelentés nem kizárólag 'okhardt Tiborra  

vonatkozik, hanem arra a beö&önl$intetlek uá] 3 s *rtegre, amely  

végképpen me;;hamisitotta és elkente a paraszti ;oniolat színét  

Its  izét és lényegét a pártban. De természetes, hogy az azóta be- 

94. Kovács Imre levele H.Szabó Ixnrshez.H.Szabó tulajdonában. 
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következett politikai anarchia mó';inkább tisztultabb és kiállóbb  

paraszti mozgalmat kivárna, mint ezek előtt két vagy csak egy év-

vel." - írta H. Szabóhoz küldött levelében /95/.  

Kovács Iare sorai írójának nagyratörő politikai sabició-

iról, másrészt pedig végeredményben $obbolJali állásfoglíilásáról  

árulkodnak, amel :~: nek során még Ilekhardt Tibort is  hajlandó  lett  

volna rehabilitálni a paraezta ,r előtt. Kovács *mre a kisazda-

párn;nak nem demokratikus álláspontra hajló ve ze üőivel, ham ép-

pen ízi -ívérig reakciós beállitottságu "vezérével" '  lakhardt Ti-

borral akart e 'yüttm lkidni. Szabó .Pál viszotn elsősorban Eckhardt  

Tibort ítélte el. -indezekből kitűnik tehát, hogy a raraszt párt  

szervez:5í kőzött elég nagy zür^avar uralkodott a riegalakitaxuló  

párt ideológiai-politikai arculatát és a kisgazdapárthoz való vi-

szonyát illetően.  

H.Szabó hívó levelére azonban a legtöbben bejelentették,  

hogy részt vesznek a Péter-Pálkor tartandó alakuló értekezleten.  

H.Szabó a ;akói G: zdák Onsegélysaligyesiilete nevében kér onge-

dólyt 'óter-: 'Al  napjára  egy  szövetkezeti kongresszus megtartásá-

ra, amely egyben a parasz párt alakuló koxess ,usa is  lenne.  Az  

órt(3kezle .re nemcsak írókat, parasztvezet'ket h:i.v meg, hanem az  

ország minden _vészóból .öbbszáz parasztot.  A  rendőrség a gyűlősre  

először  engedélyt ad, az utolsó percben azonban ezt visszavonja.  

Péter-Pál napján a rendőrsé; lezárja a gyülés helyét, 5  

ezér'; a többszáz ::.ósztvevő, hogy elterelje a rendőrök fig,relmét,  

három csoportra oszlik. Egyik csoport, a városháza, a másik a vá-

sártér felé igyekszik, a harmadik pedig egy kibérelt motoros ho-

mokszállító dereglyén kirándul a Maroson. Itt zajlik le a paraszt-  

párt alakuló órtekezlete, amelyen - töb : ,ek között - részt vesz  

Erdei Ferenc, Kovács Imre, Szabó .; 1á1,Darva;, József és a komnunis-

ták két képviselője. A me(beszélósen. t;rdei FOreno elnökölt, aki  

röviden vázolta az u j párt megalakulásinak célját és programját. 
 

szabó Pál levele Li.Szabó Imróhez.H.Szabó tulajdonában. 
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jr,,sztvelrók egyhangulag a párt mzs,alakitásrx mellett  döntöttek.  

Az alakulás után :-.egindul a párt szervezése és prog-  

rssffijí#lek részletes kidolgozása. A kommunisták uerrt hagyják maguk-  

ra az uj párt szervezőit, hamm baráti tanác  €okke   l, javaslataik-  

kal elő akarják segitc,ai., hogy a parasztpárt valóban a szegény-  

parassztsót;  -,^adikills,dem.okratikus párt ja. legyen. Ess többé-kevés-

bé e&,beesik a baloldali  parss.sztpárti. vezetők  /Erdei  Perenas,Dazr-  

vass József / elgondolásával, akik a r. omaati kus, ködös néppárt,ma-  

g;ya.rsá;párt eszméje helyett inkább  arra  törekedtek, ho gy konkrét,  

a társadalmi, politikai sszakségleteknek megfelelő és a szegény-  

paxasztság követeléseit mag;ibaa foglaló programot dolgozzanak kt..  

Es a töreivési3k sikerrel is 'Art, ,ami tükrö25dik a  meg-  

alakulás után hem  sokkal nyilvánosságra h, •aott program.riyilatko-  

zatba.n. programot a Szabad Szó 1939 Julius 23-i száma közölte  

ós  be ezer példáxssayban I:iilör.3.en,yomatkén.t is torjaaztettók /96/.  

A lo  pontból Alló program a következő célkitil.zéseket tartalmaztat  

1. :fr:wetlen Magyarországot; 2. magyar országvezetést; 3. népura1-  

msst s általá.noss, ey00.ő titkos választó  jog, sajtó-, gaülekeZíssi,  
szervezkedési, jog, népi önkormAwzat; 	igazságos adózást; 5. a  
munka  becsületét: rokkantsági, öregségi ós munkanélkali siogOnT',  
minissslfs3iss muatsxidú megállapitása, általános társadal.ombi$togitáss;  
6. fi.iZcl,reLorm.ot: a feudalizmus teljes lebontása, az 5oo holdon  

fel zli 

 

nagybirtokok kisajátitása, tag;?si aas, vagy szövetkezeti  
termelő-izmritek létesitése, a  mezőga7:da.~ •.~i termelés kozszeriisitése,  

addig is a mezőgazda.ásssgi munkásság és cselédség él.etssai.a.vonalának  
int5zsxtéxyes emelóse, 7. a nag;rt_"ke uralmának letörése: a kartel-

lek ós morrnóliumok megszüntetése, a  kamatláb leslillitita,náp--  
bankok felállitása; 8. az ország ipamsi.t As<át; 9 gaZdassá{;i szer-  
vgzkedéssats az álszövetkezetek 5s eg,:,kózreadssler holyébe terel  

96. Kovács Imre levele H.Szabó Imnréhez.R. Sznbá tulajdonában.  



ás fogyasztási  sz' evetkezeteket; lo. egyetemes népnevolóst /97/. 

A program az akkori időkhöz v1 szon yitva demokratikus, 

haladó program volt, bár hiányzott bel le a frsizmus, s faji : eg-

külöriböztetés elleni harc villalása és bizonyos fokig még érez-

tették hatásukat a harsidikutas nacionalista nózetekf amelyik 

elsősorban e fali szemléletben és a parasztság :idealizálásában ju-

tottak kifejezésre. 

A  fasiszta  kormányzat kezdettől fogva megnehezitette a 

parasztpárt sze: •vozőix ek munkáját. ^,. [zakói JMg;etlen tí jsá c  ot, H . 

Szabó parasztpárt megalakitását sürgető, niór enlitett cikkének 

meg jelenése után 1ictll t ják és H.Szabó ellen fcbirós43i eljárás in-

dul. k rundőrségi és csendőrségi nyomás égesa: fokozódik, mikor 

kezd .rcyi.lvánti alőbbá valui, hogy a parasztpárt a szegényparasztság 

párt; faként Kezd tevékenykedni. A kommunisták intelme nem volt te-

hát alaptalan. 

H.Sza sőt "a  magyar  állani és a macyar nemzet megbecsülése 

ellen irányuló, sajtó utján elkövetett vétség" /98/, valamint a 

városi képviselőtestületben elmondott beszéde miatt hat heti bör-

tönre itéltók, o  i  t a szegedi Csillag börtönben le is töltött. 

Kiszabadulása után rendőri felügyelet alá helyezték, választójo-

gától megfosztották, a "ajtókamarából törölték ós az ujságirás-

tél örökre el Altották. 

A mésodik világháboru kitörésekor hozott rendkívüli fa-

siszta intézkedések mattozták, hogy a parasztpárt me esősöd-

jön ás a politikai  élet, a po.litik' küzdelmek jelentős téayező-

jóvá váljon. A parasztpárt vezetői és sajtón' snuma, a  szabad 

Szó azonban tovább folytatták a falu nincstelenjeinek ós a sze-

gényparmIztok politikai szervezését. Rósőbb pedig a Imezeti Pa-

rasztvárt részes óvó ós szervező jóvá vált az antitasiszta nemzeti 

füg ;etlensé i kuzdelemnek.  A. parasztpárt makói szervező4rnek har-
ca tehát végső fokon nem  volt hiábavaló. 

zA  aemm szír) -r„To oisAta. H. Szabó Imre tu 1 n iA nI,A1,.+.. 
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4. Küzdelem a negyvenes években 

Az 1939--es orezággyUlési választások azt tükrözték,hogy 

a szélsőjobboldali erők, a különböző nyilas mozgalmak a nóptömegek 

elégedetlenségét megnyergelve, jelentős befolyásra tettek szert. 

A kdlönböző nyilas csoportokhoz tartozó ké , viselik száma az uj par- 

lamentben elérte az ötvenet. Jindez azért következhetett be, mert  a  
hagyaziavos ellenzéki pártok, a szociáldemokrata és a kisgazdapárt 

nem álltak ki következetesen a magyar dolgozó nópréte ;ek, a munkás 

osztálya és parasztság alapvető érdekeiért, nem folytattak követke-

zetes harcot a népi klivetelések megvalósitás<áért. 

Azok a demokratikus erők, amelyek jórészt a K .P küzdel-

m.óhez kanesolódva valóban a dolgozó tömegek órdekóben léptek fel és 

kisőrletet tettek i„azi népi politika kialakitására, elszigeteltek 

maradtak éppen a rendőrségi nyomAn ós belső pszmei-politikai gyen- 

eségeik következtében. A makói ellenzéki front is, amely a demok-

ratikus ós antifasiszta mozgalom eg ; ;ik jelentős vidéki gócává vált, 

a belső - ideológiai gyengeségekből származó - ellentétek miatt fel 

bomlott. Az 1939 Péter-Pál-i makói szervezkedés pedig csak elindi-

tó ja lehetett a parasztpárt me ;alakuláaának és küzdelmeinek, de a 

továbbiakban nem gyakorolt hatást a párt és vezetőinek tevékenysógé. 

re. 

Az ország politikai életében tapasztalható jobboldali hul- 

azonban a választások után megakadt, később pedig meg is indult 

a segtévesztett tömegek kiábrándulása. A dolgozó nép legkülönbö-

zőbb rétegei tapasztalhatták ugyanis,  hogy  a nag-yhangu nyilas és 

kormánypárti igéretekből nem lett semmi.. Csanád megyében a Makói 

Független Ujsá ; két éves erőteljes eUe nzóki agitációjának és a 

kisgazdapárti választási sikernek hatására a tömegek elég követke-

zetesen kitartottak követeléseik, demokratikus célkit-üzéseik mel-
lett. ':!indez lehetőséget uyujtott arra, hogy  a demokratikus all.len-

zóki mozgalom Takón és környékén ne szakadjon meg, hanem tovább 
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folytatódjék. 

A kisgazdapárti vezetők ezt többé-kevésbé fel is is-

merték. A betiltott lakói Független U jsá' helyébe me T  jelent a 

kisgazdapárt uj makói, illetve megyei lapja, a Délvidéki Füg-

getlen Hírlap. laptulajdonos továbbra is dr.Csorba János, a 

kisgazdapárt megyei vezetője volt, aki a vád alá helyezett H. 

Szabótól átvette a lap szerkesztését is. A lap politikai vona-

la mórrékel .tebbé vált, bár az is igaz, hogy a szélsőséges faji 

uszításnak, antiszo iitizmusnak nem adott helyt. Csorba szerkesz-

tői tevékenysége óvatosabb volt, mint H.Szabóó ós Csorba külö-

nösen is minden tekintetben a kisgazdapárt politikájához tartot-

ta magát. 

A k" sgazdapárt választói ős támogatói nemcsak kis- és 

középparasztokból álltak. A pártot támogatták a falvak nyomor-

gó nincstelenjei, a napszámosok ós földmunkások is, akik - más 

demokratikus ellenzéki párt nem '.óvón - a kisgazdapárttól várt a  

követeléseik kiharcolását. Azok a nyomorgó paraszttömegek, ame-

lyek a nagy  gazdasági válság idején  a Horthy-fasizmus elleni 

megmozdulások fő erejét képezték  és sorra létrehozták a szociál- 

demokrata pártszervezeteket a falvakban is, a harmincas évek 

végén Csanád megyében a kisgazdapárt felé fordultak. Erről ta-

nuskodik az is, hogy a Délvidéki Füg :;etlen Hirlap megindulása 

után nem sokkal Makó, s a megye leolvasottabb lapja lett. 1d3-

közben ugyanis a Makói Ujság mellett egy másik kormánypárti lap 

is idnul, Marosvidók eirmmel. A  Maros vidék 1939 közepén ?5o, a 
^akói Ujság 15oo, a :r&lvidóki Füg-otlen Hi lap pedig 1800 példán 

ban jelent-  meg /99/. 

A  tömegek  harckószsér;ét bizonyitja az 1939 közepén a 

Nagylaki, Kendergyárban lezajlott sztrájk is. 1939 jul ius 20 -án 

9;. SZÁL Makói  All  mrendőrség iratai  - 6/1939 biza'`tnPsl 
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32 pár tótkoinlósi kenderázt ?tó munkAs sztrájkba lépet .. Mivel 

abban az itten silány kenderkóró termett, az áztatás munkája 

sokkal nehezebbé vált. Az ázt^tók ezért 5o sz ízaléko s béremelóst 

követeltek. Agyartulajdonos azonban nem tett eleget követeló-

siiknek, ezért a munkások a  gyárat cl is hagyták /loo/. 

Az a  tény, bogi et a rl lakosságának többsége a de:nok-
ratikue ellenzéki politikát táspgatta, negnehezitotte a szoci-

ális ós nacionalista demagógiával fc lzinre került Szőllősi hel1 

zotét. r' harmincas évek végén módé sak néhány nyilas csoport mü-

ködött Kelet-C aaládban ós Makón. A választások után nem mert 

szint vallani Sz511ősi, hiszen a tömegek - amelyek hittek ellen-

zéki szólamainak és igéreteinek - elfordultak volna tőle. Tuda-

tában volt a»nak,  hogy szavazói részbe# a Kossuth-pást korábbi 

hiveiból kerültek 	akiket H.Szabó biztatott arra, hogyszavaz- 

zanak rá. Ezek pedig igazi ellenzéki politikát vártak tőle. 

Szőllősi égészen 194o juniusáig várt a nyilt szinval-

lással. Ekkor alakult mev or::;zágosan a Magyar nemzeti Szocialis-

ta Párt, amelybe $.nt országgyűlési képviselő, ő is belópett,de 

csak f olt át elé sea: /lol/. Julius 94.6n Watolc sy :1átyással :'.lakóra 

látogatott, ahol megalakitották a várt makói csoportját és 

létrehoz ák loo-as nagybizottságát /102/. 194o végén Száltasi 

vezetésével egyesült a nyilaskeresztes párt és a aap yar .Iemzeti 

Szocialista Párt. Szőllősi is a nyilas csoportok egyesitésével 

igyekezett t:iriegbefolyását növelni Makón.Helyzetét cetileg meg-

könnyitette, hogy az ellenzéki front felbomlása után a Kossuth-

párt is szétesett, s a szociáldemokrata pártszervezet ereje sem 

volt elég ahhoz, hogy e_ demokratikus, ellenzi órtelmü t tege- 

loo. SZÁL Alispáné. iratok 11.716/1939.P nagylaki szolgebirói 
kirendeltség jelentse. 

lol. Délvidéki '?€eetlen Hirlap, 194o.junius 29. 
1o2. Délvidéki Püg;etlen Hirlap, 194o. Julius 9. 
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ket összefogja és megszervezze. A k sgazdapárt ilyen irányu 

tevékenységét akadályozta, bogy  alma rendelkezett országgáyiilési 

képviselővel Makón és az is ba. j Volt, hogy a régi ellentétek 

miatt nem alakult ki együtt"ködés a Kossuth-pártiak és a kis-

gazdapártíak között. 

A hax nineaa évek végén az uralkodó osztályok is 

egyre  inkább törekedtek arra, hogy befolyásukat elmél.,itsék 

a töme-ek között. Ezzel a demokratikus ellenzéki pártok és a 

nyilasok befolyását akarták ellensulyozni. Egyre inkább kiópi-

tik az uralkodó párt, a Nemzeti Egység pártjának, később pedig 

a Magyar Aet Y'árt jánek helyi szervezeteit a községekben. 

Egyik  jelentés arról sz4orbe, hogy  1939 októberében Ambró z-

falván 25, Apátfalván 16o, Csanádalbertin 35, Deszkon  35, Fe- 
rencszálláson lo, Földeákon llo, Királyhegyesen 2o, H3ezomboron 

llo, ' :lagyaresauvAdon 6o, Pitvaroson 55, .Püspöklelén Bio, Szőregere 

12o darab tagsági jegyet osztottak el /1o3/. A főispán elnök 

az egész megyébe négyezer darab jelvényt igényelt /104/. 

Az uralkodó párt erősödő politikai tevékenysége és a 

nyilas mozgalom előretörése ellenére az elszietelten is ködő 

makói ellenzéki erők időnként hallatnak magukról és határozott 

baloldali állásfoglalásukkal felhivják magukra a figyelmet. A 

városi képviselőtestiiletben és a vármegyei törvényhatósági bi-

zottságban a demokratikus ellenék képviselői továbbra is fel-

léptek a tömegek érdekeit sértő intézkedések, a reakciós poli-

tika ellen. A Szovjetunió elleni hadiszenet élénk megütközést 

váltott ki a város demokratikus közvélem.;nyéból és a várme-

,wei törvényhatósági bizottság ellenzéki tagjai ennek halt 

is adtak. 1941 szeptember lo-én a törvényhatósági biz.>ttságboz 

103. 
1o4. 

Nemzeti Eg eóg :'úrt ja iratai 87-M4/1939. 
MÉMIONti Egység Ir!, ja iratai 95-x /1939. 



- l02 - 

javaslatot terjesztettek be. A javasas* Metes  "...irjon fel a 

Tekintetes Törvényhatósági  Biv,tt si g 'a 	+ alrályi Kormányhoz 

értelemben, hew kivárja hadsere Aaka k, különösen a véde-

lem szem )ont jóból való rohamos ,:s minden célra alkalmas eszközök, 

anyagi és szellemi erőforrások igénybevételével való gyors fej-

lesztését és ugyvnetttil a szemponttól vezéreltetve kivanja,hol;y -

hadseregünk e. mainál nagyobb mértékben /ugy számban, mint fel-

szerelésben/semmiesetre se hagyja el az ország területét, hanem 

határainkon belül minden eshetőségre sz ímitva, őrködjön a magyar 

határok felett /1o5/. 

C.. javaslat a 1'rmegyei urak között ós a vozető körökben 

mo itk°izést váltott ki, enuk ellenére mégis nyolcan szvaztak 

rá /1o6/. 4 javaslat tanubizonysig arra, hogy a makói ellenzéki 

vozetők legjobbjai - hiven korábbi állágoo't jukhoz - felismerték 

a magyar dolgozó nbp igazi nemzeti érdekeit és volt elég bátorsá-

guk hozzá, hogy ezt kifejezésre is juttassák. 

Szovjetunió elleni h4bozv a jobboldali nacionalista 

esz&k, a far>iszta szellem tórhóditását segitotte elú. Üz a lég-

kör kedvezett a nyilas mozgalomnak is, amely kezdett ujra tért 

hódit -Ini a tömegek körében. A Virradat cimü lap 1941 augusztus 

11-1 száma varról irt, hogy 1941-ben gyors ütemü a nyilaskeresztes 

párt taglétszámainak emelkedése. Ebben az időben kezd növekedni a 

nyilasok befolyása Csanád meg, 'iében is, elsősorban a megye keleti 

részében. A Magyar .;let F'$,rt ja hegyei vezetőinek jelentése erről 

Agy számol be:  'Vége g, ház&fl, 	e segyházán, Magyardombe >yházán, 

MOgykamaráson, Almáskaznat.áson, Ambrózfalván nincs ellenzéki moz-

golódás, Kövegye i a kisgazdapártiak fenekednek, mi t; a vármegye 

1o5. A benyujtott javaslat ikt tósz ámmal éllátott másolata/alis-
' páni iratok.16.o09/1941. /H.nza .bó tulajdonában. 

1o6. H.Szabó Imre közlése. 
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többi községében kisebb-nagyobb nyilaskeresztes iongolódin ész-

lelhet5. Helyesként, ráint pl.Kuhágotán, Nagybánhegyesen, Magyar 

bánhevesen és MiOZőkovácsházán i„en erős ez./14, 

Agy másik jelentés a  nyilasok  befolyás lik erősödé-

sét a kóvetkez5 okokkal magyarázza: Leventt és tisztviselők is 

beléphetnek a nyilaskeresztes pártba. "A munkásság a maga k.l'ín 

szerve zkedési hajlamát nem tudván és nem mervén kiélni a volt 

szociáldemokrata párt keretében, önkénytelen?il a' isrciasabb ess 

habosabb nyilaskeresztes párt felé sodródik.” A nyilasok ki-

használják a közellátási panaszokat, élénk agitációt fejtenek 

ki. A várme. ye* tul sís sn lakott, ezért me"élhetési nehózségek 

vannak, elé • ede tlenség tapasztalható, amit a nyilasok i egnyer-

v ,lelnek '1108/. 

A háborus évek alatt  a makói demokratikus ellenzék 

helyzete még nehezebt é válik. Könyves Kolonios Józsefet 1942-

ben riyugdi jazzék a városi főügyészi állásiból, majd később ren -
dőrségi felügyelet alá helyezik. H.Szabó Imre elköltözik Makó-

ról, lBárton Bálint övgyilkos lesz, a zsidó szá;aazásu Kossuth-

párti vezetőket üldözik. A szociáldemokrata Tártszervezet és a 

szaksze °=vezet helyiségeit egy időre katonai  c6h 	be 
veszik /1o9/. 

A kisgazdapárt tevékenységében Eekhardt Tibor 1941 

végi kUlfölá.re távozása után lassu és mkelt demokratikus 

irányu fe jl.ídés áll be. Csorba János megyei kis' ,;azdapárti veze-

tő ' ckhardt Tibor meF Üresedett helyét elfoglalva, bekerül a 

parlamentbe. A  ltrasztszővetsg szervezése a me0:76ben is meg-
indul, amely itt fizik tartania magát ahhoz,a lagy Ferenc-i 
elgondoláshoz, hor7 a szövetség nem politizáló szervezet. 

lo 7. SZÁL Csanád megyei főispáni iratok - IV:/18-1942. 
1o8. SZÁL Csanád megyei főispáni iratok - IV./18.-1942.A fő- 

ispán elnök Jelentése 1941 augusztus 27-én. 
109. SZÁL Makói Államrendőrsbe; iratai - 5/194o.bizalmasi 



Ezekben az években Bukó ás a vidék demokratikus 

zéki erői nem tudtak télyle ,;ee, töme 'ekei megmozgató akciókat  

szervezni a fasizmus ellen, az ország Zigeetlenségének megvé-

déséért folyó közdelemben. A szocialdemokr Eta pártszervezet  

munkája w yan 1943 második felében megélőnkül. A szovjet fron-

ton, a Don kanyarban elszenvedet kataeztrófális katonai vore--

ség után az uralkodó osztályoknál is hangulatváltozás köve tke-

zik be, s a "hintapolitika" időszakában a uiokói s ociáldemok-

rata pártszervezet is szabadabban tevókenykedhet. Az országos  

szociáldemokrata pártvezetősét; 1943 novemberében és decemberé-

ben  vezet3kópzó szemináriumot szervez Makón, majd jd 7aer;; ei párt-

értekezletet tartanak, amelyen mintegy hatvanan-hetvenen vesz-

nek részt. 1944 jannárjában, februárjában és márciusában gyi.í-

láseket rendeznek, amelyen többek között Szakasits ..reád is  

mond beszédet. Ezeken a terüléseken többszázan vesznek réazt,de  

van olyan ,ryüilós is, amelyen a hallgatók szia közel jár az  

ezer .ez /110/.  

A németek bevonulása után az összes demokratikus clle : 

zéki iolitiícai szervezetet felosztlatj'k. Az  alispáni jelentés  

szerint a köve?.keze szervezeteket oszlatták fel ":akón ős kör-

nyékón: 1. Tunkásegyesületek /szakszervezetek/Makón: Falagyad  

4 ~itőipa.ri r'íunkások ©rsze ;os Sz vetsé,;ónek rakói csoportja, a  

famunkások, vas- és fémmunkások, a bőripari munkások szakszer- 

vezetének makói csoportja. Casnád?alot,i.n: ; :?unkáskepaő és  

sesólyző Egyesület. qövegeens Földrsives 	Munkáskőr. 2. A Eüg-  

setl.en rCssazdapárt szervezetei: Aispöklalón, Ftildeákc ►n,CsanAd-  

palotán, Nmbrózfalván ós Csara.ádalbertizu.. 3. A Parasztszövetség  

egyletei: Kiszomboron, Fereneszálláson, :il.árafalván, ljasuken,  

Kűbekh.ázá.n és fiókegyletei: Apátfalván, Ma<rryarc sarkádon, Eö ldeákon  

llo. Gy.Vaxga Sándor k:5zlése.Gy.9ar a  Sándor ebben az időben  
a pártszervezet elnöke  volt.  
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de Ki.rályhe;g3-esen. A ji►!aabili viagaimi, hogy 1939=ig Keverme- 

sen és 	,kovác s,hf. zk i is mf ikcidö tt helyi  kiagaidapárti szerve- 

zet.  /111/ 

Április ale jó , , 22 kommunistát és koaanunistagyanus em- 
, 

berí, baloldali vesetőt ini.ern," .lnak Makóról. Ag internáltak ki- 

2őtt van többek k ;zött : ?fiós Sandor, Diós István, Siket Imre ;  

Palla ;i Peron°, Farkas Iare ZalláÉ Lajos, K. Szabó Mihál y, Luko s 

Yá7, Dragon János, SzUcs P411 Igaz Lajos„ Gy.Varga Sdador,Galamb 

41-mos,  Szabó Jánosa Sulyok József, Kiss Ernő, Kiss Imre.Legtöb-

ben a ricsoi internái$ táborba kerülnek. Wégy'lk a kistaresai 

tábor lakúja lusz, s van, aki irro , knnizv5ra kerül /112/. 

A2, orszá; n;met me g szállása ós a baloldali, a haladó és 

demokratikus erők kiméletlen üldözése betetőzte azt a nemzet-

vesztő, hazaáruló politikát, a;Y ►elyet a horthysta magyar  uralko-

dó osztályok több mint két évtizeden át folytattak. í magyar nem 

zot demokratikus, fasiszta ellenes erőire várt a feladat,hogy 

harcot hirdessenek és szervezzenek az országot megsz'tllva tartó 

német fasizmus, valamint hazai kiszolgálóik ellen ós a Szovjet-

unió segitsógével kivivják nemzeti szabadsá,.;unkat, népünk fel-

szabádulás tt.. 

111. SZÁL ?főispáni iratok 48o/191'i . 
112. Gy.Varga Sándor közlése. 



III. MAW') FLLk3ZABADU1AS,A, fiARO I 	DEMOKRATIKUS FEaT,+áDAIORT  

1. A  kamn:za.is -c3k, a )olgári várospar.xncanokság tevékenysége  
a felszabadulás heteiben  

A aómet megszállás, a haladó, balnl- .L:li pártok tagjai-

nak üldözése méginkább m.egnehez3.tette a fael.3ztaellenes demok-

ratikus küzdelmet. A demokrntikus pártok, a magyar n.óp tc3megsi  

lényegében ekkor döbbentek 'rá, hogy nemzetizek jövője a németek-

kel  való h3tároiott szembefordulást követeli meg. A Ju.::csek-:PLle  

kegF;-etlen beg;;~ü jtósi rende7er fokozta a parasztság elkeseredését  

S€samád m.eg-e°®ben a kisgaz:'apár. t:kerábbi politikai agitációjának  

eredmó.u,;yekóppen eléggé nómetellexu.s hae; ;u3..at uralkadatt, ami  

üsszefileggésben állt azzal, hog:; Eckhardt Tibor külföldi tevk;Y:en,y  

siege nyom~ ín, az itteni, kisgazdapárti tömegek korábbi .=Jekharcit-  

k.apcsolata3. következtében  az angolszász orientációnak is volt  

befolyása.  

A e.ómetellenes ós h.Aborue:li.enes hangulat ellenére azon--  

bGsn a német megszállás idején Iakón és ,.: örryékón a tömegek de- 
• 

mokr.a1itkus antifasiszta harca nem tudott kifejlődni. A Laketos-

kormém mögalakulása idején a kormányzati ős helyi igazgatási  

szervek tevékenysége bizonytalanná vált. hatalom urai mór  

szeptember elején óvatosan kósztilődni kezdtek a meriokülés.re,kez-

dett felróinleni előttük, hogy uralmuk ös =zeoulás előtt áll.  

A Iskatos-kormE ny augusztus végén az internáló táborok  

egy részót feloszlatja, s a makói konmulisták, baloldali  vezetők  

szeptember első napjaiban haza is ;?_•kezetek lakóra. Az internáló  

táborban az ismert ós ismeretlen harcostársaikkal való találko-

zás bátori Uá st ad nekik és meeerősi ti szocialista, kommunista  

meg*;, ~őződás ?ket. .A táborokban az őrök, a katonai parancsnokok  
mngatartá.s  ín. le tudják mérni a horthysta hadsereg hangulatában  

beállott változást. .^ ricsei táborban augusztusban min'  munkásda-

lokat, indulókat is énekelnek, az őrök nem szól nak érte. Ebből  
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arra is tudnák következtet -ni, he  milyen k 'zel jutott a szovjet 

hadsereg Az  ország határaihoz. /113/ 

Az internáltak hazaérkezéso a város demokratikus érzel-

mű elemeinek napatartására, állá ,foglalására kedvez_; hatás al van. 

rtekhnn a napokban időnként találkoznak, eszmecserót folytat nak 

e ymáss al, latolgt.t ják a helyzet alakulását. A kon unisták, a  bal-

oldali szociáldemokraták, az internálásból hazatórtek ekkor már 

meg vannak ^,lő  ződvo arról, hogy a gyűlölt Horthy-rendszer végle-

gesen összeomlik,  boy  a Szovjetunió felszabaditja hazánkat, a 

lehe•cősség nyílik sok éves bátor küzdelm?:,k ,zramölcseinek beérle-

lósére /114/. 

A debreceni 6. honvéd kerület parrancsnok:ínak kiüritési 

parancsa már szeptember 8-án Ti akóra érkezik,Agat4 amely méginkább 

elidőzi a helyi közigazgatás zűrzavarát. A főispán egy bizalmas  

értekezleten ki is dolgozza a kiüritósi tervezetet. A Horhhy-re:d-

szer ura a nép várható felelős„égrevonásától megrettenve,t;-  

kezciik a menekiiléss előkészitését. Kirabolják a várost, a pénz-

készletet magukhoz veszik, mentik a nép verejtéke árán szerzett 

vagyonokat. Szeptember  22-én a honvéd áll omáeparancsnokság közli 

az 5. honvéd keriileti parancsnokság távbeszélőn érkezett rende-

letét $ 19-5o éves korig a hadköteles férfi:, tovibbá tartalékos 

tisztek és hasonállásuak 6o éves korig azonnal , zy ülekozzenmak a 

városházán ésa induljanak szegedre /115/11W E Darancsrmak azonban 

a volt inte enAltak e zyike se a tett elegetY 

Szeptember * sodik felének napjaiban a 2. Ukrán Front 

Erdélyben gyorsan el.)retörei csapatai elérik Magyarország határát. 

A horthysta magyar katonai hadvezetést a szovjet csapatok sors 

el: retörése váratlanul érte, hiszen ezekben a napokban egészen 

113: Gy.Var`;a :Vándor közlése: 
114. G,yJarga SAn or közlés;. 
115. SZAt Csanád megyei főispáni iratok, 44/1944. 



elenyész 68 elszórtan elhelyezkedő katonai egységek tartózkod- 

tak Makó térben. Jellet.iz), hö: 7y Makó katonai parancsnokának nak  

Dávid Jözsef ny ;almazott ezredest, levente főfelügyelőt nevez-

ték ki, aki ,;ula jdonképien semmiféle katonai erő  felett  sem ren-

delkezett. ^ felsőbb parancsnokság képviseletében Lógrá1 alez-

redes vett részt a védelem i gszervezésc ben.  

Szeptember 24-én, vasárnap bebivott leventékből 6o  

f 3ny1, karhatalmi egységet állitot ak : el, amelyet levente pus-

kával, kevés tőlténctyel és néhány kézi6.rnAttal szsreltex fel.  

Parancsnokaiul uéhány polgári fogialkozáeu tartalékos tisztet  

neveztek ki. Az egysér>;et két részre osztották, az egyik csoport  

a város délkeleti rószén. a CsanAdpa1ota-apátfalvi utkere sztező-

d:3st, a másik {perli:; a  Maros-hidat  zárta le/116/.  

A vidóken a'skillönben semmi  sem mutatta, hogy a front  

k=>zele . Katonai eg +ségeket nem i.7en lehet .~tt látni. A  k irnyez3  

közeép;ekben ós a határon csak a csendőr- ős határőr örsők, va-

lamint a határmenti légvédelmi figyelők voltak riadó'készültség-

ben.. Messziről ági,;yxdör ? és hullatsz ott, A k tizsé€;ekban ekkorra  

megjelentek a kiüri tésl. falragaszok is, az iratokat elazé.11i-

totték, az a'.ak utca keltek, de az élot különben rendes medré-

ben folyt.  

Szeptember 23-24-én a szovjet csapatok Csauaádpalotá-

nál és `J'j-liagylaál átló ,tók a határt, s anélkül, hogy kül nö-

sebb ellenállásba ütköztek volna, ; íboritatlauul törtek előre  

Királyheges, Földeák, Hódmezővásárhely irányába. Az u jsá sok  

napokig erdélyi harcokról irtak. A szeptm.bc r 24-1, vasárnapi  

ujságok első oldalán ezt lehetett olvasni: ""..rad- agyvárad tér-

ségében sul os harcok folynak" /117/.  

116. Makói .Jei:ujság I•év.i. 169. sz.1945..ku ; .19.  
117. Szegedi Fr.L  s s U j ság. .0YY  4x ,1  ~  Z  y .- 
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A keddi, szeptember 26-i lapok meg; sem emlitik a szov-

jet csapatok előretörését. Az  ujaikeik szerint a front valahol  

Erdélyben huzódott . Ime néhány cim: fit-Erdélyben helyi  

harcok. - Torfiánál sikeres ellentámsdisok "/118/ Szeptember 27-6!  

szerdán már igy szólt a jelentés: "A honvédvezérkar főnöke köz-

11: a Makótól-Nagyváradig huzódó országhatár mentén sulyos har-

cok folynak /119/. Végül 28-án, csütörtökön az ujságok belső  

oldalán eldugott helyen me,y; jelent a hivatalos jelentés a Makó  

körüli harcokról: "A Magyar Távirati Iroda jelenti: illetékes  

katonai helyről közlik: A rakó és 9a€yvárad közötti teljesen  

nyilt és természeti akadályokkal nem rendelkező határszakaszon  

a tegnapi jelentés kie ;észitések&nt közölték, hogy ide-oda hul-

lámzó harcok tovább folynak... Egres helyeken az ellenség táma-

dása az országhatáron tul jutott. Igy kedden átmenetileg az el-

lenség kezére került Makó ós Földeák. /12o/  

Ennyi a hivatalos hadijelentés. Mintha számára Csüd-

palota, Nagylak, Magyaresanád, Apátfalva, r_rályhegyes és Kövegy  

nem is létezne, amelyek akkorra szintén felszabadultak már. A 

gyors  ütemben előrenyomuló szovjet capatok kitünően ismertéh  

a határőrsök, a légvédelmi figyelők helyét, a gyér számban talál  

ható, sebtében i:sszevont magyar csapatok helyzetét.  

Az elszórt magyar katonai és határvadász egységek meg-

adták magukat, vagy elmenekültek. Csanádpalotán a néhány tagu  

csendőrőrs tüzet nyitott a községbe bevonuló szovjet katonákra,  

majd Makö irányába elmenekült. A szovjet lovas- és gépkocsizó  

egységek szeptember 24-én, vasárlap és 25-én, hétfőn Királyhe-

gyes, Makó-Rákos, Földeák és HódmMzővásárhely irányába törtek  

115. Szegedi Friss Tljsáa; 4PN .41p/0- _)G ,  
119. Szegedi Friss i3js 	/Tr.( 	Z ?,  
12o . á~R9i,~. ~ n, ~ 1 y~ y  ~  ~ 
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előre. Egészen Hódmezővásárhelyig nem ütköztek komolyabb ellen-

állásba, csak Kódmez3vásá^helynél találkoztak hegszervezett 

vódelemmel. Ezért visszafordulva, elfoglalták Földeákot. A Ma-

kóról ginek ilő vezetek, hivatalnokok egy csoportja Hódnezőv_ 

sárhely irányába akart eltávozni. . z a csoport azonban az em-

litett szovjet csapatokba ütközött. Sokan visszatértek ldikü-

liik, egyesek é1étüket vesztették /121/. 

Szeptember 25-én, hétfőn, a csanádpalota - apátfal-

vi utkereszteződénnél védelemre berendezkedett leventék,mikor 

az ezen az uton vi s s zavonuló csendőrök és határőrök ut ols ó 

csoportja is elhagyta őket, visszavonultak a vasuti megálló 

melletti téglagyárhoz, majd a városszéli Czer.,e-kocsmához. Hét-

főn est, a századpaesaamaek parancsot adott a teljes visszavo-

nulásra, ery1e a csoport szétoszlott és a leventók hazamrntek. 

/122/ A helyi katonai parancsnoksá4. Dávid József ezredes v ole-

tésével nem Í ;ondolt a vádelemre. Dávid hétfőn este MVO le át-

öltőzött polgári ruhába és elhagyta a várost. Hétfőn ebe Makó 

keleti ás északkeleti perm feltűnnek a. szovjet járőrök. 

A szovjet csapalma szeptember 26-ára, kedf're virradó 

éjjel, illetve hajnalban váratlanul vonulnak be a városba. A 

város határában ós a főtéren lévő kisebb magyar katonai egysé-

gek nem fejtenek ki enlitésre méltó ellenállást, sebesült jeik 

hátrahagyásával. vis: ;zavomilnak K L szombor, illetve Tápfa irányá-

ba. Szentember. 26-án, kedden regei Makó már szabad volt. Ha-

zánk városai k =ziil elsőnek szabaditotta fel a Szovjetunió Vörös 

Hadserege. 

Az első logy=  város felszabaditása után a szovjet 

hadsereg parancsnoksága felhivást intézett a ' lakossaghoz,amelyy 

ben igyekezett merarázni küldetését."Sem i okotok a féle-

lemre" - szólt a kiáltvány. - "A Vörös € adsereg nem mint hódit 

121. Makói _iópujság I.évf.l69.8z.1945.aug.19. 
122. Makói Népujsá, I.évf.169.sz.l946.aur .19. 



jött Magyarországra, hanem mint a magyar nép felszabaditó ja 

a  német fasiszta iga alól"./123/ 

r  város lakossága több-kevesebb fcielei mel fogadta a 

szovjet hadsereget. A 25 éves szovjetellenes propaganda hatá-

sát nem lehetett egycsapásra meszüntetni. Az azonban tény,hogy 

a ,Táros lakosságából mindössze 66-an menekültek el, egytől-egyig 

a Horthy-rendszer exponensei, helyi. képviselői. S az is tény, 

hogy az elemenekült tisztviselők egy része már szeptember 28-an  

s a későbbi napokban visszatért a városba. A város kommunistái, 

baloldali munkásmozgalmi vezetői, a volt intornáltak, a demok-

ratikus érzelmü emberek a felszabadultság őrzősével fogadták a 

szovjet csapatokat. S az első napok ijedelme után Makó ipari ós 

mez©gazdas4a: i munkássága, kizsákmányolt és elnyomott . proletár-

jai mindinkább kezdték felismerni, ho gy a szovjet hadsereg t 

la jdonképpen a s zabadsá ;ot, az igazi felszabadulás lehetőségét 

hozta meg számukra. 

A város baloldali, demokratikus erőinek 5vtizedoken 

t folytatott kemónv küzdelme a felszabadulással ért be. A ko-

rábbi nehéz harcok tapasztalatai képesé tették a város balol-

dali erőit arra, hogy az uj helyzetben is feltalálják magukat 

és élére álljanak az uj, demokrati árus élet megteremtésőre irá-

nyuló küzdelemnek. Szeptember 27-én, a városban lezajlott har-

cok másnapján már néhány munkásmozgalmi vezető felkeresi Köny-

ves Kolonic o Józsefet, a város köztiszteletbq álló Kossuth-

párti politikusát, s egiitt tArgyelAet kezdenek a szovjet  pa-

rancsnoksággal. 

Igaz, a megb;szélés egyik indítóoka az, hogy a har-

cok okozta zűrzavart felhasználva, fosztogatni ktzdtek a város- 

123. A Vöröshadsereg raplao ja a makói József Attila 1110eum 
tulajdonában. 
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ban, s ezt akarták megakadályospi. A megbeszélés fő célja azonba 

az, ho€;;/ a város pol.. ári iganstását, a rend fenntartását, az 

élet folyamatos: gát biztositoák.  P.  asov jet katonai parancsnok-

ság Kinyves Kolonics Józsefet azonnal kinevezte polgári város-

parancsnokká, Oki  móc; aznap délutánra. összehi.vta a volt interál-

takat és a munkAnozgalmi, demokratikus érzelmii vezetőket. A 

megbeszélésen a következők vesztek részt s Kőheg Kolonies Jó-

zsef városparancsnok, Gy.var a Sándor, Tiús Sándor, Diós István, 

Pailagi Ferans, Kallós Lajos, Iiál s József, szabó József, szűcs 

Pál, Igaz Lajos, Galamb János, K.Szabó Mihály, Galamb Ferenc, 

Lukács Pál, Széll István, Farkas Imre, Dragon József, Cser Jó-

zsef, Háló Jánosné, Kiss Imre, Rozsnyai Gyula, Herczeg József, 

ég Kiss Ernő. A megbcszél©seri magalakit ják az öttagu polgári 

városparancsnoksáot, majd megszervezik a város uj közigazgatá-

sát. városházán a legfontosabb teendők intézésére 11 ügyosz-

tályt hozhak létre. A hivatalnokokat munkájuk folytatására szó-

litják fel, des az egyes ü;yos ztályok élére a megbeszélésen 

résztvevők közül me;;bizottakat állítanak. Létrehozzák a rendé-

szeti ügyosztályt is, vagyis me";szervezik a polgár őrsé_;;et,amely-

nek parancs i kává Igaz Lajos illegális kommunista párttagot ne-

vezik ki. A polgárérség szervezésében részt vesz még Galamb 

János és K.Szabó Mihály is./124/ 

A városparancsnokság és a parancsnokság munkáját tá-

mogató bizottsá;, amely állandóan uj közrem'ikAőkkel bővült, 

nngy eréllyel látott a munkához. Kö-.eves Kolonics József város-

parancsnok makődése első órájában már a következő hirdetménnyel 

fordult a város lakosságához: 

"Makó megyei város városparancsno :ságától... Elren-

delem, hogy az összes gyógyszertárakat a szokásos időben és 

124. SZÁL Polgári Városparancsnokság iratai .  - K-enyves Kolonics 
Kiss Ernő és Gy.Varga Sándor jelentése. 	 ' 
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reudUartással me ;nyissák. ?1z iskolákban a tanit5s folytatandó.  

Az összes felekezetek templomaiban az istentiszteletek szaba-

don tarthatók és senkit vallása gyakorlásában háborgatni nem 

engedek. A város külterJletén a mezőgazdasági munka zavarta-

lanul folytatható ós folytatandó. A Varoson tuli terdletre az 

átjárás tilos.  

:;fakó, 154+. évi 	ptember hó 26.4m4  

Könyves Kolonics József  
városparancsnok." 	/125/  

A hirdetmény szeptember 26-i dátummal jelent meg, amit  

azonban - minden bizonnyal - később nyomattak, hiszen i5nyves  

Kelonicsot csak szeptember 27-én délelőtt bízta me; a szovjet 

*atonai parancsnoksáv a poi,_';ári városparancsnoki toendők el-
látásával. A szentember 26-i dátummal Könyves Kolonics - való-

szi.niileg - rendeletének szeptember 26-ától kezdődő érvényes-

ségét akarta aláhuzni, vagy pedig egyszerű elirásról van szó. 

Annak ellenére, hogy a harcok a város alatt folytak, a város-=.~aranesnoksá; már az első napokban biztositotta a közigazga-
tás zavartalanságát, s az élet többé-kevésbé visszazökkent  
rendes kerékvártásába. Már az első napokban mizködni kezdett a  
polgárőrség, amelynek tagjai szovjet katonákkal eg.y ütt tel je-

sitcttek szolgálatot.  

A rend fenntartása, a közigazgatás elindítása a pol-

gári városparancsnokságnak vitathatatlan sikere volt, ami el-

sősorban azzal magyarázható, hogy a polgári városparanesnoksárn,  

valamint a tanácsadó bizottság tatjai tekintélyes emberek vol-

tak, akiket a korábbi politikai harcok során megismert a város  

lakossága és bizalommal viseltetett irántuk. Különösen nagy  

tekintóllyel rendelkezett Könyves Kolonics József, aki az egész  

125. Jirdetmény. k makói József 'ttila ",tuzeum tulajdonában.  



Horthyarend .zen ide jén a makói ellenzék egyik legbef r'r osabb  

vezetője  volt. Irt , as es *Wye is megvolt, hogy komibbi tevé-

kenységéből kifolyólag j61 ieierte a köziazgatási munkát, amit  

most haszno, itott-  ós a városi tisztvisol ii kar tarjai is elis-

merték vitathatatlan politikai és szakmai tekintélyét.  

városparancsnokság muci ája azonban nem lehetett za-

vartalan. Szeptember vé ggén a horthysta 3. ma&ar hadsereg eGy-

ségei német a-apatok támosatasával ellentámadás l, inditoti;ak a  

Makó térségében el3retórt szovjet cv• patck ellen. A fasiszta  

crapategaségek elkeseredett  %inérletet tettek ?lakó visszafog-

lalására. Szeptember 3o-án a Maros fel31i oldalról a >zer;edi  

utcán át be is törtek a városba, a tá:n: <d. í: t azonban a szovjet  

egyzágek, vissyav .rték. Timiét napom át fol <y;ak a harcok Makó  

körül. 'Ltndcz me tiehezitette a visosparanconokság munkaiját. Ha  

német repülőtérládás : érte a váram, vagy erősödőtt a  tilzárségi  

tüz, a tisztviselők szétszaladtak a városházáról. A várospa-

ranssnoksek3 t: , jai azonban kitartot ak, a legsulyosaba harcok  

idején sem hag, ták el posztjukat, a városházát./125/  

A szeptember 29-3o-i fasiszta támadás idején, mikor  

u,-:;y tünt, hogy a horthysta magyar csapatok visszafoglalják a  

várost, a Tol á.r3rsóg épületét valakinek utasitására bezárták  

és a pol ár3röket hazaküldtök. Mikor Gy.Varga 36ador, a város-

parancsnokság tagja tudomást szemzett erről, azonnal paranenot  

adott Igaz Lajosnak, a  ;col . ,árőr:.,ég parancsnokának, aki ekkor  

már szovjet tiszti egyenruhában részt vett a harcokban is,ho,;y  

azo~el a lttassa ki a polgárőrség épületét ós szervezze ujjá  
a polsérórséget /127/.  

A városparaa c snoks ág, a tanácsadó bizottság t ag; jai , a  

volt internáltak a város szorongatod; helyzetében a szovjet pa- 

126. SZÁL, a makói polgári vá_rosparancnokság iratai.Kiss Ernő,  
Könyvos Kolonics és mások jelentése.  

127. SZÁL, a makói polgári városparancsnokság iratai.Kiss Ern5 
KÜnyves Kolonics ós mások jelentése. 	'  
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ra csnoksághoz fordultak. Felajánlották, ho; e ~ részt vesznek a  

város védelmében is fegyvert kért k. A szovjet parancsnok meg-

nyugtatta Őket, hogy a fasiszták nem tudják visszafogl^lni a  

várost, de mesigérte $ ha sziksó, lesz 	fegyvert ad nekik és  

részt vehetnek a védelmi harcokban. legigérte, hogy akik  el  

akarnak 	tkülni Aradra, azokat e lszállit j a. Csak néhányan  

vették igézős ezt a segítséget, a vezetők töbosége a legee}w- 

zebb napokban) is a városban maradt /128/.  
város körüli hadmüveletbk október 7-én értek véget,  

mikor kibontakozott a 2.Ukrán Front Csapatkainak október 5-6-á.i  
Indult naoey tármása, anelynek során szétmorzsolták a Tiszán--

tul d511 részén védekező fasiszta neme t,  és magyar csapatokat  

és néhány nap alatt felszabaditották Hódmezővásárhelyt, Szen-

test, :éregedet és más városokat.  

A 12 napig tartó hac1ntüvoletek során összesen 260-an  

vesztették életüket t x:lakón, akik közül 3o volt a pol: -ári ha-

lott /129/. A szovjet hősi halottak sz a e gy  előző jelentés  

szerint 81 volt,/13o/,később azonban összesen 113 elesett szov-

jet katona holttestét exhumálták és temették közős sirba./131/  

''doha a város körül sulyos harcok folytak,  a. h''boru különösebb  
pusztitást nem okozott Makón. P német repülőtámadások és a v -

rost ostromló horthysta magyar csapatok tüzérségi tüze döntött  

romba néhá  tiy  házat, illetve rongálta meg az épületek tetőzetét,  

A harcok október 12-re csitultak el okú körül, illet-

ve a caegfe területén.  Ezekben a napokban a polgári, várospa- 

123. úfy.Varga Sándor Ás Igaz Lajos közlése.  
129. SZAL .'akói polí; .mesteri iratok 2o.o2o/1944.polgármes- 

terhelyettes adat,szei ;áltatása Kecs..em©t . polgármesterén]  
13o. SZÁL makói polgármesteri iratok 6o3/1945.  
131. SZÁL makói polgármesteri iratok 603/1945.  
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rancsnokság, tanácsadó bizottsága éc a városi k" zigazg ztás már  

ujra dolgozott. Le gfontosabb teendőjüknek a roHok eltnkzritását,  

az élet ujra inditását, a k5zellátás, a terrielőmunka zr__-:c;f:ner-

vezését tekintették. házas munka indult :me. Október 12.13-17-

án a városparancsnoskielgrelhiVaisal fordult a lakossághoz,  

hogy a félbemaradt mezőgazdasági !munkát végezzék e1./132/ Meg-

szezrvezték a hadbavonultak hozzátartozóinak segélyezését, a  

liszt- és kenyérjegyek beváltását. "íivel a raktárakban megfele-

lő mermn4yisógü liszt és buza volt, már október lo-én a várospa-

rancsnok ós a no1  ;ármesteri hivatal elrendelte, hogy "azok ré-

szére, akii: liszt- ás kenyér jeggyel rendelkeznek, a raktárakból  

készpénzfizetés ellenében buza adassék ki."/133/.  

Konvves Krlonics József városparancsnok október Yen  

határozatot hozott a zsidótörvény hat álytalanitásáról és e visz-

sszatérő zsidó szármamásu lakosokról való -;ondoskodásr6l. A ha-

tározat a következ ;kot rögzitette: "A volt makói zsidó vallásu  

lakosok, akik  A. város területére vis ~ • zatértek és még ezután  
vissza fognak térni a város többi polgárával egyforma polgárok-

nak tekintendők, vallás- ős foglalkozásra való tekintet nélkül.  
Ida a hazatérteknek saját házuk volt, abban az ő választásukra  

bizva , egy szoba-konyhás lakást kiutalok ős hozzá való butaro-

kat a Pénzügyigazgatóság fog kiutalni zárolt butordkból. dia csa-

ládjuk is visszatér, ebben az esetben a lakószobák száma ehhez  

igazodik... A város, mint közület, a mai naptól gondoskodik  

összes éleimi.szerjeJyeik kiadásáról és erejéhez mérten anyaga.  
segitsá„ről.” /134/  

Tovább folyt a nolárőrség szervezése is, amelynek  

lótszáma október végérc elérte a loo rőt. /135/`4 ár október 12-e  

132: A városparancsnokság felhiv,áoa.A makói Józevg' Aosuz eumban..  

133. yú:.I,, a polgári vároatiaranc:snokság 	izgyei  
város polgármesteri hivatalától 22.443/1944.  

134. SZÁL, a makói 1,olgári városparancsnoksát; iratai.Kiss Ernő,  

Könyves Kolonics  es mások jelentése.  
135. M,. gyei pá.rtbiz.archivuma.39/1.Kis, Imre, a makói pártszer-  

vezet titkárának beszámolója  az 1944. nov.9,  szegedi crte-  
kezletröl.  



körül. megalakitották a ",rakói Közoktatásügyi Bizottságot ., somel; 

mislen felnő uta.sitás és mindez várakozás nélkül i;. .eke zet-t meg 

szerlv zni as 1okol ai oktatást. Intézkodett a nevelők alkalna- 

znsá.ról, az iskolaép4etek,tartei::IJc áelyre:nozataláról, sőt móg 

arra is maradt ideje, hogy a tan.térvet a demokratikus kvvotel- 

ményekriek megfelelően átdolgozza. A bizottság a városparancsnak 

ság felkzclete alatt müködött, s tulajdonképpen  az akkor móg 

hiányzó tankerületi főigazgatósági jogkört is 

gyakoroltv. /136/. 

A.z első /w ok lázas tevékenysége Yiizepette a kommulii.sták- 

nac ass  is maradt idejük a pártszervezet AIlSalakitására. "`'in:ien 

erejüket az i.;azgatási feladatok kötötték 3e, s ezért: Makón vi- 

szonylag későn került sor a pártszervezet létrehozásira. 

Pontos adatok nincsenek erra vonatkozóan, hol mikor tör-

Lónt a pártszervezet megalakulása. Szabó ;Iva "Adalékok a  Magyar  

Kommunista Tárt szervezeteinek létre jöttéhez /194 9október -

1945 május/" eimü, a PArttörténeti Közlemények VI.é+vfolyamata 

1-2. számában me=;jelent tanulmányában azt állitja, bogy 1944 

október 16-án /137/..{"olányi Imre ;jeli; "Adatok Makó felszaba-

dulásának történetéhez" cimit irásábaa október. 13-At említi/138/ 

A megalakulásról szóló eredeti jegyzőkönyv yv a Oson ;rád me&yei 

í rtbizottság irchivumában ;található /139/.  E jeayekönyvben 

azonban dátum nincs. Az :ISZ ÍP makói városi biz tts&' ári lévő, 

közi •ásos jegyzőkön-í veket tartalmsa ?,ó  füzet. els5 jegyzőkönjve 

pedig, amelynek alján. az október 16-i dátum szerepel, a meg-

alakulás esem.é.rént utólagos rögzitése, s a dátum - valóshi.- 

136. S'olányi Imre '.latok Makó felszabadulásának történetéhez. 
Különlenyomsit a Szeáedi Pedagógiai ?őiskola á'rköxzrvéből 
1958. 	 _ 	. 	. 

137. 2dittarténeti kóz1.T1. évf .1-2 sz.79 old. 
138: Idézett m 191 old. 
139. A.  met'rcyi vártbizottság archivuma,21-}"/ioo.hz PKP makói 

szervezetének iratai. 



nüleg - a jogyzőköi regi 	nak idejét jelenti. Sajnos a me;- 

a1:Jkulás résztvevői nem emlékeznek a ?pontos dátlunra.. Anriyi azon-

ban meg41lapitható, hogy a nártz orvezet október l3-din vagy 

l3-a Kiről a1nkult meg, a rósztvev5k közül többen ur tinis ezt 

a dátumot tartják val ódi niak. 

A magalakulásról a je ;yz5könyv a köve : ke zökép! . en :számol 

be: nojegy 	•Tárr : A. KomMunisták Magyarországi Pártja a- 

kói ck;oportjá tk me alakitása. G;v.Ammga elvtár, üdvözli a meg--

j<;lenteke t ós felkéri a jelenlévőket, hogy  nyilatkozzanaks szük- 

ségesnek tar': fiák-e  a: nt sta 	arorsz: ;i °'ártja helyi 
• 

c:aoport jánnk megalakitását .. A jeleit 61rők eGyhan„uan igennel 

válaszolnak. A tagok e ajhanguan megválasztják Cser József elv-

társat titkárnak. Cser József elvtárs megköszöni a bizalmat és 

felt óri a jelenlévtiket a munkája segitéséhez..."/14o/ A. jegyző-

könyv felsorolja azokat, akik részt vettek az alakuló ülósen. 

Ezek szerint; a makói pártszervezet 22 tagal alakult meg/141/. 

A páraszervezet rscga1akitói kiizött voltak az illegális kommu- 

nisták, illety azok, akik velomi3.yén ksolatban álltak az il-

legális kommunista mosgalo :;tel és azok, akik hosszu éveken {e--

resztül a szociáldemokrata a ártszervezetben tev$kenykedtek,mint 

baloldali szociáldemokraták. A korábbi szociáldemokrata part-

szervezetnek szinte minden vezetője a kommunista pártba lézett 

be. A komi tunista páresze _°vezet al<foitó tagjai között volt töb-

bek k. zott Farkas  Imre, Szabó János, Szabó József, Szabó Já nos-

né, Dragon János, Diós István, Diós Sándor, Pallós Lajos,Szűcá 

Pál, Gy.Varga Sándor, Galamb János, Herczeg József, Igaz Lajos, 

Cser József, Fiszenkó Iihály, Szílas József, Juhász 3'6zsef,Sis. 

Imre. F.,rdekes, hogy Könyves Kolonc s József is közt::_k volt. 

14o. A megyei  pártbizottság arahivuMa. 21-t:/9oo. Az A:P makói 
szervezetének iratai. 

141. Kiss Imrének a november  9=i s ,ef edi értekezleten elmondott 
beszámolója is 22-os alakuló létsasás;tr61 tesz emlitést. 
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A pártsvervezet létrejötte kedvező hatást gyakorolt 

a városparancsnoksár* a közi a.. tatás munkájára. A kommunisták 

tevékenysége céltudatosabbá vált. Az élet normalizálása, a k6z-

biztonság ! ►e szilárditása, a közellátás megszervezése mellett 

legfontosabb  teendő az taft* munkájának megindi fása volt. A 

városban két hasymaszárltó üzen /a letesz, illetve a Hangai-

féle magáncég tllajdon ban /2oo-400 idénymunkással, néhány ma-

lom, legnagyobb  a Tóth gőzmalom 5o munkással, a villamostelep 

4o-5o munkással és a fszeged-Csanádi Vasut Rt.javitómühelye 50-

Go munkással, valamint néhány kisebb üzem működött a felszaba-

dulás előtt. A legtöbb üzemtulajdonos elmenekült, az üzemekbe 

a munka me'inditása érdekében gondnokokat neveztek ki. A pol-

gári vár s;.%arancsnoksá;  ;, a le,; na yobb üzem a Metesz szárító 

üzem élére felügyelő és intéz)biz .ttságot álIitott, amely a 

munkát megszervezte., 

A  munka  msgl.nditását az segítette elő, hogy a szovjet 

parsncanokság - 5oo vagon hagymát rendelt /142/, s a városparancs. 

nok hirdetménye már november 2-án meg  is jelent a város utoáins 

"•A  Szovjetunió  parancsnokságának utasítása alap ján közlöm a 

Mete:z szántó üzem munkásaival és mindazokkal, akik ott dolgoz 

ni akarnak, ho y az űiemben folyó évi november hó 3,4n az üze-

mi munka me. ;indu 1. Akik munkt vállalnak, munkafelvé uel végett 

jelenjenek meg!" /143/ 

A vasut i j avitómühe lyben is  me ;indult a munka, a mun-

kásoknak azonban csak ugy tudták kifizetni a munkabárt, hogy 

egy jómódu embertől 4o ezer pengőt kértek kölcsön. A kommunis-

ták, a vávosparancanoksá ; és a tanácsadó bizottság tagjai ön-

feláldozó munkájukkal elérték, haf2 .  októberben, november ele-

jén a legtöbbüzemben megindult a munka. A villanytelep már 

szeptember végén áramot szolgáltatott, s október 3o-ára a 
/144./ 

SZ.Cs.V.helyreállitott vonalain megindult a személyforgalom. 

142. Kiss Imre beszámolófa a szegedi értekezleten 
ON  X741,,  a  liakói vold4ria irouárancsnoksá ; iratai 
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A város vezetői november elején megbeszélést tartottak a trak-

tortulajdonosokkal, s kötelezték őket az őse#_zántás elvégzé-

sére, miv 1 a szovjet parancsnokság bizonyos menwiségü üzem-

anyagot rendelkezésükre bocsátott. Az ászi milhalMt segitette 

a szovjet parancsnokság azzal is, hogy 600-84o lovat adott a 

betakaritáshoz és vetőshez /145/. 
A polgári városparancsnokság a kommunisták hathatós 

támogatásával erélyes szervezőmunkát végzett ezekben a hetekben 1  

s vitathatatlan tekintélyt vívott ki magának a városban. A  leg-

főbb hatalmat Makón és környékén a városparancsnokság gyakorol-

ta.  P.  szovjet parancsnokság október  közepén megbizta azzal, 

hogy hozza létre a me ;erei k )zi ;a patást. A városparancsnokság 

itt is elinditotta a  munkát, az alispáni teondők ellátásával 

megbizta az árvaszéki elnököt, dr.Pá11 ?:ndrét és a me gyei közi-

gazgatás politikai ós mindennemü ellenőrzésére és irányitásá-

ra ;ittagu bizottságot nevezett ki. Az u ;y evezett vármegyei 

ötösbizottság tagjait Szabó János, Pa'kas 	i Kiss Imre, 

T?rnr;on János ős Burunkai Sándor makói lakai* lettek./146/ 

A polgári városparancsnoka an k ölienére ért el 

ilyen silemeket az élet normalizálásába t Faiad megszilárdi-

tósában, az igazgatás és a termelőmunlatisegszervzésében, hol 

mgködése kezdetén szinte sem afféle anyagi eszközzel sem --en-

delkezett. A régi horthysta közigazgatás vezetői kifosztották 

a város p'Snztárát, s a gárosparanosnokság mindössze 8.7oo pen-

gőt ka^ott örökül/147/. A városparanesaokság azzal segitett 

magán, ho , ;y az elmenekült fasiszták élelmiszerkészleteit le-

foglalta és kiosztotta a lakosságnak. Külön adót vetett At  a 

vagyonos polgárokra, s ebbel, valamint yüjtásből fedezte a 

hadbavonultak 4,zzátarcozóinak segélyezését /148/ 

145. Kiss Imre beszámolója a szegedi ói tekezietsn 
146. SZÁL, alispáni iratok 22.577/1944. 
147. SZÁL, a polgári városparancsnokság iratai.Kiss T.rrnő ós 

mások jelentése. 	 . 

148. Kiss Imre beszámolója a szegedi értekezleten. 
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Elmondható, r,hogy a polgári városnaranesnokság ós az 

általa létrehozott bizottságok, irányitótestületek igazi népi, 

forradalmi szervek voltak, amelyek sikeresen megbirkóztak az 

élet, a munka u jrainditásával. Tevékenys& Pikkel a forradalmi 

népi önt . vókonység kezdődő kibontakozását jelentették, bár 

igaz, ho`:y hatókörük csak a dolgozó tömegek szűk, öntudatos 

rótegóre terjedt ki. 
A pártszervezet megalakulása utin a,nisták igyekez-

tek időt szakitani a politikai munkára. 1111 azonban vontatottan 

haladt, a második taggyfilósen uj, fiatalabb titkárokat válasz-

tottaik, majd. október 24-én tartottak ujra taggyűlést. Ezen meg-

tárgyalt +k a párchelyisó ügyét /a Szőllősi-féle hit ltoglál-

ták le a párt ebl jraira /, a szakszervezetek szervezésónsk, az 

ujság meginditásának ós a mozik miiködtetésénsk ü;ryét. A  megtár-

gyalt napirend pontok bizonyítják: felismerték annak szükséges-

sógét, hogy a párt cólkitüzéseit meg kell i ►.ertetni a tömegek-

kel. Szó esett arról, hogy a szakszervezetek munkáját fel keli 

élénkitoni, ennek során is azonban elsősorban a szakszervezeti 

helyiség problémájával foglalkoztak.. Az ujság inditása nagyon 

fontos lett volna, azonban ezt akkor még nem sikerült megvalósi-

taniok. 

November  9-én a pártszervezet három titkára résztvett 

éden a Magyar Kommunista .párt Központi Bizottságának, vala- 

tt szegedi, orosházi, hődmezővásárhelyi ás makói szervezete 

vezetősógeinek szegeden megtartott eg attes ülősén. A pártszer-

vezetek vezetői beszámoltak eddi;  szervező munkájuk eredményei-

ről és további terveikről. A makói vezetőség nevében Kiss Imre 

vázolta a helyzetet. Beszélt a nehézségekről, arról, hogy elég 

élénk a nyilas , _xopag4nda. A fel nem szabadított területeken 

például azt híre : ztelték, ho. ;y lakón a parkban ötezer női hulla 

van. Beszélt az igazgatás me„szervezésór5l, az ed ig me , tett 
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é 
intéskedésekrA, s kedvezően itálte meg azt a körülményt,hogy  

a munkások százával lépnek be a szakszervezetekbe ós hogy az  

antifasiszta káltvánpt sokan aláirták az eyházak, az iskolák,  

a polgári társaalom képviselői közül. A koma unisták kezdemé-

nyezősét kedvezően fogadta a város közvéleménye /149/  

A pártszervezeték me, alakulásuk után mindenütt azt az  

utasitást kapták, ho;;y a létszámot radikálisan korlátozzák.  

?:Iont az értekezleten a M5zponi;i Bizottság képviselője megálla-

pitotta, ho{;; 1Iódmez5v 	helyen és ",lakón tulságosan ragaszkod- 

tak ehhez az előiráshoz, szegeden viszont, ahol már mintegy  

600-7oo párttag volt, az ellenkező végletbe estek. Leghelyeseb-

ben  az orosházi vártszervezet j°'rt el, ahol az értekezlet idő-

pontjában 63 tagi volt a pártszervezet. - :akón a megalakulás óta  

nem nőtt a taglétszám, ezért ugy döndöttek, lehet uj, megbizha-

tó tagokat felvenni.  

A Központi Bizottság képviselője ismertette a párt cél-

kitUzóseit, majd  bejelentette, hogy létrehozzák a  !1 	► Ism- 
zeti Fümeetlenségi Frontot, a*Rly tömUriti a nép demokratikus  

erőit a fasizmus elleni harcra, az uj, demokratikus Magyaror-

szág megteremtésére. Bírálta a pártszervezetek e yes helytelen  

intézkedéseit. Rámutatott, hogy lassan halad a szakszervezetek  

szervezése. -.ezt meg  kell gyorsitani ós létre kell hozni az  

if juság egységes, de':okratikus szervezetét ,s. Legfőbb feladat-

ként a függetlenségi front mes alakitását, a * mokratikus,fae.  
sisztaellenes erők szervezését jelölte meg. Hangoztattat ugy  

kell dolgozniok a komr:unistáknek, hogy a  kommunista  párt az  

egész nép pártja legyen! /15o/  

A makói pártszervezet már november 11-én taggyt lést  

tartott, amelyen a titkárok beszámoltak a sze;;edi értekezlet- 

149. As MOW  megyei bizottság arehivuma 39/l.Az ?dKy KB-nak  
valamint a szegedí,oro3házi,h6dmez Ivásárhel ty3. g8 makói  
szervezete vezetőinek Sze;;eden,l91+4. november 9-én tar-  
tott ülésének je--yzőkönyve.  

-sr_  s ~ •••+•••• t ~.  : . ~-1~ nr.~- i o i  [» ~T:L ~  rnn« Z(1 /1  
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ről. A jegyzőkönyv azt tanusit ja, hogy a makói kom auni.sták nem  

mindenben értették meg a Központi Bizottság politikai irányvo-

nalát. helyes felismerések keveredtek helytelen értelmezés-

sel, helytelen németekkel. 410 gondolták, a vesétést és a hatal-

mat rinden.tt nidit kg11 a kezakben tartaniok. ~.~ _yen ezért az  

uj 3olitika kissé lolakitimmirk tűnt számukra. U&:  vélték,ho;y  

ezt a politikai irányvonala a Szovjetunió érdekei követelik  

meg, ho ez a politika az uj nemze L közi helyzethez való kény-

szerü atka riiazkodásból következik. "tehát kertős politikát kell  

folytatnunk" - állapitó%ták meg - lkészben meg kell alkudnunk  

a i ol4  ároki al, papokkal, stb., de célunkat minden eszközzel  

meg kell valósitanunk."  

Sokuk előtt kimondatlanul is a To,nitoskasebsagfigpéldája  

lebegett, mik ;r e. ycsapásra a kommunisták kezébe került a  ha- 

talom. [z a koncepció azonban nem nyert határozott megfogal- 

mazást, s a taggyülésea később helyesen ha ulyozták: "a tel-

jes demokrácián át kell harcolnunk a szociallimus megvalósitá-

sáért... Aiböen németellenes elemmel kezet kell foga uzk, hogy  

kiépithes;.a a jövő MagyarorssAie . ' r  

2. A kommunisták vezette demokratikus erők a forra. alrai. át-
alakulásért  

Annak ellenére, hogy a makói kommunisták köz8tt volt i i-

zonyss mopes értés a párt politikai irányvonalával szemben,  
mé:;is ligagében helyes célkitűzéseket állitottak niaguk elé és  
hozzáfogt* a fasisztaellenes demokratikus erők tömöriteséhez.  

Ez a feladat érthetővé vált számukra, mert a harmincas évek-

ben gyakorlatilag ezt a politikát folytatták és éppen akkor  
értek el nagy eredményeket, mikor síke .cült a demokratikus el-
lenzéki erők együttmiiködését, egységét megteremteniök. í;z a  

felismerés már ler;első fellépésükben is érvényesült, hiszen a  
Kossuth•párti Könyves Kolonics Józsefet bevonták a munkába,sőt 

 



javasolták is városparancsnoknak. Az első időkben azonban ennél 

tovább nem mentek. 

Törekvéseikben, elgondolásaikban a  tanácskbztársasági 

ós a harmincas évekbeli sikeres küzdelek koneepoiója közdög; 

egymással, anélkül, ho',• talán ezt igymagfeasimazták volna. 

A Tanácsköztársaság emléke, az akkori pakoriat hatása éli volt 

számukra, hiszen köztük többségben voltak azok, akik a T ,nács-

k©ztársaság küzdelmeiben is résztvettek. A harmincas évek nép--

frontY)olitikájának hatását viszont gyengitette, hogy a makói 

fasisztaellenes ellenzéki front  a belső gyengeségek következt6-

ben felbomlott s éppen egyes Kossuth-pártiak se . . tették a ayi-

lass4 váló Szőllősi fc lszinrekerülését. 

Noha az első időkben a kommunisták szinte minden fela-

datot, igy  az igazgatás feladatát is :aa.;ukra vállalták, azt 

már akkor felismerték, hot-7 nem szabad minden apró-cseprő igaz-

gatási, közellátási Uggyel foglalkozniok. Az első hetek dermedt-

sége után ug yanis százszámra leptek el a városházát a segitséget 

váró, követelődző, panaszkodó emberek. `üthető, hogy minden k6-

rést nem tudtak teljesiteni, s ezt meg is kellett mondani az 

embereknek, igazságot kellett közöttük terei, vissza kellett uta 

sitani a jogtalan vag,T teljesithetetlen követeléseket. } rthetó, 

horry nem volt  karma  dolog ezekkel az elkeseredett emberekkel 

bajlódni. fos, a korniunisták döntése az volt, hogy intézzék csak 

ezeket az ügyeket a tisztviselők, akik a Horthy--rendszer idején 

is ezt a munkát végezték. A panaszosok ekeseredóse, dühe igy 

nem a kommunisták, a városparancsnokság ellen, Weft azok ellen 
fordul, akik jórészben előidézői voltak a nehéz helyzet kiala- 
kulási . 

Bizonyos foki,; ezt a célt szolgálta az is, hogy a 

polgármesteri teendők ellátásával MSS ko munis-L- át vagy más bal-
oldali vezetőt, hanem  tisztviselőt bíztak meg. A pártszervezet 
dr.Szücs etán városi főjegyzőt javasolta erre a p >sztra, 
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akit a városparancsnokság októb':r álizepén helyettes polgármes-

terként sag is bizott ezzel a feladattal. Itt mindjárt meg kell 

jegyezni, bogy ebbe*. .as esetben a partszervezet döntése nem 

volt éppen bely'ee, hissen Szücs Zoltánt később népellenes bane-

iért népbirósá :;; elé ál7 _itották. A  tanytil6ei vitában Könyves 

Koloriics és Dragon János, akik jól ismerték a város t, -isztvisse- 
/151/ .  

lőtt, nejt is helyeselték a javaslatot, azonban leszavazták Mart.  

demokratikus erők  mozgósitás"it, tömöritését szolgál-

ta a városparancanokshg döntése, hogy össze kell hívni, illetve 

meg kell alakitalai a városi k6vi.selőtestületet ideiglenesen 

pótló bizottságot. A bizottság november 2o-án össze i8 Cat, 

amelynek ek tagjait a városparancsnokság jelölve ki. A bizottság 

6o tag volt, amelgben helyet foglaltak a régi képviselőtestü-

let* demokratikus, ellenzéki tagjai, s azok, akik Q város kölö 

bözó társadaimi  , felekezeti, stb. rétegét kéj viselték. Ott  vol-

tak a kommunista vezeték, akiknek egy része mint baloldali szo-

e ldemokrata tagja vslt a régi képv zelűtestület-nek Is. A.  

bizottság tagjain sorában voltak,z4gi  Kossuth-pártiak, a a 

közigazgatási apparátus; n1, hány tisztviselője, akik bizonyos 
mértékig  mali  korábban is demokratikus szellemről tettek tanu-

sá vot. D© a bizottságban foglalt helyet többek között dr.CsE p- 

regi Imre katolikus prelátus, Kovalik Antal, a gimnAzium cim-

zetes igazgatója, Kecses Sándor kereskedd, Lélek István cuk-

rász, s mások. A  bizottság tagjai valóban a társadalomi minden 
rétegét képviselték, s töbsógiikben haladó, demokratikus állás-

pontjukról voltak ismematek az egész városban. 

Az alakuló ülésezi Könyves Kolonic s elnökölt, mint vi-

rosparama nok, aki ismertette a bizottság üsszehivásának célját, 

beszámolt a v esparancsnokság tevékenysó;éről, apit a vitában 

151. ".rohivura 21-C/9oo, az MKP makói szervezetének iratai. 
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résztvevők igen  eredményesnek  itél':ek meg é$ k ;szönetüket is 

fejezték ki '' nyves Kolonicsnak.Könyves Kolonics bejelentette:  

a városparancsnoksági; átadja jogkörét a  bizottafteak, s a bi-

zottság tulajdonképpen a fel szabadulás előtt t5redertelenal 

feloszlatott v:ír-osi kópvisel 5testület határkörét gyakorolja. 

Könyves Kolonics ezen az ülnsen be is jelentet , e lemonasát. 

A vitában Kiss Imre, a  pártszervezet titkára, Is fel-

szólalt, aki arról beszélt, hogy a FIorthy-rendszer idején min-

dent megtet ek a ko ir unisták ;yal Azása órdekóben, de már eddi-

gi tevékenységükkel is bizony -itják, ho-z $k. a. dolgo;ó . berek 

igazi érdekeit képviselik. Hangoztattat !...A kommuAista párt 

nem akar egyeduralmat gyakorolni, hanem a magyar nép megmenté-

sét tartja szemelött és célja °ragyarorsz rnon epy széleskörű 

demokrácia kialakitása. n_  Kommunista Párt csupán k3zremüköd i 

akar egyen bitottság megalakitásában, testvért összefogást 

akar minden párttal, s k ri a vártakat, hogy a Kom:.suni sta 7ár-

tot hü szövetségesként fogadják el és közös etértés el dol-

goznaraak a város, illetőleg Magyarország megMent6séa ós fel-

épitésén /152/. Kis57 Imre  ekkor már egértelmabben ós határo-

zottabban rcgalmazta meg a párt helyes politikáját, s a part_ 

szervezet ezen alapuló có1'iti-.zóseit. 

A város uj hatalmi és irá yitótestZilete nem hozta lét-

re a. szokásos képviselőtestületi szakbizottságokat, egyedül a 

jogagyi bizottságot alaki_tották meg, amelybe beválasztották 

K: nyves Kolonics Józsefet is, mint te^tületen kívüli szakem-

bert. A. szovjet katonai parancsnokság azonban Kőn;ves Kolonics 

és a városparancsnokság lemondását nem fogadta el, hanem utn-

sitást adott, hogy munkájukat tovább folytassák, mint a szovjet 

katonai parancsnokság, valamint a városi ős me yei pol: .ári ha- 

152. SZÁL Makó város 1944. évi köz ,ülési jegyzőkön; vei. 
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tóság 16zötti összekötő szerv. :ebből nemileg zavar támadt. 

A bizottság november 29-én megtartott második 	eperik bi- 

zottsági tag, Lukács Pál iiveg;es ki41paros, régi szociáldemokra-

a a szovjet parancsnokság intézkedését ugy értelmezte, hogy 

a parancsnokság nem ismeri el a bizottságot, a városparancsnok-

sághoz ragaszkodik. Könyves Kolonics azonban megma.gyarázta,hogy 

őt és a városparancsnokságot a szovjet earancsnokság a városi 

és megyei közigazgatás megszervezésével bizta meg, amit meg is 

tettek, s a továbbiakban a városparancsnokság politikai ós 

összekötő szervként működik. 

i káca Pál a továbbiakban azt kifogásolta, hogy nem 

a régi képviselőtestületet hivták össze, Könyves Kolonics el- 

járását nem tartotta demokratikusnak. Könyves Kolonics válaszá-

ban elmondotta, hogy ű a hadijog alapján kapott megbisetását 

érvényesitette, s véleménye szerint helyesen járt el, mikor 

a képviselőtestület virilis tagjait nem hivta reg. A ko eunis-

ták Könyves Kolonics mellé álltak. Kiss Imre kijelentette: he-

lyes, hogy nem a régi képviselőtestületet hivták össze, hiszen 

a testület tagjainak egy része elmenekült, egyes itthonmaradot-

takrá pedig nincs szükség. A felszólalók többsége végül is he-

lyeselte Könyves Kolonics eljárását. Lukács ujboli felszólalá-

sában azt is he ltiytelenitette, ho őt, mint régi szociáldemok-

ratát nem venták be az el'kószitő munkálatokba. 

Az ülésen vita alakult ki akörül is,  hogy a vezető 

tisztviselők, akiknek hivatalból részt kell venniök az ülésen, 

szavazati joggal biró tagjai  legyenek-e a bizottságnak? /A pol-

gármester, illetve a polgármesteri teend>ket ellátó vezető 

tisztviselő szavazati jogot kapott/. Megint elsősorban Lukács 

..lél állt ki a  tisztviselők  szavazati joga mellett, azonban ezt 

még a Kossuth-párti bizottsági tagok  sem  helyeselték. Végül is 

ugy döntötAk, hogy nem adnak szavazati jogot a vezető tiszt-

viselőknek. 
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gitár ezekben a vitákban is  megmutatkozott,  hogy egyese] 

még a Horthy-rendszer, illetve az akkori önkoriligyzti, helyi 

hatalmi szervek j ogf olytonoo ságának talaján fii. j . z e zekrő l 

a kérdésekről folyó vitat tulajdonképpen az huzódott meg, 

hogy belekezdjenek-e a politikai, katonai, állami hatalmától 

megfosztott régi rendszer felszámolásába, vagy maradjanak meg e 

rendszer jogi keretei között. A bizottság kommunista és más ha-

ladó tagjai - ha nem mindig tudatosan is -, de a régi rend - zer 

felszámolásának irányába iGgekezték virsli a bizot ts got már eb-

ben az időben is. Az akkori bizonyos foku t A j5koztatlanságot 

ős óvatosságot bizonyítja, hogy a bizottság "politikamentes"  

szervként akart ruüködni. mikor ezt megálla3it juk, nem szabad 

elfeledkeznünk arról, hogy ekkor még semmiféle felsőbb vagy 

országos hatalmi, illetve irányit6 szerv sem létesett, amely 

állást foglalt volna ezekben a kérdésekben, sőt az ország na gy  

rósz ■Íg a német ős nyilas igát nyögte, s a front nem tulsá-

gosan mes:;ze huzódott ezektől a területektől! 

emlitett viták emellett már azt is tükrözték, ho;y 

a régi demokratikus ellenzéki politikai csoportosulások kezdtek 

részt követelni a hatalomból. Ez legelőször a szociáldemokra-

ták részéről nyilvánult meg, akik  a szociáldemokrata pártszer-

vezet két évtizedes tevékenysége alapján jogot formáltak arca, 

hogy megfelelő teret kapjanak a város közóletében. Mindezek a 

törhkvések azonban ekkor mag csak ctirájukban mutatkoztak, s a 

vita nem Is zavarta a bizottság egységes ős pozi i;iv tevékeny-

ségét. 

'i bizottság eredményesen tovább folytatta a várospa-

rancsnokság munkáját. Határozatot hozott a mezőgazdasági munka 

további megszervezésére. Fickó határát 44 körzetre osztot',ék 

fel, s mindegyik körzet élére megbizottat állitot ,..ak. 'MegAlla-

pitották a sert:ésvág.isi engedélyek kiadási rendjét és a zsiri- 
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beszolgáltatás márgákét. Igy a se ;ély , :zet éknek, rászorulóknak 

zsirfejadaot is tldtak biztositani /153/. 

A  koaAunista pártszervezet felismerte, ho:zy meg kell 

tenni az első lépéseket a régi gazdasági, társadalmi-politikai 

rendszer felszámolásának utján. A le';Belső lépések természetesen 

önként adódtak azzal, hogy a közigazgatás régi vezetői, az üze-

nek tulajdonosai elmenekültek. Az irányitást a dolgozó tömegek  

képviselői vették fit, az üzemekbe először ®Dffinokok t neveztek 

ki, később pedig, mikor a tulajdonosok visssaszállin óztak,a un 

kásbizalmiakat választottak, s bevezették a m.uri:ásellenőrzést. 

A német megszállók, valamint a fasizmus maradványal 

elleni harc ős a demokratikus fejl5dés érdekei azt követelték, 

hagy a komnunis ta párt rázza fel  a tömegeket aléltsá ukból,hogy 

tegyen meg minden lehetőt a tik szervezése érdekében. Saj-

nos a makói pártszervezet az első időkben - jórészt a központi 

utasitásnak megfelelően - tulzottan korlatozta a tagfelvételt. 

Bár a november 9-i szet edi értekezlet ugy határozott, hogy Ma-

kón 3o-35 főre lehet emelni a pártszervezet ta -  létszémát, a 

november 3o-i tag .yülésen csak 26-&n, a december 3o-in 35-en 
vettek részt. Kiss Imre, a pártszervezet titkára ekkor bejelen-

tette, ho y megváltoztatták a taglót zámra vona k.ozó ha ároza- 
tot, s fontos feladatként jelölte meg  a tagfelvétel meg 'orsi-

tását, mégis az 1945 január 17-én megtartott tagi yü.lésen is 

csak 46-an vettek részt /154/. 

Ezekben a hetekben igen sok belépni szánd`akozó ke- 

153. SUL  .  Iakó város köz ;yülési jegyzőkönyvei. r XI.9-i bízott-
.  sági öles jegyzőkönyve. 

154. As EP- makói szervezetének jegyzőkönyvei. A makói városi 
pártbizottság tulajdonában. 



reste fel a pártszervezetet, legtöbbjJket azonban visszautaeitot-

ták. Igaz, ez nem jelentett v*gleges elutaeltást, s a visszauta-

sitot • aknak általában a szakszervezetbe való belépést 68 az otta-

ni munkát ajánlották. Yégeredmé yben azonban ez a merev, szektás 

tagfelvételi politika káros hatással volt a kommunista párt és 

a tömegek kapcsolatára. Az orosházi, bóei pártszervezetek 

igyekeztek elkerülni ezt a hibát azzal, hogy a belépni szándéko-

zóknak látogatási jegyet adtak ki, gyűléseket tartottak részükre, 

s igy erős, szimpatizáns gyür'it teremtetek a pártszervezetek kö-

ré. Nem utasitották el ezek közeledését, a nem taszitották el gks 

a párttál. 

mlitésre méltó, hogy a demember 3-án met lakuió szo-

ciáldemokrata pártszervezet veze női közül töbeen oViször a kom..u-

nista pártszervezet ajtaján kopogtattak. Zombori Lajos arrtalos, 

a 19-es direktórium elnöke tit ' felvételét kérte, a  november 3o-3n 

megtartott taggyűlés azonban visozautasitot':a ká éliét. S  ,  ssza-

utasitás jogos volt, mert Zombori a Horthy-rendszer idején visz 

szapuzódott a politikai küzdelemtől, s a rendszer bizonyos elő-

nyök juttatásával igyekezett őt a saját szekerébe fogni, ami nem 

is maradt egészen eredménytelen.  Kiss rrnő cipész, a. szociálde-

mokrata pártszervezet későbbi titkára a kommunista pártszervezet 

alapitói kZzött volt, s a szovjet katonai parancsnokság már ko-

rábban - szeptembe 27--6.11 - át nevezte ki a 'olpAri vá.rosparanes-

nok, Kön:•rves Kolonics helyettesévé. Kiss ern3 azonban munkáját 

nagyon is ■ yóini elképzelései szerint végezte, nem hallgatott a 

pártszervezet vólem ' nyére, olyan emberek kezdtek feltüYnli mellet. 
te, akik korábban $zőllősi kerül lebzsoltek. ^.Mindezek miatt a 
pártszervezet megbírálta,- e: határozatot is hozott, hogy más 
feladatkört kell vállalnia. Ő azonban nem hajtotta végre a part-
szerve et határozatát, e többszöri k- Telés, birálat és több.. 

szört tárgyalás után a november 3o-i ta'  gyiilósen végül is kizár- 
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ták a pártból. Ezt  mec;elúőn Kiss . 'rnö a kérvisolőtestületet 

ideiglenesen pótló bizottsig ölésén többször a int r említett szo-

ciáldemokrata, Lukács »6.1 véleményét támogatta. 

Noha ebben a két esetben a pártszervezetnek volt iga-

za, a további fejlemények bizo yos fokig a kommunista várt; hely-

zetét nalleitetta ::fakón. kz említettek > rani s , akik k és őbL a 

szociáldemokrata párt helyi v(zet . i lettek, már kezdettől fog-

va bizonyos kommunista ellenes hangot útettek meg, s ilyen irá-

nyu agitációjukhoz bizonyos  fokig érvet szolgáltatott az,iog: yr a 

kommunisták - különösen az első időben - minden hatalmat a ke-

zükben akartak tartani. 

A december 3-án megtartott gyülés, amely támogatta 

a layyar ilemzeti Függetlenségi Front szegeden meghi..rdete:;L prog-

Vemját, elősegitett;e a többi demokratikus part szerveződésének, 

ujjAalskuldeának folyaaatét. Deeeniber 8-án meglakult a szoeiál-

demokrata párt makói szervezete is. Az alakuló ülés, s ].n meg 

jelent Zori'oori Lajos is, Takács Pált választot'a aeg elnöknek. 

irvendetes, hogy két résztvevő, ilembáczki Foreno  6silitilint, 

^3ándor i  ni1i  tványozták, ho,;y a "Makón meóalakult kommunista pár-

tot, mint testvérpártot tekintsék és keressék vele a testvéri 

érintkezést". taűlés igy is határozott. /155/ 

A szoeiáildemokrata pártszervezet azzal az, előlivel 

rendelkezett, hogy vezetőit, tagjait nem foglalták le a közigaz-

gatási feladatok, ezért minden erejüket a pártszervezésre for-

dithatták. 1 kommunisták eb en az időben nagy erófe s zit é seket 

tettek annak órdekóben, ho y a megye közsőgeiben is me alakit-

sák a pártszerveseteket. Ebben jelentős sikert is értek el,hi- 

155. % MSZMP megyei archivina. A makói szociáldemokrata nárt-
ezet je ;yzők>>nyve. 
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szen január elejére majd minden faluban létrejött a kouunista 

párt helyi szervezete. A november 30-I taggyűlésen helyesen mu-

tattak rá, hogy egyik legfontosabb feladat a szakszervezetek 

szervezése, s hogy  a földmunkás szakszervezet lesz a párt egyik 

pillére. Azonban éppen a földmunkás szakszervezet szervezése ha-

ladt las. an, legalább is Makón. /156/ 

`, szociáldemokrata pártszervezet a megalakulás után, 

energikus szervező munkába kezdett. Még december folyamán, az 

alakuló ülést nem sz- mitva, 7 tagtoborzó gy lóst, ta-ggyülést, 

illetve más jelle g  ü g;yülést tartott. Ez ala.t ; a kora lunista párt-

szervezet aindöz.-ze egy  taggyülést rendezett. Decemberben előre-

haladt a Mara: zpárt ós a Kossuth*párt szervezése is. 

A p'ttok szervezkedése kezdte felőlénkiteni a óváros 

politikai életét, s kezdte mozgásba hozni a lakosság tömegeit. 

Pfé gyedig éppen a F.ggetlenségi Front programjának hirdetésével, 

hiszen ezt minden párt elfogadta ős saját programjának tekintet-

te. A szociáldemokrata vezetők is ezt hangozgatták. A december 

lo-i tagtobo zö gyűlésen például Takács Pál arról beszélt,h.og. ;  

"az ország ujjáépitóse csak a demokratikus erők összefogásával 

lehetséges". Zombori Lajos ugyanezen a gyűlésen ezt a gondola-

tot már igy fogalmazta meg: "A szociáldemokrata párt egyedül van 

hivatva az összes demokratikus népi erők összefogásával a jövő 

társadalmának és az ország ujjáópitésének alapkövét lerakni." 

/157/ Ebből mór nem lehetett nem ki.órezni azt a bizonyos kommu-

nistaellenes élt. Ebben az időben azonban az egvszerü sz' ciál-

demokrata párt . aggok nyomása ós követelése érvényesült, hogy a 

kommunista párttal, mint testvérpárttal eg,'ütt kell miiköd.niök 

a demokratikus fejlődés a1 segitése őrdekében. 

156. Az T.TKLP makói szervezetének jegyzőkön vei.A makói városi 
pártbizottság tulajdonában. 

157. \z 	megyei archivuma.A makói szociáldemokrata part- 
szervezet jeyzőkönyvei. 
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A Függetlensd6i )ront programja magában foglalté a fá-

sizmus maradványai elleni határozott harcot. Z e lső időkben 

ez a hare Makón vontatottan indult meg. hiss Imre a november 9-i 

szegedi értekezleten arról :anaszkodott, hogy az igató, rén-

hirter fesztő nyilasok ellen a rendőrség ugyan fellépne, de nincs 

helyiség fogvatartásukra. Az aá erélyes rendSzabályokra szükség 

lett volna, mert a nyilasoknak volt b.:folyásuk 'Makón ős fékte-

leglikahirterjesztésükkel, a 1skosság megféleilité vel, röp-

céitulák ter jo sztéeéve1 értek el bizonyos eredményt.Agitáci6 juk 

1Clönösen az első hetekben - nem maradt minden hatás nólk ii. 

város erősödé demokratikus közvéleménye azonban el-

lenük fordult, s
, 
 fokozódott a követelés, hogy vessenek véget de-

mokráciaellenes tevékenységüknek. A  kommunista pártszervezet, 

amely a r^ndőr : óg munkát is igyekezett irányitani, megfelelő 

intézkedéseket javasolt a nyilasok ellen. Ennek eredményeképpen 

Kiss Imre a november 3o-i taggyűlésen mér be jclenthette, hogy 

"a  makói nyilasokat bujtogatás, rémhirterjosztés miatt Mezőhe-

gyesre vitték cukorrépát szedni"/150/ Lz tulajdonképpen az első 

ints; -hálást jelentette. 

A képviselőtestületet irieíglenesen pótló bizottság, 

amely„politikamentes” szerVkóik kezdte m i.ködését, hamarosan be-

leütközött a régi fasiszta, népellenes rendszer örökségébe,ma.-

radványaiba. bizottság többének demokratikus érettségét 

t:3_zorlyit ja, hogy ekkor minden továbA nélkül t elhaladták a "po-

litikamentesség" jelszavát. konkrét ügy, amely kapcsán tu-

lajdonképpen sor keriilt erre, az volt, hogy a december 15-i 

lilésen a város péhzűgyeit tárgyalták, s ennek :,orán szó esett 

a rét;i városi vezetés felháboritó, népellenes cselekedeteiről. 

158. Az 11SZM2 megyei archivuma. < z !IMP makói szervezetének 
jegy$őkőnyvei . 



- 134. — 

Az  törtónt ugyanis„ hogy Bécsy Bertalan, 9ak6 borthysta-fasisz-

ta, uribirtokos ol; Armestere 1944 szeptember 15-én a város 200 

ezer pengős pénzkészletét koholt ürizgyel átutaltatta Sopron vá-

rooiisk. Pz ülésen a  kommunista  Dragon János javasolta, he 

fos s'k meg B6cE;yU polr,armesteri állásától, skí f;ynkorlati$Mg. 

Már nem funkcionált és i_' itsanak fegyelmi eljárást e11e-

sp.. WAyaM1n azt vetették fel, hogy ezzel a biz:'ttság tuihaled-

ja batárkörét, a kommunisták azonban a fasiszta elemek és a  fa-

siszta örüksig elleni harc szükségességét hangoztattak. A vitá-

ban  Könyves  Zolonics amellett foglalt állast, hogy  noha a fel- 

lópósnek nincs pontosa 	jogalapja, mégis meg  kell in- 

ditani a fegyelmi eljár óst, aert Bécsy nem tel jesitette köteles- 

sógét, kirabolta és it hagyta. a várost. Jellemző,  hogy  Kiss ..úrn.ő 

bizonyos fokig védelmébe vette Bécsyt, mondván, hogy az a szel-

lem, amelyet ő képviselt,a6 tsz .Horthy-rendszer szelleme volt, 

s azt javasolta, hogy várJaMb az el járásral. ! bizottság mégis 

a fegyelmi eljárás elrendelése mellett döntött./159/ 

Ugyanez :n az ülési :n a ko1isták abból kiindulva, 

hogy növeljék a bizottság tekintélyét,befoly:(sát, javasolták; vá-

lasszák be a bizottságba a régi ké visel6testület több érdemes 

tagját. Többek között javasolták a szociáldemokratának számit6 

Pal_ingi Ferencet és Corcoa Métert nyugalmazott fő jegyzót.Iiukács 

Pál saját pártb.ivei közül mk Szántó In Lváxlt és Zombori ?rajost 

javasolta. Und az :í, mind a kommunisták javaslatát ogyhangulag 

elfogadták /16o/ 

A város demokratikus erőinek tömörülése ekkor már 

sikeresebben haladt előre. December 16..án az Ideiglenes .:3emze 

159. SZA : Makó város 1944.évi k7zg.yülési jer7yzííkiinwei. A e  
ber 15-i gyülés jegyzííköryve. 

16o. SZÁL Makó város 1944. évi közgyrii.lési jeyzőközyvei. 
cember 15-3 gyü.lés jegyzőkönyve. 
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gyulás előkészítő bizottmagialksegbizásából Makóra érkezett 

dr.Erdei 1 orone, aki a lúd etlensógi Front szegedi kiáltvá yA-

nak aláírói k `.zött szerepelt ós  a parasztpárt ujjászervezősén 

.'áradozott. lóg aznap 'isszehivta a pártok képviselőit, akikkel 

előzetesen meg is állapodtak a nemzetgyiilési képviselő jelöltek 

szemi lyében.Makó az előkészítő bizottság határozata. alapján 12 

képviselőt küldhetett a nemzetgyülésbe, ami más városokéhoz vi-

szozzyitva magas szám volt, hiszen az olyan nagyobb városok,i .int 

Hódmezvásárhely,Sze;ed,Debrecen, csak néhánnyal több képviselőt 

küldhettek. Ez elismerése volt annak:, hogy a demokratikus erők 

jelentős sikereket értek el Makón az uj élet megszervezésében. 

A jelöltekről a képviselőtestületet ideiglenesen 

pótló bizottság döntött. Az ülésen a szociáldemokrata Kiss Ernő 

és Zombori Lajos sokallta a parasztcárt három mandátumát és 

kifogásolta, hogy pártjuk csak két helyet kapott. Galamb Ferenc 

a Kossuth-párt nevében bejelentette, hot ;y a párt külsőleg még 

nem alakult mer, de dol; ozik az olvasókörökben, röpcÓdulákat 

terjeszt, szerinte a  kossuthi  eszmék jó talajt biztosítanak a 

párt számára. Tóth János bizottsági tag nehezményezte, hogy 

"a kisgazdatársadalom nincs számának ós jelentőségének megfele-

15en képviselve a kijelölő bizottságban", a javasolta, hogy a 

kfUdöttek k6zé kisgazdapártiakat is vegyenek fel, mert a kis gaz-

dapárt szervezése már eL)rehalodott stádiumban van.  A  felszóla-

lók azonban rámutattak, ho;_,y a k sgazdapártot is meghívták az 

előkészitő ér .ekezletre, azonban nem tudott me„jelenni. A bi-

zottság végül is 39 szavazattal  1 ellenében a következőket va_ 

lasztoti;a meg, illetve jelölte kódviselőnek: a kom unista párt 

részéről dr.Könyves Kolonics Józsefet, Kiss Imrót,Szabó Jánost, 

Dragon Jánost, Szűcs ált, a szociáldemokrata pártból Kiss Er-

nőt és Zombori Lajost, a 48-as Kossuth-pártból if4.Biró ?Andort 

és Galamb Ferencet, a nemzeti parasztpártból dr.Erdei Ferencet, 
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id.Drdei Ferencet és ?fagy Zoltánt./161/. A jelölteket nagy lel-

kesedés:_.el nép gyűlés választotta meg. A képviselők összetétele 

itt ugy módosult, hogy Könyves Kolonics József és dr.Erdei Ve-

ret nem pártok, hanem az egész város képviseletében vett részt 

a nemzetgyülésben. 
Az Ideiglenes Nemzetgyülós összeülőse, tanácskozása 

és határozatai, valamint az ideiglenes kormány megalakulása ked -

vező hatást gyakorolt a feiszabaditott országrészen k3_bontako-

zó demokratikus fejlődésre, a demokratikus erők tevékenységére. 

A kommunista pártszervezet a december 3o-i taggyűlésen már olyan 

feladatokat  tűzött maga elé, amelyek azt a helyes felismerést 

tükrözték, hogy csak ugy harcolhatnak ere 	eseti. a ddrnokra- 

tikus fejlődés meggyorsitAsáért, ha elmélyítik befolyásukat a 

tömegek körében. A taggyülési határozat már arról intézkedett, 

hogy "a tőlünk elpártolt, megsértődött elvtársakat vissza kell 

hivnunk". Beismerték tehát, hogy az addig folytatott tagfelvé-

teli politika nem volt mindenben helyesés i rekeztek a hibát 

ki javitaai. Határozatot hoztak a nőmozgalom és if jusá. mozga-

lom kifejlesztéséről, támogatásáról, majd elhatározták, hogy 

szemináriumot is szerveznek. Döntöttek arról is,  hogy minden  
szerdán pártnapot tartanak. Ezen a tagryülósen már azt állapi: 

tották meg, ho2:y a szakszervezetek gyorsan  fejlődnek, g ;orran 
növekszik taglétszámuk. 

A oártok Alakón politikai ryiilésoket rendeztek,amelyen 

ismertették az Ideiglenes Nemzetgyülés határozatait, s I yekez. 

tek mozgósitani a t8S*ege:k - t a demokratikus országépitő munka 

feladatainak megvalósitására. A tömegek kábultsága kezdett fel-
engedni. A Püg ° etlensé gi Front december 31-én nagygyűlést ren- 

161. SZÁL Makó város 1944. óvi ktiz -,yülési jegysőkönyvei. A decem-
ber 17-1 kiizgyülós jegyzőkönyve. 
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dezett a város főterén, amelyen a téli időjárás ellenére több 

mint ezren vettek részt. A kommunista párt kezdi>mérezósérc 1945 

január 6-án alakult meg a Csanád megyei Nemzeti Bizottság,majd 

sorjában január folyamán a k'izségi nemzeti bizottságok is,amelyek 

kezükbe vették az élet demokratikus átalakitásának ü ;gét, kezdemé-

nyezői, szervezői lettek a tömegek demokratikus küzdelmének. 

A bizottságok sokhelyt felsőbb utasitás nólkül, helyi 

kezdeményezésre alakultak meg;, s döntötUek a legkülönbözőbb ügyek. 

ben, felléptek a régi világ képviselői ellen, harcot inditottak 

az ideiglenes nemzeti kormány programjának valóraváltásáért. A 

falvakban a pártok helyi szervezetei mellett főleg az agrárpro-

letárokat tőn ritő földmunkás szakszervezet helyi csoportjai ala-

kultak meg. E csoportok létrejötte, kezdeti tevékenysége annak 

kifejezője volt, hogy az agrárproletáriátus, a szegényparasztság 

töme ;ei is kezdenek megmozdulni. A kommunista pártnak a forrada-

lom elinditására sca* irányuló törekvése ".Zakón, Csanád megyében 

is kezdett beérni. 

Az eddi<; vázolt események alapján és a foradalmi 

helyzetről szóló lenini tanitás tükrében levonható az a követez-

tetás, hob7y Makón és környékén éppugy, mint az egész Dél-Tiszán-

tulon már szeptemberben sulyos válságba jutott a Horthy-rendszer 

e :. ;ész helyi hatalmi és igazgatási apf;arátusa. A szovjet csapatok 

közeledtének pirére zavnrodotGság, sajd valóságos pánik lett urrá 

a "felüllevők"-ön. Azonban a tömegek ellenállása, rendszer elleni 

állásfoglalása - legalább is Makón és k-7rnyékén - nem érte el azt 

a fokot, hogy a forradalomnak akárcsak kezdődő kibontakozásáról 

is beszélhetnénk. A tömeg k álláspontja leginkább csak passzit 

módon jutott; kifejezésre. A horth*sta hadseregből való hazasz :-

kás, a kiüritési parancs megflagadása nem volt na earányu, s nem 

lehet beszélni se;iaif éle szervezett me gmozdulást61. A  kialakuló 

forradalmi helyzet akkor nem tudott átcsapni - még kezdeti fokon 



sem - forradalombaf 

"fakó felszabadulása után - mint ahogy az eddigiekből 

kitömik - a város baloldali demokratikus erői azonnal kezükbe 

vették az igazgatást, s haladéktalanul megkezdték az erőszakszerve-

zeteitől megfosztott régi rendzer felszáMlását és a demokratikus 

élet ópitését. A  forradalom vezetésére hivatott, öntudatos erők a 

folszabadulás után gyorsan ujjászerveződtek. A népi forradalmi ön-

tevékenység azonban a dolgozó lakosságnak e r ak kicsiny, öntudato-

sodó rétegét hatotta át. /A polgárőrség tevékenysége, as üzemek muxr 

kájának megszervezőse/. 

A. forradalom kezdődő  kibontakozását már az október-

november-decemberi idŰszakra tehetjük, amely ellentmondásosan, vie* 

szeresésekkel, s uj nekilendülésekkel fejlődött. De. hogy  forradalom 

ről, a forradalom kezdett fejlődéséről volt szó, as  is bizonyit ja, 

hogy a tömegek egyre erősödő támogatás: óval mind tovább haladtak el 

re a rögi rendszer felszámolásában. / A zsidótörvény hatálytalani-

tása, demokratikus, kr)m amista vezetéaii rendőrség megteremtése,mun -

kásellen írzés az üzemekben, a nyilasok, a régi rendszer  hivei ellex 

fallepés, stb. / 

A. forradalmi folyamat kibontakozását bátráltatta,hog 

a kommunista vártszervezet az, első időkben kissé elzárkózott a hoz-

zá közeledő tömegektől, s a demokratikus, fasisztaellenes erők ösz-

szefogásának politikája csak a belső megnem értés leküzdése után 

érvényesült kellően. k Víharsarok más vidékein lezajlott események 

elemzése azt bizonyitja, hogy például Orosházán ős Hódmez:svásárhe-

lyen a kommunista pártnak hsmarabb sikerült megmozgatnia a rauh :ás- 
s agrárproletár tömegeket. Orosházán, a kommunista pártszervezet 
már októberben mi nden különösebb felső intenció nélkül létrehozta 

az Antifasiszta Demokratikus Blokkot,amelyben a kommunista párt 
mellett a Kisbirtokos Szövetség, a Pl1gdrri Kör, a 48-as kör és a 

Földmivel Kör tömörült. Iíódmezúvásárhelyen október végén már 7oo 
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tagja volt a szakszervezeteknek és mikor a pártszervezet ok-

tóberíIen két szovjet katona iinnepólyes temetése alkariból 

jelvonulást és -yülóst rendezett, a város lakosságából 3-4 

ezren ve tt ek részt ezen /162/. 

kom,iun isták azonban :.fakón is leküzdötték kezdeti bie 

zolytalaMiligukat, gyengeségeiket ós a  bar  harailies évek sikeres 

népfrontküzdelmének tanulságait felhasználva, eredményesen al-

kalmazták a párt.nmk a demokratikus erők ös3zefogAsát célzó o-

litikAját. 

3. A helyi népi szervek létre jötte ós tevékenysége.  

A fölfosztás  

A jemzeti Bizottságok  létrejötte  és legelső intózkedé-

sei is a demokratikus átalakulás meggyorsitását szolgálták. .A 

Csanád mogyei Beeseti  Bizottság - amelynek elnöke a kommunis-

ta Farkas Imre lett - sokat  tett a községi ' iemzeti Bizotts3;ok 

legalakitása érdekében bs segi1t e bizottságoknak az els 

14pések mcgtótelében. A  községi Nemzeti Bizottságok zm: 

*limit  a lctöbb helyen a komMunistákk kezdemJnyezt*, s a bi- 

zottsgokban szinte mindenütt kommunista vczetás 5rviimposült. 
Ugyanis a községekben is le. elüszőr a kommunista pártsservezet 

alakult meg, s a bizottságokimm kplyet fo Ialó szakszervezeti 

küldöttek a le, ,több esetben keme listák voltak. L.,neilett igen 

sok helyen a kisgazdapárt későn alakult reg, s képviselőiket 

több helyen nem akarták bevenni a bizottságba. igás helyen elő-

fordult, hoyr a szociáldemokrata párt kép riselait igyekeztek 

háttérbe szotfitani.. 

Az ilyen és ehhez hasonló panaszokkal a kllönbőző pár-

tok a znagvei Nemzeti Bizottsághoz fordultak. Erről elér; sok 

dokumentum található. iáz egyik érdekes beadvány a szociálde- 

162. AB i!MMEP msivil arohivuma. A silehedi filés jegyzőkönyve. 
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mokrata párt kuné otai szervezetóó, mely kifogásolja, hory 

mii; a Nemzeti Bizottságban a  kommunista  párt ós kisgazdapárt 

2-2 tag i ;al, a  szakszervezet  3 taggal, addi a szociáldemokra-

ta párt csak 1 taggal képviseltetheti magát. Ugyancsak pana-

szolja, hogy a községi kórviselő testületben is kommunista 

többség van, mert a kommunista párt és e szakszervezet, "mint  

kommunista érdekképviseleti szerv"  7-7 tagot delegált, s kü-

15n még az elöljárók között is 5 kommunista van, ezzel szemben 

a képviselőtestület ta ; jai. között csak 4 szociáldemokrata párt: 

található. A beadvány kéri, hogy minden párt egyenlő számban 

kópviseltethes: e magát./163/ 

Ilyen panaszokkal nemcsak a pártok, hamerii a közigaz-

gatás, a járássbirós& ok vezetői is elég gyakran fordultak a 

Csanád megei Nemzeti Bizottsághoz. Sok beadvány azt kéri, 

hogy a megyei bizottság semmisitse meg a községi Nemzeti Bi-

zottságok határozatát, mert az beavatkozik a köziazgatás mun-

kájába, az államigazgatási szervek helyett dönt, népellenes, 

vagy annak vélt elemeket büntet meg a birósig helyett, elkoboz. 

za va;>  Honukat, stb.KÜlön5sen az elsó időkben a bizottságok tul-

lópték hatáskörüket, amely bizonyos foki3 elkerülhetetlen volt 

mert a helyi 16zigazgatás gyengén, vagy egyáltalán nem mükö- 

dött . 

A Nemzeti Bizottságok határozottan felléptek a fasisz. 

ta, népellenes elemek ellen és radikális intézkedéseket tet-

tek a Horthy-rendszer maradván4Yainak felsző olására.Fiiködésük .  
kel az agrárproletáriátus a szegényparasztság demokratikus  kö-

vetelósoit ás törekvőseit igyekeztek megvalósitani, s a nép- 

163. SAAB Csanád megyei Nemzeti Bizottság iratai 127/1945. 



tömet-k demokratikus erőinek forradalmi aktivitását testesi- 

tették  meg. 

Az 1945—ös év első hónapjaiban Makón és Makó k .rnyyékón  

elsősorban a kevés számu ipari munkásság, valamint a nagyobb  

létssiila agrárproletáriátus és szegényparasztság demokratikus  

mozgalma bontakozott ki. Ez a mo*alom több olyan népi szervet  

hozott létre, amely határozott radikális tevékenyységével a de-

mokratikus átalakitáson munkálkodott. Ilyen öntevékeny népi  

szerv volt Makón a Metess hagymaszáritó üzem élére kinevezett  

felügyelő ós *gazgatb—bizottság, illetve a helyébe később lót-

_-ehozott szövetkezeti tanács, amelynek egyik vezető tagja a  

kommunista hagymakerí;ész Szabó János volt. Az igazgató—bizott-

ság szervezte meg a vöröshagyma fel.váe&rlAsát, illetve értéke-

sitését, s az c3 irányitásával működött az eész télit fol ttanán  

s 
 

beaffiazzáritó üzem is. A szovjet parancsnokság a téli hóna—  

°ig további többszáz vagon hagymát rendelt a szállitó-

üzemtól, amit folyó Aron készpénzben ki is fizetett a szövet-

kezeti tanács képviselőinek./164/  

~ szövotkezeti tanács a Metssz vagyonátüzemelt lefog-

lalta ős a °tetesz helyébe uj demokratikus alapon meszervezett  

hagymaszövetkezet megteremtésére törekedett. A makói ha ; ymaker-

tészek korai szövetkezési kisérlete egyenes folytatása volt  

annak az ellenzéki kertész  szövetkezésnek, amely  a 3o—as  évek 

közepén már bizonyos sikereket ért el ós amelynek egyik veze- 

t 'je dr.Erdei Ferenc volt. lint ismeretes, ezt a szövetkezetet  

a letesz megfojtotta és a Metesz eljárása miatti felháborodás  

és a iletesz, valamint kulák vezetői elleni gyülölet mór; eb: en  

az időben is mélyen élt a makói haL ,ymakerészekben.  

164. Szabó János közlése.  
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A mezőgazdasági munkásság és szegényparasztság kibonta-

kozó moz ;almának és a földbirtok-vendszer elleni harcának egyik 

kifejezője a Földmunkás Szakszervezet helyi csoportjainak élénk 

tevékenysége volt. f FölAm»nkás Szakszervezet tagjainak  létszá-

ma Makón 1945 januárjának elején már  elérte a 400 főt /1.>5/, s 

különnsen sok tagot számlált és nagy cr5t k(pviselt a  kelet-

csanádi a rárproletár községekben és néhány lakó -hoz közel eső 

faluban. A Földmunkás Szakszervezet helyi csoportjai a földre 

éhes napszámosok, sze;,ényperasztok támogatásával igen sok he-

lyen lefoglalta a nagybirtokosok földjeit, gépeit, gazdasági 

folsz íreléseit ős néhány helyen már az ősz folyamán is meg-

szervezték a mezőgazdasági munkát, s "bórbevették" a nagybirto-

kosok földjét. 

Az orszá:gbon szinte elsőként Földeákon történt föld-

foglalás. A Magyarországi Földmunkás Szakszervezet helyi cso-

portja már 1944 őszón lefoglalta a köznév 12 nagybirtokosának 

és uri-bir6okosánaz üs >ze. en 3870 hold földjét. A helyi csoport 

döntése arra hivatkozott, hogy nemzeti érdek a földek megműve-

lése. A lefoglalt birtokok munkájának irányitására gazdasági  

tanácsot választottak, amely mezőgazdasági munkásokból ős szak-

emberekből állt. /166/ 

1;z, az eset is arról t<.an.sukodik tehát. hogy  Csan.4d me-

gyében elé ; korán rae;indult a szegényparasztság forradalmi moz-

galma, a iybirtokrendszer felszámolására ós a földosztás meg-

valósitására. :',lakón ez viszonylag k6sőbb indult meg, mert az 

agrárproletárok a földnélküliek többségét azok a hagymakertésze 

tették ki, akik a várostól, a püspöklelet uradalomt6l és a  nagy  

gazdáktól földet béreltek ,  kis-haszonbérlők voltak. Az ő érde-

kük elsősorban az volt, hogy a földbérletet számUkra tovab ra 

is biztositsák. Ebben az ügyben már októberben a polgári város- 

165. Szabó János k.izlóse 
166.SZÁL Csanád megyei  alispáni iratok 1945-242.Közli a  Föld- .  

reform 1945/Kossuth K ryvkiadó 1965./ c.kötet.161-162 old. 
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parancsnokság is határozatot hozott. A határozat u;y szólt, hogy 

az 1944 őszén lejáró hagymás kishaszonbérletet a k irábbi feltéte-

lek mellett mindenütt meg kell hosszabbitani 1945 október 1-ig. 

A Földmunkás Szakszervezet erősödő makói csoportja azon 

ban nemcsak a földnélküli hagymakertészek érdekeit képviselte,ha-

nem a napszámosokét, a többi agrárproletárokét is. Figyelemmel ki-

sórte a mező, azdasá;, i termelés, a mezőgazdasági munkák alakulását, 

az elmenekült földbirtokosok birtokának, gazdasági felszerelései-

nek sorsát. Ezért már 1945 februárjában kórelemmel fordult a Csa-

nád megyei Nemzeti Bizottsághoz, hogy a műveletlenül maradt föld-

területekict megmunkálása, hasznositása érdekében adják ki kisbér-

letként ezeket a földeket a földnélküli napszámosok, agrárprole-

tárok részére megmunkálás végett. A Nemzeti Bizottság helyt is 

adott a kőrésnek, s igy Makón elérték azt a szinte egyedülálló 

eredményt,  hogy 1945 tavaszán nem volt me g  mZ vetetlen földterület. 

Az  1945 tavaszán me`;induló földfoglalások, a földre-

form megva.lósitását követelő paraszti tömegmozgalom Csanád megyé-

ben  azért is elég korán erőre kapott, mert - a Földmunkás Szak-

szervezet helyi csoportfainak kezdeményezése mellett - a paraszt-

párt helyi szervezetei együtt ki.izdötek a kommunista pártszerveze-

tekkel a nagybirtok-rendszer felszámolásáért, a földosztásért. 

"Zakón a parasztpárt má.r kezdethen együtt működött a kommunista 

párttal, s elmondható, hogy a parasztpárt kapcsolatai  szorosabbak 

és barátibbak voltak a kommunistákkal, mint a szociáldemokrata 

pártó. Ennek  az együttmükődésnek az alapjai még a baloldali szo-

ciáldemokraták és Kossuth-pártiak  30-as évekbeli közös harcai 
idején alakultak ki. A parasztpárt megszervezői és vezetői ugyanis 

azok lettek, akik a Kossuth-:vártban a szociáldemokrata pártszer-

veettel, a baloldali szociáldemokratákkal való együttműködést és 

az ellenzéki front fasiszta-ellenes küzdelmét szervezték. 

A két párt együttműködését szolgálta tőbbek között Makó 
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felszabadulás utáni első demokratikus politikai napilapja, a 

lakó. Népujság s, amely tulajdonk6prpen kommunista lap volt, 

de szerkesztésében parasztpártiak is rósztvettek. Az ujság 1945 

január 23-án indult, s falelős :szerkesztője a kommunista párt-

szervezet titkára, Kiss Imre vdlt. A lap első számának "Kommu-

nisták a magyar közéletben" c-i-mü cikke még határozottabban meg-

fogalmazta a kommunista pártnak a nemzeti demokratikus erők 

összefogását szolgáló politikáját. "A. haza veszélyben van és 

mi magyar kommunisták most nem ismerünk más ellenséget, mint a 

nézet nácikat és gyalázatos hazaáruló cinkosaikat, Szálasi bün-

szövetkezeté." - olvasható a cikkben. - "...mikor magyar hon-

véd tiszteket ós magyar tábornokokat akaszt szálasa, akkor nine 

kdlJnbség magyar  és magyar között" - állapitotca meri a cikk iró 

ja. Ez a cikk már hangoztatta, hogy földhöz kell juttatni a 

parasztságot és ennek érdekében meg kell szervezni a parasztság 

tömegeit. 

A lapban parasztpárti vezetők tollából cikkek jelen-

tek meg, amelyek a földreformot sürgették és az ujság elsőnek 

a nemzeti parasztpárt földreform javaslatát közölte. A kommunis. 

ta párt a parasztpárttal és a szakszervezetekkel közösen január 

28 án népgyülést rendezett a Hagymaházban a Nemzeti Parasztpárt 

földreform javaslatáról. A ;"ülősen a kommunista párt részéről 

Szabó János, a szakszervezetek észéről a kommunista Diós Sán-

dor szólalt fel, ski már hangoztatta, ho r "1919-ban nagy hi-

bánk volt,  hogy  nem valósitottuk re,, teljesen a földreformot." 

Ti idi István, a parasztpárt egyik vezetője helyesen hangsulyoz-

ta: "Nem szociálpolitikát akarunk, nem alamizsnát, hanem földet 

osztunk ma,E unknók." nagygyülés helyeselte a parasztpárti földi 

reform javaslatot és kildöttséget választott, amely elutazott 

az ideiglenes kormány székhelyére és az igénylők nevében kérte 

a földreform elfogadását ós sürgős végrehajtását./167/ 

157. `.cakói `ré Pu j sá ; 1945. január 31. 
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Az ideiglenes kormánynak a nag--birtokrendszer felszá-

molásáról és a főldmives nép földhöz juttatásáról szóló törvé-

nye Csanád megyében is naok alatt moz.;ásba hozta a szegény-

parasztságot. A vártok .:cakói vezetőinek értekezlete még a föld-
reformtörvény megjelenése előtt javasolja a Csanád megyei nem-

zeti Bizottsá rnak f  hogy  a földigénylőkből alakítsanak földre-

form bizottságot, amely az előkészitó munkával foglalkozna. A 

bizottság ülésén már megmutatkoztak az ellentétek a nArtok kö-

zött, megmutatkozott a kisgazdapártiak vonakodása, mert Szőnyi 

Imre gazdálkodó, bogi kertész, a kisgazdapárt vezetője elle-

nezte a bizottság-; megalakitását azzal az indokolassa]., ho ;r nem 

kell megelőzni az eseményeket. A bizottság mégis a föidreformb 

bizottság megalak9.tása mellett döntött. -. cártok öt-öt taggal, 

a szakszervezetek pedig tiz f.el képviseltették magukat a bizott-

ságban. 

A földreform gyakorlati végrehajtását a Csanád me-

gyei Földbirtokrendező lináb  8  végezte, amelynek elnöke a komau-

nista Diós Sándor lett. A tanács a földreformtörvény megjelené-

se után szinte napok alatt létrehozta a kzségi földigénylő bi-

zottságokat és haladéktalanul me ;kezdtek a földek kiosztását. 

A március végi, április eleji napokban a me gye községeiben tény-

leges forradalmé_ fellendülés kezdődött, amely napok alatt el-

söpörte a Horthy--rendszer egyik tartópillérét, a nagybirtok-

rendszert. 

Makón ez a forv•adalmi f ,Alendülés kissé később kez-

dődött. Itt a földigényrök az első na_ :okban osak nagyon kevés 

számban ,jelentkeztek. A paraszt)árt március második felében 

Makó faterén nagyaiilést rendezett, amelyen  Erdei  Ferenc mon-

dott beszédet. lardei Ferenc beszédében szóvá is tette ezt a 

helyzetet, amit a makói nép, számára is érthetetlen politikai 

köz.mbösségóvel magyarázott. Ezt mé;c;is azzal hozta összefüggés- 
be,  hogy Makót aránylag megkimélte a háboru, s a közellátási 
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helyzet is jó volt, tehát a nép nem  szenvedett annyit, mint  

másutt. .:ebben tényleg volt igazeig, azonban  a  földosztásra irá-

nyuló paraszti mozgalom azért bontakozott ki mebezen Makón o mert  

egyrészt itt kevés volt a nagybirtok, másrészt a földnélküliek  

zömét kitevő kis hr ymakeru_.észek nem is nagyon akari.ak zaját  

földet, ii k &bb a kishaszonbórletet akarták továbbra is bizto-

sitani a aa ;uk számára. A bssymatermelós ugrani: azt követeli,  

minden évben más f öldb:* terme l j ók a hagymát, s ezt néhány  

holdas kisparcellán nam lehet smayira ae Yvalósitani, mist kis-

bemlohbélettel, hiszen a btgyra niegfelel'í összetételd és jó  

tősigű talajt k5ve -4el.  

parasztpárti nasygyillés bizoi yos sikerüelens :gé-

helt hozzájárult az is, hogy a lparasztpárb befolyása *lakón a  

szegáoyparaszts ;nak coak kis részére terjedt ki, s elsősorban  

értelmisécyiek t ' vékenykoita a pártbot. Azok a parasztok,akik  

korábban, a felszabadulom előtt a Kossuth-pártot, s a Makón meg-

szervezett ,arasztpártot támogatták, most a felszabadulás után  

jórész", a kor.;unista pártihoz csatlak ztak.  
Ua késett is Makón a paraszttömegek demokratikus for-

radalmi moz-:;%ImAnak fellendülése, mkset maradt el. A város mun- 

kás-Omeiben, a hagymakertészek, a demokratikus ellenzéki  pár-

tokat támogató tömegek körében a forradalmi aktivitás már hama-

rább kibontakozott, csak az elmaradott par sz;;i töme gck politi-

kai dermc dtsó ;e, alóltsá a tartott e k .osit hosszabb ideig.  
,L lfertze.ti F g ;etlensé ~ri Frontal* á>>rilis elején, yeakösd más-
napján tartott makói nagyggdlébe márilak6 régi ellenzéki népé-

nek demokratikus forradalmi megmozdulását, demonstrációját je-

lentette. A nagy$yülósen,, aasijren Rakosi Mátyás, Tildy Zoltán,  
Erdei Ferenc és Takács Ferenc mondott beszódet, 2.5oo-3.000 em-

ber vett rószt./168/  

168. lakói 4ó, ,ujság 1)45 .áprili s 4.  
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Csanád me ,yőben az első Ünnepélyes f'i1dosztár t Pispök- 

le lén a püspökö urcdalom területén rendezték mo április 5-én. 

/169/ Április vdgén pedig már a m :: oi földbirtokre 3dezö tanács 

jelentette, hogy a megyében befejez«dött a földreform végrehaj-

túsa. c s :estin 22.745 jogos földi ény15 jelentkezett, akiknek 

igénye együttesen 123.114 holdat tett ki. Ezzel szeniben csak 

14.476 f ldigónylA tudtak ftelógiteni a rendelkezésre álló 

67.733 holdból. `'ehát családonként minte y 2-6 holdat kaptak az 

igéxxyl:_k. 

fakón kőzel 3.000 igénylő jelentkezett, az elkobzott 

birtokok területe azonban nagyon kevés volt, s igy csak 5o bam. 
• 

tudták kielóbiteni az i;ón<yeket. A makói földig§ryl5k k 4.elógi- 

tésere az elkobzott makói birtokok területén kivül e püspöki ura- 
' földgáki  

dalomba 1.000, a Návay birtokból 600 li -alaskevits birtokból 

?5o, a mezőhe,gyeri állami b:i.rtokból nedim 1.3oo holdat használ- 

tak fdl. 

1hhoz, ho`,y a L eg őben. minden jogos igényi földet 

ka> jon, még további 56.000 holdra lett volna szlkség. Igy több 

mint 6.000-en maradtak fold 	 Ehhez hozzájá- 

rult az, hogy Csanád megye az ország ogyik legsürübben lakott 

me yé je volt, s a nagybirtokok száma  us területe aránylag kevc3s 

volt. 

Hogy a forradalm i  átalakulás mennyire mozgásba hozta a 

tame ket ós mennyire kibontakozott forradalmi aktivitásuk, tea- 

azt bizonyitotta a május 1-i felvonulása is lAakón. Az 

első szabad m °" jusi felvonuláson ós na ygyiilóaen 7-8 ezren vet-

tek részt. Ilyen hatalmas politikai tömegdemonstrációra dddig 

még nem volt oélda Makón. /17o/ 

169: *akói Népu j ség 1945. ápri li. s 6. 
17o. Makói Yépujság 1945.április 3. 



- 148- 

x 

A  kommunista part befolyása 125 elején, tavasság Makón és 

Csaníd-megyében is jelentősen megnövekedett főleg a földosztás 

hatására. A baloldali pártok és a Lisgazdapárt haladó, demokra-

tikus szárnya támogatták a kommunista pártot a reakciós erők 

elleni ás a demokratikus átalakulásért vivott küzdelemben. 

1945 nyarára sok feltétele 1ó _re ji'tt , annak, hogy a kommunista 

párt vezette népi tömegek sikeresen síkra szálljanak a népi 

demokratikus forradalom kibontakozásáért, továbbfejlődéséért. 

Vakón ós Csanád megyében - épp a_;y mint az egósz országban, - 

azok a munkás- és paraszttömegek fejtettek ki legnagyobb politik 

aktivitást, amelyek a kommunista pártot, valamint a szociáldem.ok 

ra pártot és parasztpártot követték. 

A népi forradalmi öntevékenység szervei, a nemzeti bizottságok, 

üzemi bizottságok, a földosztó-bizottságok a kommunisták veze-

tésóvol határozott harcot vívtak a népi követelések me.valósitá-

sáárt s tevókenységiikkel tulajdonképpen a forradal rn továbbfej- 

lesztósét szolgálflák. "2ovábbi kedvező feltétel volt az, hogy a 

kommunista párt részt  vett mind az országos, mind a helyi hab-

lomban. .\ rendőrséget Makón, 3sanád-me6y óben is a kommunisták 

szervezték meg, s kommunista vezetés alatt rnüködött továbbra is. 

A szakszervezetekben, s főleg a fontos szerepet betöltő földmunk 

szakszervezetben és a legtöbb tömegszervezetben kommunista vezet 

érvényesült. 

.ezekben az eredményekben szerepet játszott az, ho ; ;y a makói 

komraunistlk a 30-as években már sok politikai tapasztalatra 

tettek szert, főleg a tömegek megszervezése, a haladó, demok- 

ratikus forradalmi erők tömöritése tekintetében ós a népfront 
poli  ,ika alkalmazásban. 



1. A Várospolitikai Szemle nóllenes és a faji ideológiát  
eiráló  

Kutyák vagyunk?,  
/Várospolitikai Szemle 	1937. január 9./  

Akik még nincsenek tisztában a titler-rendszer magyarországi  
oélkitüzéseivel, azok számára k5z8l j .k a k•:ivetkezokot:  

A Dunantulon él t-halál harc folyik magyar testvéreink és a  
svábok között. Teljesen magukra hagyatott koldus magyarok lan-
kadó erővel és csüggedő lélekkel vivják szőryü küzdelmüket  
a hitit>ri •  :pénzen tartott frögdm ós a magyarokat lenéző gazdag  
svábokkal. Az  egyenlőtlen kiimdelmeknek és a harc eddigi ered  
mélyeinek láttára :kölbe szorul minden becsületes magyar kéz.  
De eleik hatalmon vannak azok még nem találták meg a nőd j át  
és lehetőségét dunántuli testvéreink megsegitósének.Eddig még  
nem! :"ángyon igénybe veszi őket a téli vadeiat!  

Letagadni nem lehets a D?unántulon két nép áll szemben e, ás-
sal, s a két p között élet-halál harc folyik. Hidison két  
évvel ezelőtt átadták a magfar templomot hivatalosan is a n-
meteknek. A  mane rok eltüntek az emésztő harcban, s helyüket  
elfoglalták a svábok. Eltünteti i^;ea, d.e n.'hány lelkes magyar 

utánuk kutat':tt, s meg:,alálta ifiket: a t metőben ós Amerikában.  

Menekülnek amagyarok! elem azok szégyene ez, akik menekülnek, 
hanem azoké, akik ~n sztulni hagyják a dun'tntuli  magyarságot.  
A dunántuli Kemse kjzség . szinmagyar lakóinak a száma rövid  
idő alatt a felére apadt. Tolna megyében 1935-ben 2.691 mar  
gyerekkel iratkozott be kevesebb a megye területén lévő isko  
fákba mint az előző években. Sárköz terület-e 4o.000 kat.hold. 
Ebből 2o.000 hold a négy sárkdzi magyar községé, 2o.000 hold  
a vallásalapé. A :négy magyar község az elmult 5o óv alatt a  
2o.000 holdból 6.000 holdat kénytelen volt átengedni a szom-
szédos német községeknek, a vallásalapitviny bérletébŰl:pedig 
5.000 holdat vagyis Sárk özben az elmult 5o év alatt:1l.000  
hold földet huztak ki a svábok a magyarok talpa alól. Várdomb!  
Amilyen szép magyar a neve ennek a k:`zséjnek, olyan szirisa-
gyar volt a lakossága is még 5o évvel ezelőtt. Egyetlen sváb  
se élt a  közsé_;ben, ma pont forditot:, a helyzet. Várdomb most  
sziemváb község.  

A Igyarokat tizedeli a földnélkUisé;, a nónztelenaóg, a tel-
jos magukra ha „ atottság a szervezetlenség és ami mindezek 
nyomában járs az egyke. Bs a svábokat táplálja mindaz, ami  
ennek az ellenkezője. A dunántuli egylOs közsek szi 	ar 
lako$$ságáyal e B megszervezett és Németországból fűhitt-  óe 

mált nemets áll szemben Hallják meg, akik nem tudják,  
hogy Berlinben már olyan térképeket is  nyomnak, amelyen a 
Dunástul már mint fém::tor. ;z, szerves része szerepel. A helyt 
zet ugyanaz, mint volt a.nna dején Erdéllyel! Vajon az lesz-e  
a folytatás is?  

Heinrich Eilieh erdélyi sváb iró ug ; látja, hogy  igen. Ez a  
magyar pénzen és magyar kulturán táplált és felnövekedett  
iró legutóbb  megjelent  munkájában ezt ir jas "ami tiszta és  
nagy, az Magyarországon mind német. Ez vonatkozik emberekre 
lovakra szekerekre, templomokra és házakra„ . Dijnyertes no- 
v ellájában "gyilkos hordának ós kutyának"nevezte a magyarokat  
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sablon: jobbol alon fajt Ismernek a nemzet helyett s ez nem 
más, mint a vérség szálán egybetartozók csoportja s ez az egy-
ség földldja az osztályokat egymást föltételező rendek ;4e: a 
baloldalon 1)edig népről beszélnek s ez magában foglalja a "dol-- 
ozók" osztálykat, a munkásságot, a parasztságot ős a teke ős 

a nagybirtok szolgálatából emancipálódott értelmi munkásokat. 

Ez a sablon nagyjában eligazitott a mag ?ar társadalmi harcok 
porondján is, azonban a legutóbbi időben egy  olyan nevezetes 
elméleti vita folyt le - ős most is folyik - a szemünk előtt, 
amely meg kell, hogy gondolkoztasson minden öntudatosan ős poli-
tikai érvényesség-,el gondolkozó embert. 

Peres Méter, akiről senki nem aomdhat ja, ha csak nem elfogult 
a beszamithatatlanságir , hogy nos Szocialista minden irásában 
fajról beszól, amely mint történeti, földrajzi,azdasági 1ul-
turális vérségi tényezők által meghatározott csoport éppolyan 
valóság, mint az osztály. Mint szocialista állitja ;  hogy szá-
molni kell a°'fajjal", mert az van ós kizsákmányolások forráaa, 
s ezt is föl kell oldani az osztályokat feloldó s általános em-
beri igazságot meg;valósitó osztálynélküli társadalom. Szavaira  
a szocialista párt hivatalos teoretikusai heves ellenkezőssel 
feleltek ős antiszemitizmusban marasztalták el a "faji szoci-
alista" Veres Pétert. 

A vita Megoldatlanul folyik és jó, hog,7 folyik. 'Tem azzal a 
szándókkal szólunk hozzá, hogy itt eldontsük ellenben egy dda-
lókot akarunk szolgáltatni a helyes eldöntőséhez. A marxista 
szocializmus, amely egyfelől az országok gazdasági szembenállá-
sának a  rideg  valóságára ős egy le;-,általánosabb emberi igazság-
nak az 6 I ókóre támaszkodik, valóban nem  ismerhet fajt sem ugy 
mint valóságot, sem ugy mint követelmónyt. A jó szocialista ar-
culatának egyik alapvonása az osztálytársacalom kiméletlenül 
dialektikus materialista kritizálása, a másik alapvonása pedig 
mindenkire  általánosan érvényes emberi igazságok tántorithatat-
lan hite. 

Az osztályok gazdasági valósága és az általános emberi igazsága 
közt van azonban egy közbeeső fokozat: az osztályok gazdasági 
harca egy-egy nép társadalmában különleges feltételek között 
folyik le  és az általános ember i igazságot minden nép a maga 
képére és hasonlatosságára valósitja meg. Veres Péter az a szo-
cialista, aki mint  magyar  földmunkás a kspolgár paraszttal ős 
iparos kereskedővel és a "szabad" értelmiségi munkással való 
szolidaritásban véli me , Qvalósitani az osztálynélküli társadal-
mat, a aki magyarul kiván embernek lenni  a népek "nemzetnélküli" 
társadalmában. 

Ő coda  mond-"fajt", de népet ért. A nép pedig igenis valóság 
Van 	s, mint az osztályok harcát egybefoglaló és módositó '  
tény is m yis, mint az általános emberi igazságokat átélő ős 
megvalósitó órtékkövetelmény. Ez a nép természetesen nem "vór-
képlet~ és nem mindent i'olfaló egysíg. Egyszerűen egy olyan ér-
vényes társadalmi csoportosulás, simtly az emberiség nagy földi 
társadalmán belül az egyetlen komolyan számitásbavc nd3 kerete 
a társas életnek. Olyan egység, állyen belül közelítheti meg 
az ember az igazság kisebb vagy iligyobb mértékét.  

ef. 
/ 11:rdei 1? erem/ 



2./ H.Szabó Imre levelezése a parasztpárt megalakitása ügyében.  
Válaszlevelek.  

Makó, 1939 jun.8.  

Tekintetes  

Tisztelettel az alábbi kérdésekkel kereslek fel,  
kérve arra, hogy levelemre postafordultával válaszolni szives  
legyél:  

1. Elismered-é, hogy a választások után keletke-
zett uj helyzetben sorsdöntő jelentőséhe van amaz erők meszer-
vezésének, amelyek egyrészről teljes biztositékot nyujtanak a  
nemzet függetlensége tekintetében, másrészről utat vágnak a Nem-
zet / a nép/ jobb jövője számára.  

2. Elismered-é, hogy ez a réteg csak a magyar kis-
parasztsá lehet ,  amely egyedül faji ás törzsanyaga a nemzetnek,  
amelynek onálló ~ paraszteoz alom /kuruc mozgalom/ keretében tör-
téno me ;szervezése egyedüli biztositéka a nemzeti függetlenség-
nek ás a magyar népi k4rdések megoldásának.  

3. Elismered-6 9  ogy e célból olyan paraszti szer-
vezct c t kell létrehozni , amelynek ere jével' u j demokráciában kö-
zéposztállyá emeljük a magyar paz' sztságot. 	, 

4. Elismered-6 a következő két igazságot: I. a népi  
erők helyes irányban váló megszervezésének az elmulasztása ma ha-
lált jelenthet. II. A magyar .parasztmilliúk felemelése és meg_  
szervezése nélkUl magyar nemzeti életünk egy lépést se tehet elő- 
re. 	 ' 

5.Felelj arra kérdésre, hogy szabad-6 gyávának  
lenni abban az országban, amelyhez a nemzeti önállóság pusztulá-
sának a veszedelme lappang a gyávaság nyomán ás olyan moz„a1rnnk  
teremnek, amelyek a saját nemzeti eronkből való táplálkozás he-
lyett ős a saját történelmi multunkva való támaszkodás helyett  
idegen hatalmak remélhető de mindig kétséges és mindig bizony-
talan  jóindulatára és várható barátságára ak arják alapozni a nem-
zet jövőjét. 	 ' 

6.Ezek figyelembe vételével felelj arra a kórdée-
re hogy hajlandó vagy-6 részt venni az önálló parasztmozgalom  
/48-as parasztpárt/megszervezése érdekében Makóra Péter-Pál  
Fia jára ősszehivandó értekezleten. KIzöld, mik az észrevételeid  
az általam tervbe vett értekezlettel kapcsolatosan és kiknek a  
meghivását javasolod abban az esetben, ha  a magad részéről helyei  
nek tartod az önálló parasztmozgalom megszervezését olyan érte-
lembeat  hogy az uj parasztpárt, helyesebben a párt által döntő  
tényezove emelkedő 0arasztság az ország többi dolgozó rétegei-
hez való  .  viszonyát nem parancsszóval, hanem  megegyezés alapján  
.cendezze. 	 ' 

7. Végül egyetértesz-így velem ebben a döntő je-
lentőségü kérdésben, hogy a magyar parasztság bizonyságot szol-
gáltatott a tekintetben, hogy a nemzet fenntartó' szerep válla-
lására alkalmas és . annak vállalására halandó is.  

8. :zt a kérdést a levellel együtt feltettem  
a következőknek: Fája Géza , Szabó Vál, Kovács Imre Darvas  
József, Veres Péter, Juhász Géza dr.Szabó Lajos, B.Szabó István, 

 

8r.Erdei Ferenc és Simándi Pál uraknak.  
Tisztelettel:  

H.  S z a  
a 	 >e~1RnrU~se. 

~rkesztője.  x 
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Kedves Barátom 

Kérdéseidre az alábbiakban válaszolok: 

1: Igen. 
2. a kisharasztság nagyon paei3ziv réteg. glő mozgalmat csak a 

. földmunkássággal együtt lehet csinálni. 	• 
3. nincs je lentoséce 1 mert ainut  is lehetetlen. Az e génes paraszt-

ság nem lehet közegosztállyá. Különben ezt  szóbeli tárfialás 
• utján lehet elintézni, ho-„y mit is akarsz ezzel mondani. 

4. igen 
5. nemcsak bátornak, de okosnak is kell lenni és j6 munkát esi- 

' Mini.  
6. elsietett dolognak tartom a junius 29-i határidőt. Vagy  

szentistvínkor Pestre vagy mód később őszre kell összehivni 
az értekezletet, é3 nemcsak irókaat, hanem politikusokat is, 
de főlefz parasztokat is! Az írók so csinálnak pártmoz- 
galmat. Pár oaraasztkőpviselőre szűk 	van,  márcsak a poli- 
tikai védelem érdekében is. Mert ne 	bb dolog ez, mint ti 
hiszitek. Nekiink nem lesznek .nyu almazott tábornokaink és 
szolgálaton kivüli cse őr ezredeseink. Egjábként a szabad-
s5.3kérdésére én már viiaszoltaa. A tÜme ;ek negsz' érzése pil-
linatnyilag n:m lehetséges. áiajd ha a M A  tizedesekben és a 
nyilasokban csalódnak t.i. nem történik semmi lénye es vrál-
tozás. A harc fő iránya egyébként ne a nyilasok, hanem a 
M -T és az oJ.kotmány-csáklyások felé kell, hogy terelődjön. 
A nyilasok java töme-;eivel egyesülni kell. . 
A 48-as parasztpart cimet nem tartom jónak. A dologban e;yéb-
kétn döntenek tartom•a Szabad Szó szerkesztős6ónek ós Erdei 
Serinek a véleményét. Azután persze a szocialista 4e legii 
földmunkás szervezeteknek' is a felfog sát. Náluk neikül nem 
megv , de nem is  ér semmit. 

7 Ez nem  in  fontos, de i;ulzás is. De ez részletkórdós. 
8. A nevek tulnyomórószt nem aktiv emberek. Az  ő i>genlósük ke-

v:3s. 'arasztokkal kell  tár ;yalni ős megbeszélni. Az igazi 
idő, azt hisze csak a  következő években jőn meg az uj párt, 
illettre szövet stillara . 
Hogy milyen nehéz lesz, azt sejtheted abból, hol máris ki-
tekerték a lapotoknak a nyakát. 'ppen.ezért nagyon óvatosnak 
ős nagyon tárgyeiln. ;osnak kell lenni. A parasztnép szine-jav 
va olyan okos ős j5zaan ho yha látja: komoly mozgalom, tisz-
ta emberek  ós tisztázott eszmék vannak a mozgalom élén, csat-
lakozik ős kitart minden körülmények között. Ha nem is ér el 
ez a mozgalom nagy parlamenti sikereket én ugy érzem nem, 
- akkor is tömöriti maga kerül a dol-;oző Magyarország szine-
javát ős az uj világ hiveit. Nehány becsületes és tisztaamul-
tu ember sokszor eresz falvakat jelent, mert országos kérdé-
sekben mellettük áll a falu t 
CI.i. A  póterpáli értekezlet részemről azért sem tartom jónak, 
mert ugy ón, mint  a többi fontos parasztok éppen az aratás-
ban  le sz ütik. feform . t-us vidéken ez nem ün. .ep, hanem igen 

s unkahaj; . 
W 	

m
ll 	elsietni a dolgot, a lélektani pillanat megválasztá- 

sa nagyon fontos. Most várakozás van a megtévedtekben,közöny 
és letargia az öntudatosokban. 

Barátsággal 
1939. junius 18. 	 • Veres Péter 



"Szabad Szó" 
Szerkesztősége  és Kiadóhivatala 
Budapest 
IX.Muzeum k Brut 15.sz. 

Budapest,193) Junius 17. 

Kedves Barátom! 

Hozzám Kovács Imréhez, Darvashoz, Féjához irt  leveledre: a 
fiukkal nagyjából való hegbeszélés után a következőkben vála-
szolok: 
; ndenekelltt: teljesen eg:,etertünk leveleddel és az azokban 
felvetett problémákkal. Másodszor pedig magam  részéről két év 
óta foglalkozok ezzel a  gondolattal, amióta a Füg:etlen Kis-
gazdapart nindeg : :re nyi1Vánvalóbban cserben  hagyta  az igazi 
népi g;o .ndolatot. Félreértés elkerülőse végett ez a kijelentés 
nem kizárólag uekhardt Tiborra vonatkozik, hanem arra a beözön-

lő intellektuális rétegre, amely végképpen meghamisitott a és 
elkente a paraszti gondolat szinét ós izét ős lényegét a párt- 
ban.  De természetes hogy az azóta bekövetkezett politikai avar-
cl4a méginkább tisztultabb ős kiállóbb _?arzszti moz ;almát kiván-
na, mint ezek előtt két vagy csak egy óv' el. tsz mr  ori fogalmak 
és módszerek teljesen hastattithetetlennó váltak, mert egy olyan 
paraszti gondolattal lehel kiállani csupán, amel tökéletesen 
magában viselné a dolgozó magyarság t  tehát az igazi magyarság 
minden róte(ét. Merev 03 csak politikai pártkeret érzésem sze-
rint semmiképpen nem tudná felvenni a harcot - álli a Független 
Ujság betiltása - a szembenálló erőkkel szemben. 

A labanclelkiség olyan roppant gyökereket eresztett, hatalmat 
font körql, tömegeket bóditott meg *  az eredményes és megtartó 
munka érdekében, olyan paraszti szervezetre lenge szüks,amely 
természetsoerüleg magához tudná ölelni a magyar a ptöme gck tel-
jességét. Osztály jel_le ;ét elveszitené azáltal ha benne a  ma-
gyarság lénylege teljesen kifejezésre juthatna . Veres Pótegének 
van  egy  eszméje, éspedig az é  hogy nem párt kellene, hanem pa-
rasztszövetség. Ilyen iránya t 	e►ink és utkereséseink ál- 
landóan folyamatban vak m ar 	óta, szomoru és bitang 
dolog, hogy alig birunk elindulni bewbe. 
Ennyit  a. magam részéről, Kovács Imre és Darvas irnak valamit, 
ami az ő saját azivük ügye, mindenesetre emlizett időben mind-

annyian lent leszünk Makón. 
Szeretettel köszönt 

"Néppel a Népért" 	 Szabó Pál 

X 

"Szabad nzó" 
Sze-kesztősége és Kiadóhivatala 
Bud ape 3t  
IV. Muzeum k rut 15.sz. 

Kedves Barátom! 

1939. junius 17. 

Leveledben feltett kérdésekre magam részéről is igennel vála-
szolok. Péter-Pálkor a többiekkel együtt lemegyek Makóra. 
Kovács Imre által felsoroltakon kivül ajAnlom móc, hogy hiv-
jét;ok meg Takács Ferencet is. /Hódmezővásárhely/. 
A viszontlátásig szeretettel üdvözöl& 

Darvas József 
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3./ Ková Imre levele H.Szabó Imréhez a *eti Parasztpárt  
eraködésének engedélyozósórőlt  

Nemzeti Parasztpárt 	Buda est,1939. julius 21.  
Közvont ja 	 ` 

Budapest IV.Muzeum krt.15.  
Pártvezetők: _Szabó Pál - Kovács Imre  

Kedves Barátom!  

Mi a Nemzeti Parasztpártot a belügyminiszternek és a rendőrség-
nek be jele.atettt ks igy a párt megalekultx t tekinthető. Eddigi  
szervezési munkánk Sopronban és Bor 	ében indult meg,  
ahol is a velünk érző fiatal parasztemberek vették kezükbe a  
munkát. _Amit a nyilasokról irsz, azt teljesen aláirom és ha  
ügyesen csináljuk sikerülni fog  tőlük a tömegeket elhóditaxii. 
A  programunk,  amely a 	Szabad Szó legujabb számában megjelent  
és ezenkivül loo ezer példányban különlenyomatot kószitettünk t .  
azt hiszem megfelelő, rövid, , frap áns, minden igényt kielé ;it . 
Kü.ldűnk le a Te címedre is néhány ezret, hogy amerre jársz,  
juttasd el a r iarasztsághoz.  

Eckhardt k ;ilföldön van, de egyik bizalmas barátja felvette vo-
lünk a kapcsolatot, az az érzésea, 1;okhardt határozott kiván-
sáára és abban valamilyen közös munka, közös együttmaködés  
lehetőségét látom. A k:lsgazdapárt szétesőben van. U y-  tudom, 

 Feri, T3ldy Zoltán, B.Szabi. Varga Bóla. és Vácdi József 
ki a karnak válni és tügeetlen Viegyar Párt cimmel uj pártot ala-
kitani. N'om nagy jövőt jósolok nekik, mert micd yá an fáradt 
emberek és nem látják világosan a problémákat. Akik 	visezannrad- 
nak azok is reménytelen emberek; ugyhogy valóban csak Lekhardt 

lehet  számításba. Amint Eckhardt megjáai azonnal érintkezésbe 
épek vele, s igyam sít valahogy enni a$ iigrr4 és  reha-

bilitálni  a n rasztsá; előtt. Errol  Wig *a jd beszólunk.  

A szentistván-napi gyülés, nem hiszem, hogy nagy Aker  jel; fjben  
fog majd lezajlani, mert akkorra a párt belső 	teljes  
lesz és velószinüleg ott fog szétesni. Mi. is terree ink Szent 1st  
vári napján Budapesten eg országi  os találkozót. Ta on jó alkaé-
loa, mert Sélásu utazási  kedvezmey-nt,el amu;yis Ala  a para szt-

R :ette. Amerre jársz, hívd fel az emberek fagy 2 ét erre,  
érdeklődnek Nálad, azoknak  is  ird meg;, s bane& is lesz  

engedélyünk, akkor itt a Szabad Szó-nál, amely külőnben a Nem-
zeti Parasztpárt hivatalos helyire  értekezletet tartunk.  

A Makói Pü; ;etlen U jságot a 1e jobb vidéki lapnak tartottam,  
est nem hizeigésből mondom, mer  előbb is hangoztattam. f\íagjon  
36 volna, ha ujra feltámadna, de nem hiszek benne, hacsak  
Eekhardt izom e  R   rc ol ja ki, de akkor jó volna, is Zekhard nevén  
és továbbra is a Te szerkesztésedben jelenne 40g. A lagyar Nem-
zet egyelőre szemben All velünk, de utat és Wet  fogok talál-
ni arra ha -;y ez az álláspontja me;változzon. Ami az Imnródy 
ügyet illeti, eb en Szabó Pali illetékes ás fordulj hozzá le-
vélben, most 13iharuerán tartózkodik pár hétig.  

;áron szeretném ha a coadi szervezkedést  Te  vennéd a  kezed- 
és  ezt me4besz 	

/
éleidő, találkoznunk kellene. Majd érte sitelek basur  

én megyek-e le 	pedig Te gyere fel, természetesen 
utiköltséged  meg:, ;rit 	mi vállaljuk.  

~ ./.  
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déki ripozter jArBataild as országot ős •autits.l szQernssnbd  
a 	 '  r 	"is~ról i s  aser©tnők btsslilai Yel~, ~  a  az<~r•• 
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