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4zentes az Ale6-Tiezavidék jelentőn ga:.; aaagi, politi-

kai központja, 1678-tól 1950-ig k son rad megye s ékh'l,, e. 

. e jládéséiben ké+teégtelenül nagy jelentősége volt a ,reg, eszék-

aellyá ala. ultis, bar a város sohasoa tudott a mag; e első vá-

rosavá volni. ennek oka  részben gazdasagi életének fejletlen-

vég., torz ezeikezete volt, de akadályoz a a megyeszéknely i 

funkeick teljes gyakorlaeát e  hogy egyes fonton hivatalok nem 

kerültek a v: zosLa. 1  , századfordulótól jellemző volt a va-

roe politikal ele ,..é: e a baloleali, haladó polgári es inunk s-

a.oza,al.om kiala&ulasa öe raegerősöáéae. AZ  alienf orradagi 

eze kban a v rosbaa mindvé6ig jelentds, hagyom .nyokaal rendel, 

kezd 	r.oz alo :ral kellet -4 szarolai, különösen állt 

ez a forradalmi inunk emozt;alosmra. 
bzentes a Viharsarok tertiíletén fekszik, munkr3.emozgaama 

elválaszthatatlan e régi6 forradalmi munkas- és pnrssztmozga1-

:-raitál• Természetesen  a szenteei munkásnozc -losn történetében 

is voltak mélypontok, valsagok, de éppen r.<l.oldalieáge, forra- 

dalmi hag,; ományai révén ezekből megerősödve, egyre radikálisab-

bé. válva került ki. A város legújabbkori történetének  tehát 

nagyon jellemző, meghatíározó tényezője a helyi munkásmozgalom 

alatsulá;a, ezért érthető, ho, y a kortörténettel foLlalkozó, 

helytörténet iránt érdeklődő kutatók már a hatvanas évek vé-

gét6l megkezdték az anyag feltúásG.t. A legérdekesebb, leg-

jellemzőbb iratok sorra jelentek meg a különböző helyi, me ;yni 

év o aJzilgos dokumentumkátetekben o 2  de kísérletek történtek 

e6:y-ef. korszak tematikus feldolgozására is, különösen a va-

ros felszabadulás utáni időszakából.' 



A Ti .szánt, 1, ifi, Szentes fel: zabadulása 1944 októberé-

ben,  fél évvel az or:azwj telsz_+b..dulása előtt, a térség sajaí 

tos fejlődése, melyet el.,őeo L:; . n és döntő mértékben a 

viszoL,vok határoztak meg, indokolja ó3 . rthetővé teszi a ku-

t^ ±,fk f 7kozott óideklődé: .,4t. A  t3 e=;,, ségben 1944 'szén le-

zajlott forradalmi v:.i1tozások döntő mértékben meghatározták 

Magyarország felszabadulás utáni fejlődését, e fejlődés sa-

játottságait, biz nyitották a korábbi, ellenforr.dalmi rend-

szer bukásának történelmi szük.'4',ességót, a népi deaokratikus 

fejlődés elkoriilhetetlencégót, ezélt feltétlenül azUkeége3 

az érintett helységek történetének kinél teljesebb feltárd. 

:,:.. 3a jnos az eddigi feltáró—f- Idol ;ozó munkák Szentes eve-

tóben — egy kivételével — a varos felszabadulása utáni fej-

lődéséből kiraéiadtak egy; —két kétoéekiv:1 fontos, alapvető 

kérdést ós azt elemezték, árukel ték, anélki. 1, hogy mogtöli-

tónt Volna a korszak helyi, monoi,r. tfikus feldolgozása. k fel-
=orUl.t problémáka-,, nehézségeket az urasé gos szakim i.c7 1.orból 

Kölcsönzött konoepciók adaptálásával próbálták me, oldani, igy 

helytörtóneti sajátosságok elsikkadtak. 4  

A felszabadulás utáni események mögötti deozet~ii ;  gések 

felismerésének, a hiteles kortörténeti kép kialakitásAnt4k 

gyik alapvető feltétele a korabeli események lehető legtel-

jesebb feltárása• A k.)rszak forrásanyaga nagyon gazdali;, ujan-

akkor rendkiv`'Ji szétsmdrt: a helyi leve ltárakb.n lévő közigaz-

gatási, gazdasági illetve népi, hatalmi szervek iratai mellett 

nélkülözhetetlen a me ;yei pártarcnivuwok ős a SLüT Levéltár 

at yagának áttekintése. k'orrad lmi helyzet lévén a Lo t.társak 

nem sokat törődtek az eset &: ek "adminisztrákáéá :l', ezért 



a fentaalu.s t iratok ruinaen levéltart,ain rer.dkivül sokf el.ik,  

a korszak szinte valamennyi kérdését, problémáit érintik, ugydn—  

akkor gyakran meglehetúsen ezukszavncak. Az írott furrasok Yiiá—  

nycss3ssGái kiegés2itetketók a korabeli sajtóból,  ez kellő kri-

tikával kezelve elsősorban a politikai  viszonyok alakul.áeá--  

nak elemzésében nyújt ssegitséget a kutató ssa.uaarts. Végül, de  

nem utolsósorban számolnunk kell a kortarsak visszaemlékezései-

vel még akkor  is, ha az eg;;  c;s emberek emlékei, r ►:iii4ig nav;yon  

szuu jetctivek, az egész történésnek  cask szL.k területére vonat—  

koznak, és az események 	eltelt évtizedekben többször át..  

értékelődtek.  

A  hiteles korkép kialakítása;ínF,x rú.s;odik, ugyancsak alap-

vető feltc;teie az előzmények ismerete, esetünkben Sze iltes3 gaa--  

dasáe,i, twrsadalmi, hatalmi ós politikai életének jellemzői az  

elleni orracimlmi korszakban, de 	a második  vilaghs~ 

born idején.  rl koraubi munkak s'Lerciüi megelégedtek a; dokumen-  

tumkötetekben közölt részadatokkal, a törtúnoti sza:ii..dalom  

dltr3l.a:nos mQgs;iilapits:ísF.ival, awl u6;ancsak neliozitot ve az e—  

gyes hc;lyi események rea'lis drtékeléeót. A wasodik világhábo-

rú alatti gazdasági és társadalmi viszonyok vizsgG.la iat az is  

indokolttá és szükségessé teszi, ho z  ..,  ezen a textile -63n weg az  

orszdgoe elemzések is oeF:úc rész en történtek meg. 5  Viszonylag  

pontos ismereteink vannak a jobbold.li, fas:i3zta jeliegn izioz—  

gcil mssKi'ól, a muuüstisipt3rtok tuvékeriysógf rűl, az 	moz—  

gz.loxsirúl, de szinto tei j et3en feltúratlan a polgári—kispolgárt  

rétegek helyzete. 6  tiisnyos az egyes politikai mozgalmakat de•  

termindlá gai2dasagi—tirsad irui hn.ttér, szerkezet bemutatása.  

Országosan is feltáratlan az ellmniorracteArt=i rendszer küzigas. 



gatáea, tazoh beli;.l i s  a he;1,4  t;s. c63ágok muköcuéae, moly wind  

s. hatalmi-politikai, mind a g:..zda3aci viszo:y c:k.rz: düatő ha.  

tai3 s%;,1, volt.  

14izuieze:c :t:i6yeleribe;v,:tole, elemzése kii].vnii3t3a 16x.i e_ey  

a h®lytörtéz,éazak szamara a}:nor, amikor a viabgalt teZdle3t,  

we,5ye vagy varos olyan  korszakával foglalkozik, aa:el;,Wex: d'dn-  

tő ezer pUk volt a iieY„- i tényezőknek  - mearpelib a hmdművele••  

tek miatt el:zzigetelt tissstc►túli helységek 1944 3eaéu ilyenek  

voltak.  

Lbb61 a  u,eL;;ondolát3Lú1 indultam ki, amikor rc©Ek3.€;érel--  

tem a mdeodik világtaíbora alatti 6zente® guzuasui,i-táre:.ac'_ .  7=  

c41-politikai viszoztiysait be:iutstni. r:s7-ecl-y probl6ma, teu.a  

kaUOsr. - különösen anol rendeloezSsre wlltak a ..orábbi idő■  

szakra vonatkozó tanultnanyok, illetve a feltárt forrássanyrug  

erre lehetáaége3t kínált - utaltam a korábbi évek fontos, a  

későbbi idűsziaLot is magbatározó eseményeire. törekedtem am  

egyes események mö;ötti d33zefUggések mindl pontosabb feltá..  

résára.  

A time  4eldolcozása sorár, gondot okozott az e. es kor-

szakok elválaaLtá©a. y 11. vil..:c,rat;orá jzontQSen sem  ért vé-  

get 1944 x.,yahram, viszont a helyi  viamonyoicuan e..kur max  sLa.  

mos 4, az orszai;ostól eltérő ós a te3r.aeío:8  joliemző voi„.Sok  

jelentesahek. tizek et; ;  értelmi. jelei az ellenforradalmi rend-  

szer bamleúeának, ami viszont mar  közvetlen  elöramónye,  zeité- 

tele a telezsrJaduláb utwn kibontakozó  forradalmi aoz.galomnak.  
~ze3rt h,:l;i, ;;c:obnek véltem, ha a  nel,yí igazgatáeiahatalmi rend-  

szer v'altos:aíauit, a ka-yonai kösr.igazgatáa ti+al ki fásat,  majd uz  

et;éez ellena ori a:ialmi re;:.dszer ös.,zeonldsát de az ezakta  el- 
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választhatatlan felszabadító harcokat, katonai eseményeket, a 

felszabadulás utáni változásokkal egy fejezetben BUtatOB be.
Munkám során a szakirodalom, a meg jelont forráskiadványok, 

a levéltárakban található dokumentumanyag valamint a korabeli 
sajtó áttekintése mellett külön gondot fordítottam a kortársak 

visszaemlékezéseinek gy jtésére és felhasználására. Személyes 

beszélgetések egész sorozatán, keresztül igyekeztem tisztázni, 

elsősorban a volt tisztviselők bevonásával, a város kiürítésé
nek körülményeit. Hasonló mádon, több alkalommal személyesen 

beszél ettem a helyi raunkásmoz; lom régi vezetőivel, résztve
vőivel, igy 1 orbás Lajossal, akinek megjelent müvét is felhasz
náltam, Erdei Mihállyal, hadi I; révei és Kalpagos Crisan János
sal, az ő visszaemlékezéseik tehát saját gyűjtésem.

’t



I. SZEIiThS A MASGDIh VILkGILhORU IDiiKTI:N  

A v~ ro st  azdasá•i életének fő 'ellemzöi és társadnlrai 

viszox~,val 1939 - 1941_  

Szentes népessége 1941-ben 34,394 volt, 4,6 -al több, mint  

l :  3O-ban.. 1  A város területe 68.695 kil o .  90 9:-a művelés alatt állt.  

A riúvelhetú. földterület 74,57 fi-a volt szántó, 23 '-al több, mint  

országosan. A művelési ágak közül a kertek aránya 0,91 %,- a  le-

gelőké 16,93 , , a rétek, szőlők, erdők stb. aránya nem  érte el  

az  1 ;g-ot sem. 2  A mezőgazdaságban tehát a növénytercelés, azon  

belül 	a szántóföldi növények, '»bonafélék termesztése domi- 

n :.l t. Az alföldi városokban általában az országosnál nagyobb volt  

a szántók aranya, Átlag 70-80 %. A kertek, rétek és szőlők ará-

nya szinte mindenütt a szentesihez hasonlóan alacsony, kivéve  

Csongrádot, ahol  viszonylag  sok volt a szőlő. 3  

A szántők ilyen ma, e ar,r*a részben az éghajlati viszonyokkal  

magyarázható. Másré©zt a kedvezőiden birtokviszonyok, a tőke-

szegény kise- és törpebirtokok ris::t,77 száma, még kedvezőbb termé-

szeti körülmények között is eleve akadályozta a nag;jobb anyagi 

befekteA; t igénylő belterjes gazdalkodás kialakulását.  

A szántóterület á.tla.g 60 ,t.- a termeltek gabonaféléket, vi-

szonylag magas, kb.  30 . a kukorica vetésterille 6e is. A takar-

mánynövények 	összes vetésterület 7-8 *-a, Fiig a többi  

növény /hüvelyesek, ipari rbvények, cukorrépa, burgonya stb./  

v:: i,é;tcLUete alig éri el az 1 %-ot.  

A legfontosabb szántóföldi növény a búza volt. Vetéste-

rülete 1936-1930 között csökkent, 1938-ban  az Összes vetéste-

rület 44,53 %-a volt, a termesztett növények közül a legtöbb. 

A II. világháború éveiben 1942-ig a búza vetésteril ete tovább 

nőtt, majd 1943-tól csökkent, 1942-ben a vetésterület 47,75 %,  
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1943-baa 41,33 £-а.4
А Ыза vetéoterüle tőnek átmeneti növekedése a kedvező ér

tékesítési lehetőségekkel magyarázható* A gabonafélék magae ará
nyának oka, hogy esek terhelhetők legolcsóbban ós mivel a gaz

daságok zöme kis- és középgazdasag, szamukra ez volt a leggaz
daságosabb termény*
A szántóföldi művelés nagyrészt igaerővel történt, a harmincas 

évek második felétől jelentős a gépi erő alkalmazása* A trakto
rok száma 1935-ben oú db volt, egy traktorra 846,86 kh szántó 

jutott* Ez az összehasonlított varosokat figyelembe véve kedve
ző, hiszen Baja kivételével mindenütt lényegesen nagyobb volt 

az egy traktorra jutó szántóterület,“*
A traktorok száma a harmincas évek végén tovább nőtt, 1943-ban 

mar 93 db volt, az egy traktorra jutó szántóterület ekkor 437*76 

kh. A gyakorlatban a szántók 12,3 jt-át szántották 1943-ban gépi 
erővel* A felszántott terület 43,3 £—a bérszantás volt, leggyak
rabban a gazdag parasztok éltek ezzel a lehetőséggel* Egy trak
tor átlag 74,14 kh földet szántott*0 Mindebből látszik, hogy a

használták ki teljes egészében a rendelkezésükre álló 

gépi erőt* A traktorok számának további növelésével, valamint 

a bérszantások fokozatos elterjedésével kedvezőbb eredményeket 
lehet©vt volna elérni, de az ehhoz szükséges anya,,i és személyi 
feltételek jórészt hiojayoztak*

Valamivel elterjedte~b volt a cséplőgép használa a, számuk 

1935-ben 96, 1940-ben mar 116 Szentesen* A cséplőgépek kihasz
náltsága lényegesen job, mint a traktoroké, a tulajdonosok kö
zül 1940-ben 43 kizárólag bércoéplésoel foglalkozott és mindössze 

nyolc olyan ceéplőgéptulajuonos volt, akik c ak a saját gabená-
17

jukat csépelték*' A cséplőgépek elterjedtségét bizonyítja, hogy

gazdák n

v

. \
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e1945-fcan a város egész területén géppel csépeltek.

A terméseredményekre vonatkozóim nincs adatunk. A polgár- 

feester éves kérj elöntéseiből viszont következtethetünk a jó és 

rossz termésű évekre» 1939 ée 1944 között évente a vetések» kb. 
10 *-a pusztult el elemi csapié, aszály, viz- ée jégkár követ
keztében. Különösen kedvezőtlen volt az 1940/41-ез gazdasági év» 

amikor 11184 kh, a vefcésteríilet 21 »8 pusztult el vízkár mi
att.^

A törpe- és kisbirtokosoknak, de a középbirtokon gazdál
kodóknak is fontos jövedelemforrása volt az állattenyésztés. A 

szántóföldi gazdálkodás túlsúlya пега kedvezett a minőségi, ma
gas színvonalú állattartás kifejlesztéséhez, ezért a gazdák nagy
részt hizlalással, elsősorban sertés- és fcaromí'ineveléssel fog
lalkoztak. Feldolgozó ipar alanyában az állatok értékesítése 

nagy mértékben függött a mindenkori piaci áraktól, a jövedelme
zőség meglehetősen bizonytalan volt. Ezért a gazdáknak végképp 

nem állt érdekében minőségi, törzskönyvezett állomány létreho—
10 A harmincas évek végétől, de különösen a második világ

háború idején az állattenyésztésben visszaesés tapasztalható, 

különösen a sertéshizlalásban.11 1939-ben az előző évihez ké
pest 70-80 oe volt a sertésárak esése, ami rendkívül súlyosan 

érintette a hizlalással foglalkozó gazdákat*12 As alacsony árak 

miatt csökkent a sertések száma, ami már a következő évben sú
lyos gondokat okozott a lakosság folyamatos hús- és zsirellá- 

tásának biztosításában. A hizlalással foglalkozó gazdák érde
kében a városi képviselőtestület kérte az illetékes rainiaztó—

1«
riumtól a sertésárak felemelését* A képviselőtestület kérvényei 
azonban nem változtattak a bajokon, sőt az 1941-tól folyamatosan

/

zúsa.

v
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bevezetett fogyasztási korlátozások ellenére a második világ
háború éveiben a város állandó közellátási problémákkal, hiányok
kal küzdött. 1942-43-ban a korábbi 3-5-szörösére nőtt az eladott 

soványsertések száma, mig a sertéshizlalás és a hízott sertés 

értékesítése lassan tovább csökkent. Hasonló jelenség tapasz
talható az állattenyésztés más ágazataiban is. Kivételt csak
a baromfitenyésztés jelentett, mely a kedvező értékesítési lehe- 

|j»i<<fc МмййшМиш ti—wylf m yenlete—a As
1930-ban meghirdetett "győri fegyverkezési program” bevezetése

tett ugyan Magyaroszá-átmenetileg gazdasági konjunktúrát te 

gon, de már 1940 második felében több területen visszaesés volt
tapasztalható.
1941 júniusában Németország Szovjetunió elleni támadása. ■JA
Magyarország hadbaléрезв a náci Németország old; Ián az ország
gazdasági életében is új helyzetet teremtett! a dolgozók terhei

zőgazdasági népesség, a gazdálkodók adói, 

terménybeszolgáltatési kötelezettségeik irreális méretűvé vál
tak, a közellátás zavarai állandósultak. A kormány újabb és 

újabb korlátozások bevezetésével, a terménybeszolgáltatás állan- 

,elésével próbált úrrá lenni a helyzeten.1^
1941 nyarán kormányrendelet jelent meg a gabonafelesleg 

kötelező felajánlásáról és beszolgáltatásáról. A rendelet sze
rint az 50 kh-nál nagyobb területen gazdálkodók kötelesek vol
tak terméseredményeiket bejelenteni és a felesleget beszolgál
tatni.16 194^ júliusában a lakos ag kenyérellátása katasztrofális 

mértékben akadozott. Ezért a főispán mar július elején felszólí
totta az őstermelőket, hog bár joguk v n augusztus 15-ig szük
séges készletet tartalékolni, csökkentsék készleteiket, hiszen

megnövekedtek, a

dó
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augusztus 1 után raár lesz új gabona, és feleslegüket szolgál

tassák be.
Polgármesteri rendeletre Szentesen a tanítók keresték fel a 

gazdákat» hogy a te ményfel©siegelet összeírják, mert a fe
leslegek beszolgáltatása nélkül kép téléi, volt a varos a lakos-

18 1941 július 11-től ízigo-ság kenyérozükségletét biztosítani# 

rú liszt-, kenyér- és ssirfejadagot vezettek be# Lisztből egyéni "
ként heti 50 dkg, kenyérből napi 25 dkg, /nehéz fizikai dolgo
zóknak napi 40 dkg/, zsírból havonta 1 kg volt a fejadag, A mal
mok őrlési vámjából származó felesleget a főispán lefoglaltatta.
A fogyasztási normák megállapításával, a jegyrendszer bevezeté
sével 55 , ~al csökkent a lakosság kenyériogyasztása.20 

séges gabonát azonban még Így в
zepétől már ú-áe lisztet használtak a pékek a kényérsütéshez, 
aminek következtében a kenyér ára emelkedett#21 

jő előre felszólították, hogy beszolgáltatás! kötelezettségeik
nek a cséplést követően azonnal tegyenek eleget, hogy a lakosság

J 22kényérellátasátjfolyamatosan biztosítani lehessen#
tások ellenére a gabonabeszolgáltatás rendkívül akadozott# A 

gazdák arra hivatkoztak, ho у annyi gabonájuk sem termett, amennyi 
saját szükségletükre elegendő lenne.2^ Másrészt kérték, hogy a 

rendeletben megállapított "visszatartható" fejadagokat emeljék 

fél, mert a megállapított mennyiség irreálisan kevés#2* Külö

nösen súlyos gondot okozott, hogy a szentesi gazdák által be-
a város ellátat-

A szük-
tudták biztosítani, július kö-

A felszólí-

szolgáltatott, vagy tőlük lefoglalt gabonát n< 

lan lakossága szükségleteinek biztosítására használták fel, ha-
nem elszállították a városból. Amikor a városi képviselők min
dezt számonkérték, a pol ármester a felettes hatóságok intózk 

dáseire hivatkozva visszautasította a panaszokat#2^ A beszolgál-
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tatéoi rendszer bevezetése súlyosan visszahatott ß mezőgazdasági 
munkások helyzetére is. Korábban ugyanis a mezőgasdasugi munká
sok /napszámosok, cselédek, arató- és cséplőnunkások/ nyáron 

megkereshették egész évi kenyérgabona- szükségletüket. Kost vi
szont a gazdák nem voltak hajlandók temészetbeni bérezéssel 
alkalmazni a munkásokat, mondván, hogy akkor nem tudják telje
síteni felajánlási-beszol áltatási kötelezettségeiket. Emiatt
vontatottan haladt a munká«szerződések megkötése, gyakran került

26sor a szerződéskötések megtagadására,
1942 telén különösen a hús- és zsirellátás biztosítása oko

zott problémát, A helyzet javítása érdekében átmeneti időre csök
kentették a húsfogyasztási adót, a vágóhídi dijakat, A képvise
lő-testület tagjai helyesen mutattak rá, hogy n< az állatvágá-
eok száma csökkent, hanem a levágott állatok súlya, a hizlalások 

mértéke, Ennek oka pedig a takarmányhiány, a kisgazdák legki
sebb feleslegének igénybevétele,«lefoglalása és elszállítása 

volt.27
A háború menetében 1943-ban bekövetkezett változások a ter

hek további növekedéséhez vezettek: már januárban megjelent az 

új beszolgáltatást r ndelet, megtörtént a Jurcstk-féle tesméty- 

beosol-ál tatáéi rendszer bevezetése. A beszolgáltatás! rendszer 

alapja a földek kataszteri tiszta jövedelme volt, amely 

állapítása Idején sem tükrözte a földek valóságos jövedelmező
ségét,28 A rendelet megjelenését követően, még 1943 márciusában 

a Csongrád megyei Gazdasági Egyesület feliratban kérte a minisz
tériumtól a rendelet módosítását, A feliratban rámutattak a ren
deletnek elsősorban a kls-és középbirtokosokat érintő arányta
lanságaira, "az alföldi gazda szemtermesztés mellett még a be-

i
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szolgáltatandó gabonáját sem tudj a  mogtenr,eini, nemho ,y a saját  

szükségletét ás a vetőm:ot fedezni tudna."  

Kdrték a rendeletben megállapított ef  sé ek 40 ia-oo csökkenté-

sét. A Csongrád me ,, eiekhez hasonlóan orsszrle3zerte születtek  

tiltakozó feliratok, memorandumok, de a minisztérium valamennyit  

visszautasította, mivel a rendelet végrehajtásához a "legszigo-

rab közérdek f«ződik." 29  

A besszol< ,:. í;: tani rendszer elleni fellépések, a terményfeles-

leg, letaga ,áea, eltitkolasa 1942—tól általánossá vált, kLilönö-

sen 1943—ban öltött ora3zéi, :os méreteket. 30  Januárban több izben  

felszólították a szentesi glazdákat, hoc ;-  tegyenek eleget beszol-

gáltatási kötelezettségüknek. A mulasztó gazdák ellen rendőrsé-

gi eljárást indítottak. 31  1943 áprilisában a főispán mar arról  

számolt be, hog;j eddig 40U0 Csongrád megyei gazda  ellen  indí-

tottak eljárást. 32  A  szigorítások, a rendűrségi eljárások elle-

nére 1943 őszén ismét általánossá% vált a termény ek letagadása,  

novemberben mar  több szsám szentesi gazda ellen indítottak ren-

dőrségi el jur ást a beszolrált r : a3ok elmulasztása miatt. 33  

A város gazdasági cetére a mezőgazdaság tulsílya a jel-

lemző, az ipar fejletlen, nagyrészt a mezőgazdaszagi teusc ek  

feldolgozására, a lakorrság helyi szükségleteinek Kielégítésére  

terjedt ki. Bbből következik, hogy nagyválialatokrál, gyárakról  

sziL:te nem is be.zélhetünk, a kisipar egyeduralma volt jellemző.  

kisiparosok sz4.ma 1934—ben 8U .'. volt, számuk a II. világháború  

éveiben sem változott. A  kisiparosok szakmánkénti vizsgálata  

mutatja, hot r~, a beszo1 ;áltatóipar aránya volt a legmaga©atb. 34  

A háborús konjunktúra a ozentessi kisiparosok helyzetén még át-

menetileg sem  javított. A kisipar fejlődését mindig a felvevő  



piac, a mezőgazdaaagi népesség jövedelme határozta meg.  Pint 

láttuk láttuk a második vil_gháboru latt a mezőgazdaság e41yos gon-

dokkal küzdött, koraoly veszteségei voltak. kibbSl köve vkezett, 

ho. y a kisiparosok helyzete is romlo.t. i ár 1938-ban selyos 

munkahiánnyal, növekvő munkanalkülisó' el kellett sswolniok. 

A munkanélküliség különösen az asztalosokat, valamint a fa- és 

építőiparban dolgozó kisiparosokat, kőmúveaeket, iíceokat ér1n--

tette. xz ipartestület i  a varosi képviseli-tectiilet egyaránt 

foglalkozott a kisiparosok munkához juttatésával, dé"ielsűbb 

hatóságokhoz  irt kórv nyeken kivLil másra nos telt erejéból. 35  

1939-ben  az épitűipa. osok munkanálktlic sge állandósult. Az ipa-. 

oesk többszöri sürgetésére a város közmunkákon, inségbérért 

alkalmazta egy' részüket. tj,z ipartestület is igy; . ekezett munkát 

szerezni, 1939-ben 25.-30 kümaves és ács jutott munkához a főv .. 

sosban. 36  Az iparosok teljes foglalkozta ósát azonLan a háborús 

években sohases tudták biztosítani. 

Nagyobb villalat aindössze 4-5 volt a varosban, ezek is több-

fajta tevék.s eággel foc;lalkoztak. A  legjelentősebb valialko-

sás a Zsoldos RT volt, melyhez gőzalom, kenyérgyár, ! a.ósz-

telep, tégla- óserép- ás cserépkályha yár, oement,gyár, vala-

mint konyhakertészet tartozott. Alkalmazottainak száma 5W-100 

körül mozgott. Az KT kereskedelemmel is foglalkozott, külön 

élelmiszerüzlete, hentesboltja, valamint tü előanyag kereskedé-

se volt. 3 ' 

Az ipari üzemek között számottevő a malmok arra, a már 

említett Zioldos HT-n kívül még két gócmalom és 8.14 kisebb 

,Lalom volt a városban. 

Említésre máltó mit' az üzemek közül a i'olar-féle oipőgyár, a 
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Dóesi tésztag dr, eef y ládagyár, a Yrena-féle szövőgyár, hitrom  

téglagyár, valamint a Gellért testvérek fafeldolgozó űzere.  

Ezekben az Uzemekien 2U-150•20O hunkés dolgozott. Az ipari  

Uzeaek általában rosszul felszereltek voltak, korszerűtlen  

technikával dolgoztak. 39  

A kereskedelemre,a város gazdasági szerkezetéből adódóan  

ugyancsak a kiakeroskeddk tulstltlya a jellemző. 1934-ben 266  

kereskedőtől mindmesze 3U nevezhető nagykez.esked5nek. d kis-

kereskedők közül a legtöbb a fúszerárus /70/, körülbe1U1 azonos  

arányban szerepelnek a gabon akeresked5k, italbolt tufa jdonosok,  

toll, bór és gyap3' kereokedők. Igy°^zán nagy kereskedóeég nem volt  

a varosban, a nag rkereekedők közül a  legjelentősebb  a Krausz  

testvérek tűzifa- ós szónkerenkedéss, valamint a Zsoldos RT  

kereskedelmi tevékenysége volt, mindkettőhöz jelentós ipari üzem  

kapcsol5doi,t. Kizárólag kereskedelmi profilu volt  a  Han 'ya  l~lel-

.iszer Kiviteli RT, nel;,' élő de vágott baronfi, valamint tojás-

kivitellel fo ;lalkozott. A varosból és környékéről felvzzzárolt  

élő barom ít saját telephelyeikön tisztitottak, bontották. :iz AT  

sertéofelv"tedrláseal, 	és 	kcsité©sel is  foglal- 

kozott. Főidényben munkásainak szá. a elérte az 500-t, állandó  

alkalmazottja  180-200 fő volt. 4o  A kereskedelmi tevékenycsépet  

folytató vállalkozások közUl emlitéc t 6/.00m1  mér; a Future :rú-  

forgalmi AT e  mely elsdaoroan a nvona érté cesiLéuéves. ferl.ttii u-

zott. A városbss két nagy  raktdra volt, évente átlag 5-50Ú va-

gon gabonát iisisolt fel és ártékesitett. 41  

Az eg;;roldaluan mezőgazda.sági jellegű város hitelélete  —

talán még jobban mint az ipara,- fejletlen, elmaY•adott volt.  

A varos gazdasági életében a  kisüzemek tulsú ya miatt nem volt  
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jelentős hiteligény* Szentesen két bank létesített fiókot, az 

egyik a Magyar ültalános Takarékpénztár RT, a másik a I 

Hitelintézet RT. Forgalma mindkettőnek alacsony volt, legna
gyobb hitelezőjük a város volt, mely egy-egy nag óbb építke
zés megvalósításakor fordult a bankokhoz. A hitelélet a II.

fejlődött.4ti

zeti

világháború éveiben szinte semmit s
Szentes gazdasági életére a II. világháború éveiben to

vábbra is a mezőgazdaság túlsúlya volt jellemző. Fejlődésről 
egyetlen ágazatban s 

ló berendezkedés miatt erre eleve n
beszélhetünk, a kisüzemi termelésre va-

is volt lehetőség. A vá- 

meglévő aranytalanságokat csak j 

lentős ipari létesítmények telepítésével, végsősoron beruhá
zna gazdasági szerkezetéb

zásokkal lehetett volna javítani. A város vezetése több alka-
43lommal fordult a kormányhoz ilyen kéréssel, de eredménytelenül, 

a háborús évek gazdaságpolitikájától pedig Ilyesmit el sem le
hetett várni.

A város gazdasági életének jellemzése után vizsgáljuk meg 

Szentes lakosságának rétegeződéit. A tarsadtalora-szerkezet 
elemzéséhez forrásul az 1941. évi népszámlálás adat it használ
tam fel.

A város lakossága 1941-ben 34.394 volt. A népesség 7§
15 évesnél idősebb, elvileg keresőképes. Bezel szemben a tény
leges keresők aránya az öesznépe.nóg 50,5 ^-a.44 A keresőképes 

és tényleges kereső lakosság közti 25 f*~03 eltérés oka részben 

az, ho у a 15 éven felüliek egy része még továbbtanult, a döntő 

ok, hogy a város gazdasága képtelen volt mmkaalkalraat bistosí-

A továbbiakban tekintsük át a népesség foglalkozási mog-
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oszlását ágazatonként. 45  

h mezőgaidaeágnsk a gazdasá i életben elfoglalt helye in-

dokol ja e birtokviszonyok részletes elemzé sét. merre legalkal-

maeatb forrásunk az 1935.  évi általános mezügazdaea i tiesze-

iráe. 46  As öeezeíráe eredm6nyei lehetővé teszik, ho a bir-

tokviszonyokon kivLil a gazda ági- ok megoszlását, valamint a ha-

szonbérbea'u e mértékét is visogál juk, i r-y a €szdaeáei szoká-

sokra is utalni tudunk. 

1941-ben  a  lakosság 50,6 »--a, a ke esők 52,0 fi-a ölt a meze- - 

. zledaságból, mindössze 1,5 fi-kal többen, mint as orvzá ;os a- 

rány. Ceon;rád megye varosaiban az agrárnépesség aránya 5-10 

•-keh. na,' otb, mint Szentesen, viszont az ti=jezehaeonlitott vá-

rosokban 10-30 -kel alacsonyabb, mint akár a szentesi, akár 

más Csongrád 	város! 	Az at;arnópesség nagy szí ma 

kedvező nező azdasági otru't üra esetón nem okozot L volna kü1U  -

nösebt go dot, de a birtokmegoszlás is meglehetősen ros©z volt. 

A mezőr-az asági keresőknek mindeseze 36,6 a rendelkezett saját 

földbirtokkal, tehát az alföldi ész viharsarki rel,; séfiekhez hason-

lóan Szentesen is  mintegy kétharmad résztik teljese n  ninoete- 

len agrárproletár volt. 48  

A földbirtokkal r ndelkezők aranya Vizsgált alföldi városok-

ban a szentesinél általiban na:!,yobb, tehát a szentesi arány 

alföldi viszonylatban kedvezőtlennek mozdhat6. 49  

A birtokok száma nagyjából arányban van a tártokosok  

de az egyenlőtlen mep:oezlas miatt a birtokosok jelentós része 

nem tudott földje jövedelmétől megélni. 
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A birtokok megoszlása birtokkategóriánként as összes bir
tok százalékában;^

•i

i.

Orasá; овалSzentes
v

21*4i55 «461 kh alatt

59.74 54.04Зд5-йкак
36.36 25.6428.90

'

I ia Q.93245.SHWft.Mteaa.
1.62 0*51 OjóI100-500 kh-as

i
Ддйб—■0«o6 o*oá50U-100O kh-as

Í4
' Л 0.070.04 £*01тш&ш

A táblázatból kitűnik, hogy a birtokok 56,77 ?é-a életképtelen,
5 kh-nál kisebb törpebirtok. A törpebirtokok aránya mind orezá-

52ifr.yei vá okokban a szentesinél nagyobb.Jgosan, mind a Csongród 

A törpebirtokok viszonylag kie aránya önmagában megtévesztő, is
seknek a birtokoknak az átlagterülete Szentesen tényleges

^ Kedvezőtlen továbbá, hogy ilyen élet- 

földterület 6 fé-án élt a bir-

ki-
sebb, mint országosán, 
képtelen törpebirtokon, az össz 

tokosok több mint egyharmada, a mezőgazdasági keresők 13»! £-*•
Alföldi viszonylatban ez az arány áltál nosnak mondható, az or
szágosnál lényegesen alacsonyabb.
megélni képtelen törpebirtokosok az amúgy is nagyszámú mezőgaz
dasági munkások aranyát növelték. A nincstelen mezőgazdasági 
munkások és a törpebirtokosok együttes aránya alföldi viszony-

^ 1 A földjeik jövedelméből

latban a mezőgazdasági keresők mintegy 70-80 Й, Szentesen 76,5
^ Ezt a nincstelen agrár-a, lényegeseti több, nini or. zágoean. 

proletár és fólproletár réteget a icezőgazdaságnak kellett kere
sethez juttatnia.
AendkivUl nagy volt a kis- /5-50 kh/ és középbirtokok /50-100 kh/
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aránya 36,36 illetve 3,15 S*. A kis- és középbirtokok el
terjedtsége az Alföldön általános jelenség, arányuk azonban 

általában a szentesinél kisebb volt.^ Az egyes birtokok átlag- 

területe egyik kategóriánál о
birtokoknál 17,72 kh, középbirtoknál 69,38 kh volt, alföldi vi-

57szonylatban általánosnak mondható* A mezőgazdasági koresők 

20,2 ?í-a kisbirtokos, ez volt az a réteg, mely jórészt család
tagjai bevonásával, esetleg néhány napszámos időszaki alkalma
zásával művelte földjét* A földbirtok ennél a kategóriánál már 

biztos létalap lehetett* A kisbirtokosok aránya a vizsgált al
földi városokban io hasonló, tehát megállapítható, hogy az Al
földön a birtokosoknak kb* fele 5-50 kh földdel rendelkezett*"^

aránya rendkívül kedvezőtlen volt, ugya
nis ezek a birtokok éppen a művelési, gazdálkodási szokások mi
att minimális idegen munkaerőt foglalkoztattak* Feltétlenül 
kell jegyeznem, hogy az ebbe a kategóriába sorolt birtokosok 

30,5 'A—a 5-10 kh-as ún* paraszt birtokos, és csak 69,5 á-uk so-
CQ

roIható a módosabb paraszti, gazdagparasati réteghez* A kis- és
középbirtokok területi aránya nagyjából megfelelt a birtokok szám-

őrtbeli arányának*
A nagybirtok 3zárna és területi aránya lényegesen eltér az őre 

szagos, sőt az alföldi arányoktól* Szentesen az átlagnál ma
gasabb, az összehasonlított városok közül a legtöbb, 1,72 % a 

100 kh-on felüli birtokok számaránya* A nagybirtok területi ré
szesedése az Összes területből viszont az országos átlagnál lé
nyegesen kevesebb, alföldi viszonylatban jé közepes, mindössze 

31,04 aa eiy birtokra jutó átlagterület 247,97 kh*oi 
A mezőgazdaság szerkezetéről, a temelési szokásokról pontosabb

fi Xfj « SZEGED

érte ©1 az országos átlagot, kis-

/;

A kiabirtok ilyen

£



19

képet kapunk, ha a birtokviszonyok mellett a gazdaságok meg

oszlását is elemezzük.
gazdaságoknál az egyes kategóriák megállapításakor az ösa- 

©zehusonlítás érdekében eltértem a birtokok elemzésénél hasé— 

nált legálisaktól.
A gazdaságok, ill. birtokok aráiba nagy ságcsoportok szerint az

gg
összes gazdaság, ill. birtok százalékában#

Szentes Országos Alföld 

IBg&t.. ШШ„£Шлт±Шх..ГШЛл 

61.36 56.77 69.4 72.4972.3

^2íl^1,M...,2íí*SL~2o*ZL, . 3ZA.
.....

.-y..Qi..0.04_0tA>^,.4?.... £.3L-

^aasga^KáaKL/fi=&.^_____ _
/k&QkJS&l___ ___

A gazdaságok és birtokok száma közti eltérés oka egyrészt az, 

ko&v a birtokok adataiban nem szerepeltek a bérelt földiek, 

xészt a nagyobb birtokok területén több gazdaság is előfordult. 

A gazdasagok megoszlása tehát tükrözi az egyenlőtlen birtokvi
szonyokat. A tözpegazdaeagok növekedése a birtokok arányához 

képest tovább mélyitette a mezőgazdasági struktúrában a bir
tokviszonyok révén meglévő ellentmondásokat.

A város mezőgazdasági szerkezetének elemzésekor szólnunk 

kell még a haszonbérleti viszonyokról, a földek bérbeadása u- 

C unis egyik legelte jedtebb eszköze volt a birtok hasznosítá
sának, illetve a kisebb birtokosok részéről a saját földterü
let kiegészítésének.
Elemzésünk szempontjai a következők:
1. a különböző nagyságú birtokokból a részben, vagy egészben 

bérbeadottak számbeli és területi arányai

na
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2« a haszoabérbeadás elterjedtsége a kötött és szabpdforgalmú 

birtokoknál
3, az egyes gazdaságtípusok részesedése a haszonbérbeadott 

területekből
I {

Szentesen. 23 843 kh területet, & földbirtokok területének 

34,01 ?Ut adták haszonbérbe. A haszonbérbe&dás lehetőségével 

a birtokok 25,7S /~*a élt."'"
ás egészben, vagy rész en haszonbérbe adott földbirtokok szá
ma és területe birtokkategóriánként; /az összes birtok í—ban/

Szentesen

_________________________ _______________SSÉg£L területe

Ю.16lü.600-1 kh-as birtokból_____ _
1-5 kh-ap birtokból
5 - 50 kh-aa birtokból
50 - lOü kh-аз birtokból
^.00 - 5uü kh-aa birtokból
5QU - 1000 kh-as birtokból
1000 kfa-on felüli birtokból

22.00 27.89

38.4639.17

22x22 _42*21
50.62 30.21

2JU22. íxil
£2j&50.00

Általános elvként elfogadhatjuk, hogy a részben, vagy 

géősben haszonbérbe adott birtokok száma a birtokosoportok 

nagyságával egyenes arányban nőtt, a legelterjedtebb a kis- és 

középbirtokokon volt, de a nagybirtokon is gyakoribb, mint or
szágosan, sőt még alföldi viszonylatban is.

A haszonbérbe adott területek megoszlása birtokkategóri-

64

ónként:
birtokból haszonbérbe adott terület;0-5 kh 

5-100 kh 

100-1000 kh " 

10Ou kh felett”

1058 kh 

16200 kh
5769 kh
rk-o kh

23043 kh

n n

!összes haszonbérbe adott terület;

í\
\
\
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As összes haszonbérbe adott terület le nagyobb réssé a 

kis- és kö zé pbirt okokból származott. Ennek oka, hogy feltét* 

leshető er. ebben a kategóriában volt a legtöbb nem mezőgazdasá
gi főfoglalkozású földtulajdonos, akik földjüket Ilyen módon 

müveltették meg.
Ezenkívül közrejátszott as kiföldre általában jellemző törté
nelmi fejlődés, az ezzel kapcsolatos hagyományok, sr.okások, 
települési forma, A módosabb parasztgazdák szívesen bérbeadták 

földjüket, miközben ők maguk a városban lévő házaikban kényel
mesen éltek a haszonbérből, A parasztbirtokosok földjeiket 

osak pénzért, hanem természetbeni járadékért is bérbeadták. Az 

igy kialakult feles, harmados rendszer a bérbeadás pozitivabb 

formája ugyan, de pillanatnyilag kedvező volt a szegény, pénzzel 
rendelkező bérlők számára#
A birtokok jellegét tekintve a bérbeadás a korlátolt for

galmú birtokokon volt az elterjedtebb. Amíg az összes földbirtok 

25#79 .--át adták részben, vagy egészben haszonbérbe, addig a kor
látolt forgalmú birtokoknál ez az arány 58,33 %• Ez a korlátolt 

forgalmú birtok összes területének 37,78 ét jelentette, A 

bérbeadás gyakorisága, magae szarna a korlátolt forgalmú birto- 

befolyásolta döntő mértékben a bérbeadott földterület 

nagyságát: az összes bérbeadóit terület 11,87 

lyen birtokból, Ennek oka, hogy 8zentееen a földterület mind
össze 10,93 Jt-án volt korlátolt forgalmú földbirtok és esek

66területe viszonylag alacsony volt, átlaguk jogcímenként 684 kh.
A bérben ott terület 82,83 #~én 100 kh-on aluli kisbérlet 

jött létre* A haszonbéres földek 53,94 *>-án 10-50 kh-as gazda
ságok osztoztak, ami a módos, illetve gasdaparaszti réteg és

n

kokon m
származott i~

\
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életmód erősödését biztosította.6? A kisbérietek nagyarányú 

elterjedésének oka részben az egyenlőtlen birtokstruktúrával - a
közép- és kisbirtok túlsúlya akadályozta a nagybérletek kiala
kulását - részben a paraszti vállalkozás népszerűségével - a 

tulajdonos számára jövedelmezőbb, ha földjét több kisebb bérlet
ként adja ki - magyarázható,
A bérleti rendszer elterjedése Szentesen hozzájárult a birtok- 

viszonyokból következő ellentmondások elmélyüléséhez,
összegzésként megállapíthatjuk, hogy Szentes mezőgazdasági 

struktúrája az országoshoz hasonlóan, n 

len blrtokmegoezlás következtében kialakult ellentmondásoktól.
Az országossal ellentétben városunkra a kis- és középgazdaságok 

túlsúlya, a nagybirtok hiánya a jellemző, A birtokelaprózódás 

veszélyével küzdő kisbirtokosok nem gondolhatnak birtokaik gaz
dálkodásában korszerű módszerek bevezetésére,hiszen az ehhez 

szükséges anyagiakkal nea rendelkeztek, hitelt pedig kellő fe
dezet hiányában ni 
alacsony számából törvényszerűen következett, hogy a mezőgazda
ság, mint a város gazdasági életének legfontosabb ágazata, csak 

nagyon kis mértékÖeAdegen munkaerő foglalkoztatására volt ké
pes# A többi ágazat fejletlenségét is figyelembe véve rendkí
vül magas volt a munkanélküliek aranya, amit tovább rontott, : 
hogy a mezőgazdaság az egyenlőtlen birtokaegoszláe következtében 

saját agrárnépességét sem tudta teljes mércékben foglalkoztatni. 

A törpebirtokok, valamint a kis- és középbirtokok nagy száma
pontjából

is. Az egyenlőtlen birtokeloazlas következtében mint láttuk, a 

mezőgazdasági keresők 76,b $-a agrurproletár, vagy főiproletár,

mentes az eg; enlőt-

tudtak felvenni, A közép- és na-; uirtokok

kedvezőtlen a társadalom szerkezetének alakulása s
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20,7 /»-ük kisbirtokos, életszínvonaluk nagyjából a középrétegeké
vel azonos és mindössze 2,8 f* tartozott a kifejezetten gazdag» 

paraszti /50 kh fölött/ és nagybirtokosi réteghez.
Lz az a gazdasági—társadalmi struktúra, melyet egyik oldalról 
a nincstelen agrárproletár, a birtokaikból megélni nem tudó 

törpebirtokosok tömege jellemez, Másrészről, VfgLükszeniten meg
jelenik a népi Írók által /Erdei, Fája stb,/ bemutatott gazdag
paraszti réteg, mely az alföldi városokban is, Így Szentesen is 

a város életének irányításában döntő befolyással birt, A nagy
birtok hiányából adódik, ho у esen a helyzeten gyökeresen csak 

az egész gazdasági struktúra átalakításával, iparosítással 1' 
hét változtatni.

Az ipari népesség aránya 20,8 >, a mezőgazdaság után ez

volt a legnépesebb ágazat, ла Összehasonlított városokban az
* 68 ipari népesség aránya általában hasonló.

Meglehetősen; alacsony, 13,9 $> a közlekedésben, kereskedő 

lemben és szolgált < lásban foglalkozta-ott népesség, Ez is mu
tatja ezeknek az ágazatoknak a másodla oe, alárendelt szerepét,

A keresők aránya foglalkozási viszony szerint as összes
69keresők százalékában; 5

Önálló Segítő cs. Fizikai Szellemi
alk.alk.

36.6mezőgazdasági
Ipari /bányászat +
££*.. IP J,-
közlekedési

44.2 kA

66,1'31.7 0.5

62*5 Üj£1.928.4кегепк.. szóig.
közszolgálati

bexák.
Összes
+ fizikai

6.6 34.025*1
69.3+ДО.2

6.4keresők 51.3____ ____  30.1 __________
foglalkozásának számítva a napszámosokat•
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A keresők 69#9 J&-a valamilyen formában /segítő családtag,
fisikai, vagy szellemi alkalmazott/ as alkalmazott réteghez
tartozott* Б réteg aranya ^vizsgált városokban, a űsongrád me
gyeiek kivételével, nagyobb a szentesinél,10 A legelterjedtebb 

valamennyi ágazatban a fizikai munkások alkalmazása volt, a ke
resők 53»3 >-a tartozott ide, A fisikai foglalkozásúak aránya
a megyében Szentesen volt a legmagasabb, a többi alföldi vá- 

rosban azonban még a szentesinél is elterjedtebb volt* A 

szellemi foglalkozásúak aránya a vizsgált alföldi városokban 

mindenütt kedvezőbb, sint Csongrád megyében, bár a többi fog
lalkozási kategóriához viszonyítva kedvezőtlenül alacsony. Szen
tesen a keresők 6,4 /—a szellemi foglalkozású, a megyében ál-

72talaban még ennél is kisebb az arányuk,
különösen kedvezőtlen volt, hogy a szellemi foglalkozni- 

Vimproduktiv
csak nagyon kis százalékuk kapcsolódott be a termelésbe,

A fizikai munkások magas száma és szellemi foglalkozáslak 

háttérbe szorulása mutatja a város gazdasági életének elmara
dottságát, a termelés alacsony színvonalát, a kisárútérméiés 

túlsúlyát.

munkát végző közszolgálati alkalmazott volt éseúak

összegezésképpen megállapíthatjuk, hogy a gazdasági élet
ben meglévő ellentmondások a társadalom szerkezetében is tor
zuláshoz vezettek* Kém alakult ki a városban i asi kapitalista 

vezetőréteg. Kitermelődött viszont egy jelentős tömegű, hely
zetével elégedetlen dolgozó osztály. Nagyrészük nincstelen ag
rárproletár, valamint a földjükből megélni nem tudó törpebirto
kos volt. Ipari proletariátus hiányában szervezett erőt, a mun
kásmozgalom bázisát elsősorban az agrárproletáriátus soraiban
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kell keresnünk. A már korábban földiét vesztett agrárnépesség 

jelentős hányada földmunkássá, kubikossá vált* A kubikos élet
forma, a munkából adódó szervezettség, összetartás, valamint 

ehhez párosulva a munkáról-munkára történő vándorlás során meg
szerzett új ismeretek, eleve fogékonnyá tették ezt a réteget* 

Elsősorban ők ismerték a munkásmozgalom eszméit, váltak ezen esz
mék híveivé és hordozóivá, lettek a város munkásmozgalmának szer
vezőivé, vezetőivé*

A dolgozók helyzete, kísérlet a munkanélküliség
megszüntetésére

A gazdasági élet elmaradottsága, a tulajdonviszonyok, külö
nösen az egyenlőtlen birtokstruktúra következményeként a har
mincas években állandó munkanélküliség jellemezte a várost. A 

munkanélküliség a hadikonjunktúra ellenére a háború első idő
szakára is jellemző volt. 1959-ben földmunkások, kisiparosok, 

ipari munkások tömege volt kereset nélkül* A munkanélküliek szá
ma még a nyár folyamán is magas volt, és ősszel tovább emelke
dett. A dolgozók szociális helyzetének vizsgálatára, a várható 

munkanélküliség felmérésére, állandó figyelemmel kísérésére 133*3 

októberétől megyei szociális tanácsadót alkalmaztak* A tanácsadó 

jelentéseiben felhívta a főispán figyelmét hathatós intézkedések 

bevezetésére, különösen a kubikosok munkához való juttatását
^J a munkanélküliek aránya Szentesen volt a legma

gasabb, 1339-ben a megyében munkanélküli kubikosok 2tí,30 ü-a,
74a mezőgazd sági munkások 56,63 , —a volt szentesi*

A munkanélküliség megszüntetésének egyik eszköze a máso
dik világháború éveiben a munkások németországi alkalmazása volt* 

1939 és 1942 között több azaz szentesi utazott hémetorozágba jobb

szorgalmazta*
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munkalehetőség reményében, ülőször csak kuui osok t és mezőgaz
dasági idénymunkásokat alkalmaztak, majd 1941-től ipari munká- 

^ 1939-ben Csongrád megyéből 2üQ kubikost szerződ
tettek Kémeto szagba, ebből lüű szentesi volt. A kubikosok mun
kanélküliségét mutatja, hogy a 20ü helyre 4Ь0—an jelentkeztek, 

a Szentesről jelentkezettek 65 l,—át tudták szerződtetni, mig a 

csongrádi munkanélküli kubikosoknak mindössze 20 a utazhatott 

kémetországba, ügy tűnik, hogy a szentesi kubikosok foglalkozta-

sokat is.

tottsága rosszabb volt, mint csongrádi társaiké, feltételezhető
en ezért utazhattak Szentesről többen.^ 1940-ben lomét 200 Csorg-
rád megyei kubikost szerződtetlek Németországba, 48 /—uk szen-

77tesi volt, Csongrádról mindössze ötvenen jelentkeztek. lénye
gesen nagyobb arányú volt a mezőgazdasági idénymunkások szerződ
tetése. 1939-ben 730 Csongrád jweryoi mező; zdaeági munkás utazott 

Kémetorszáé^ba, legtöbben /160/ Coongrádról. Szentesen 336-an je
lentkeztek, ebből 110 mehetett ki. a jelentkezők kozott 210 fér
fi és 116 nő volt. Foglalkozási viszony alapján a jelentkezettek 

50,3 y<—a napszámos, 37,7 >—a mezőgazda ági idénymunkás, 10,5 5*-a 

kubikos, 0,9 %-a földműves, és 0,6 #-a iparos volt. Tehát nem 

kizárólag a munkanélküli mezőgazdaáági munkások, hanem viszony
lag magas aranyban kubikosok is jelentkeztek. A kubikosok, ipa
rosok előfordulása mutatja, ho -у a munkanélküliség őket ia érin- 

78 Továbbiakban a mezőgazdasági munkások ilyen nagy szá
mú szerződtetésére nem került sor, 1941-ben a megyéből 50 mező
tette.

gazdasági idénymunkás, 1942-ben 24 juhász szerződött uémetorsza- 

79gi munkára. 1941-ben a munkástoborzást kiterjesztették az ipa
ri munkásokra is. Az 1941 augusztusában készített polgármesteri
kimutatás szerint 407 szentesi ipari munkán jeletkezett, közti-
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lük 333 kapott kiutazási engedélyt, a visszautasítások okát 
nem tüntették fel. Sajnos az iratokból n< derül ki, hogy esek 

a munkások mikor és hova, milyen munkára utaztak, Nem tudjuk azt
sem, hogy a városból hány és milyen szakképzettésxl munkást kér
tek, igy nem lehet megállapítani, hogy a visszautasítások oka 

a kötött létszám, vagy más volt. A kiutazási engedői t kapott 

munkások 38 szakmából jelentkeztek. A legtöbben, 59-en cipé
szek voltok. Jelentős arányban szerződtettek gyári munkásokat, 
legtöbbjük segédmunkás volt. A kiutazott munkások száma alapján 

a képviselt szakmák a következők voltak: kovács /31/, kőműves 

/26/, asztalos /22/, szabó /20/, lakatos /18/, fodrász /14/, 

szobafestő /12/, hentes /11/, pék, villanyszerelő /9-9/, szíj
gyártó /7/, műszerész, földműves, ács /6-6/, kocsigyártó /5/, 

bognár, gépész és gépkezelő /4-4/, szűcs, kosárfonó, kertész, 

vendéglős /3-3/, kocsifényező, kéményseprő, takács, kereskedő,
cukrász, nyomdász /2-2/, bádogos, molnár, fazekas, kötélgyártó,

‘i0 1942-ben ismét közvetítettektímár, szállító, gumijavító /1-1/, 

iparosokat Németországba, Csongrádi megyéből nyolcvanat. Szen
tesről mindössze kilencen jelentkezetek, sajnos az iratokból 
nem derül ki, hogy a 80 helyből hányat lehetett szentesiekkel 
betölteni, feltételezhetően a jelentkezők kis számának oka az 

eleve alacsony keretszám volt
A németországi munkástoborzások kb. 6-700 szentesi mun

kás szamara teremtettek átmenetileg megfelelő munkalehetőséget. 
A munkanélküliek és a kedvezőtlen munkakörülmények között dol
gozók arányát tekintve ez n jelentett jelentős változást. A 

németországi szerződtetéseket, az egyes megyék számára bizto
sított létszámot az illetékes minisztériumok állapították meg.
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A megyei keretszámokat az alispán, esetleg a főispán osztotta 

el as egyes helységekre. A munkások szerződéseiket aa Országos 

Gaz asági Munkás közvetítő Iroda utján kötötték,''2
A munkanélküliség megszüntetése érdekében a városban köz

munkákat szerveztek, Izek arányára ás rendszeressé válására kö
vetkeztethetünk abból is, ho. mind a város, mind a megye rend
szeresen kért és kapott államsegélyeket, melyek jórészét szoci- 

dlis célokra, szüksémaunkák fizetésére használták fel* ^ 

ineégenyhítő akciók szervezésének szükséges.-égét ás elterjedtsé
gét bizonyítja, hogy Űsongrád me e főispánja "minthogy az Al
földnek ezen a részén elterülő vármegyék szociális problémái 
lényegesen eltérnek az ország egyéb helyein felmerülő hasonló 

problémáktól" a szomszédos megyék érintett vezetőivel 1939-ben 

megbeszélést tartott. Az értekezlet célja az Ínséges társadalmi 
rété ek téli foglalkoztatásának megoldása, hiszen tekintettel
a megyék mezőgazdasági jellegére, elsősorban télen volt nagy a

84mun anélkliliek szama*
Az 1937/33-as gazdasági évben Szentes vyzos közel 140 000 

pengőt fordított mségakeiókra, e bői 80*000 pengőt szükségmun- 

kára. A sziikségmunkáeok száma ebben az évben lluO-1200 fő körül 
volt. A szükségmunkákon kivül alkalmi segélyekkel, rendőrségi

Az un.

és osondőreégi selejt ruházat kiosztásával, ingyenes orvosi és
85 *A műn—gyógyszerellátással segítőt .. . :ое a rászorulókat*

kanélküliség 1940-ben tovább emelkedett, mig 1939 telén 309 mun
kanélküli családfő segélye őséről kellett a városnak gondoskod
ni, addig 1940 telén ez a szám 11 9 volt és még áprilisban is 

835 családfő volt munka nélkül. Segélyezésükre a város 35*000
A munkánálküliségen86P államsegélyt volt kénytelen felvenni*
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kívül, különösen a na^ycsalíldos munkásokat sújtotta a lakás-
helyzet megoldatlansága, Saját házzal nem rendelkezvén jelen
tős hányaduk kénytelen volt magas lakbérért magján tulajdonos ok 

által bérbeadott, gyakran egészségtelen, szűk lakásokban szo- 

ronguni, A tulajdonosok gyakran nem is adták bérbe lakásuk he
lyiségeit a sokg ermekes szegény családoknak, Némileg enyhített 

a lakásgondokon, hogy a város jelentős hitelt kapott, elybol 
95 családot sajat házhoz tudtak juttatni. Már korábban is tör
téntek kísérletek munkáslakáe építési akciók lebonyolítására, 

de ezek hatásosságát gátolta, hogy ilyen bérlakás rendkívül ki 
vés épült a városban,'"''

A városi tisztiorvos rendszeresen megvizsgálta a dolgozók 

munkakörülményeit• Jelentéseiből tudjuk, hogy különösen az ipa
ri munkások munkakörülményei voltak rendkívül rosszak. Az üze
mekben a minimális szociális létesítmények is hiányozták: a 

munkahelyek zsúfoltak voltak, a munkások részére nem biztosí
tottak öltözhet, mosdókat, ebédlőt, vagy ha volt is ilyen, ezek 

többnyire kicsi, Z8T.folt, koszos helyiségekből álltak. Az orvo
si jelentések alapján a polgármester utasította ugyan az üzemek 

tulajdonosait a hiún osságok megszüntetésére, de ezeket az uta- 

sí ásókat legtöbbször nem, vagy félig hajtották végre,
A dolgozók visszatérő panasza, hogy a munkaadók önkényesen 

meghosszabbították a munkaidőt, nem egy szakmában /sütősegédek,
gabonaraktárak dolgozói, kovács segédek/ nem voltak szabályoz»

89va a bérek, ez gyakran visszaélésekre adott alkjaimat.
Külön szólnunk kell a kubikosok helyzetéről* Az ellenforra

dalmi rendszer elsősorban a munkaalkalmak elosztásának szabályo
zásával próbált,a a kubikosok elégedetlenségét ellensúlyozni. De

38



50

sem az 1920-as években az Országos Központi iiitelszovetkezet 

által szerveseit Földmunkások Vállalkozó Szövetkezetei» sem a 

későbbiek folyamán a Nemzeti Munkaközpont akciói nem jártak ered
ménnyel, 1938/59-től, a győri program meghirdetése után, a vi
szonylag kedvező munkalehetőségek következtében az egyes helyi 
szövetkezetek önállósultak*"0 általános gyakorlattá vált, hogy 

a munkákon nem kizárólag a szövetkezetek tagjait alkalmazták*
A munkaalkalmak szaporodását mutatja, hogy amíg 1939, októberi 
jelentés szerint i. 0 kubikos dolgozott a várostól távol, - ebből 
30 volt vállalkozó szövetkezeti tag - addig 1940* májusában 556*
A kubikosok teljes foglalkozta ottságáról azonban szó sincs, 

1940-ben csak a nyilvántartott kubikosok száma Szentesen kb* 

kétszerese volt /1240/ a munkán lévőknek, A munkanélküli kubi
kosok aránya Csongrád megye többi helységeiben is hasonló volt,"1 

A kubikosok teljes foglalkoztatását a II, világháború éveiben 

sem sikerült megoldani, a munkanélküliség viszonylagos csökke
nése a növekvő arányú katonai behívásokkal magyarázható,

Üérni előrelépés történt a kubikosok minimális munkabérének 

szabályozása területén, A Nemzeti fóunkaköz ont szervezésében 

1939« február 19-20-án Csongrádion megtartott kubikos kongresszus 

dema, óg, propagandisztikus követelései nyomán 1939-ben rendelet 
jelent meg & miniíaális bérekről. Rendkívül sérelmes volt a vi
déki és fővárosi munkahelyek megkülönböztetése, a fővárosi mun
kákon köbméterenként 8-28 fillérrel fizettek többet, mint vidé
ken* A munkabérek munkátipuatól függően a fővárosban 42-130 fil
lér, vidéken 32-108 fillér között mozogtak, A rendelet nem ter
jedt ki a munkaidő szabályozására, túlóra pótlékot csak napi 10 

órai munka után állapított meg.®*
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A gazdasági válság idején a rendkívül nagyarányú munkanélküli
ség miatt csökkent a mezőgazdasági munkások bére* bár n har
mincas évek második felében emelkedtek a fizetések* a bérek

0*51333-ben sem érték el a válság előtti szintet# 

ás nyarán az alacsony munkabérek miatt a szente i munkások vo
nakodtak a szerződéskötésektől# A munkavállalás megtagadásának 

másik oka az volt, hogy a munkások körében elterjedt az év vé- 

ére várhaté földreform során az elszegődött cselédek, napszá
mosok nem kaphatnák földet# Sokan kedvezőbb kereseti lehetőség 

reményében németországi munkára vártak# 

kások nag. része nyáron* az aratáskor kereste meg családja szá
mára az évi kenyérgabona szükségletet, ezért különösen érzéke
nyen érintette őket az 1940-ben megjelent és 1941-ben bevezetett 

rendelet a mezőgaz lasági dol,gozék munkabéréről# Az 1940-ben meg
állapított munkaSérek a következő évben mint maximális bérek 

szerepeltek, aminek következtében a mezőgazdasági munkások jö
vedelme - különösen ha figyelembe vesszük a közben történt ár-

QCemeléseket - 1941-től rohamosan csökkent#
1941-hyarán, Magyarország hadbalépését követően sor került as 

1939-ben bevezetett kivételes állapot kiszélesítésére# l'eljes 

gyülekezési tilalmat rendeltek el, kiterjesztették polgári ü- 

gyekre is a katonai bíráskodást, bevezették a ”gyanús egyének” 

internálását, A lakosság fogyasztását igyekeztek a minimálisra
* Mindez országszerte kiváltotta a dolgozók ellenállá

sát# 1941 nyarán Szentesen is általános jelenség volt a munka
vállalások megtagadása# A szerződéskötések megtagadásának oka 

az alacsony bérek mellett az volt, ho у a gazdák igyekeztek az 

élelmezés megváltását a szerződésben kikötni, a munkások viszont 

ragaszkodtak a természetbeni élelmezéshez# Л munkások paeszivi-

1939 tavaszán

94 A mezőgazdasági mun—

szőrit ni.
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tása végül ia a munkabérek maximális határának túllépését 

eredményezte. A város vezetői a munkamegta-adókkal, a "szán
dékosán hanyag" munkát végzőkkel izemben következetesen fel-

97léptek, internálták őket.*'

A munkanélküli, illetve nincstelen, sokgyermekes csalá
dok részére 1941-ben telepioési akciót szerveztek. As áttele
pítést a Baranya vármegyei Közjóléti Szövetkezet szervezte död- 

re, A tervek szerint átlag 2ü kh-as parcellákat osztottak volna 

ki. a föld vételára 11,000 P volt, ebből 3-4000 P-t kellett 

azonnal kifizetni, a fennmaradd összeget 20 év alatt törleszt
hették vissza a telepesek, A telepítésben való részvétel fel
tétele volt, hogy a gazdáknak legyen meg a termeléshez szüksé
ges felszerelésük, állatállományuk, vagy olyan nagyságú tőkéjük, 

mely lehetővé teszi a kapott föld megműveléséhez szükséges esz
közök beszerzését. A felhívásra Csongrád megyéből 75» Szentes
ről 19 család, - Kistelek után a legtöbb - jelentkezett. Az 

attelepulésre vállalkozó szentesi családok átlag 3000 P pénz
zel rendelkeztek, de volt köztük hat teljesen nincstelen is. 

Földje mindössze két családnak vol , 9, illetve 15 kh, ez utób
bi azonban állandó vízkárnak volt kitéve# öaját háza volt tiz 

családnak, egynek pedig telke. Az áttelepítés előtt ezeket el 
akarták adni, hogy a kapott pénzből az új lakóhelyükön a szük

séges eszközöket stb. beszereznessék. Az áttel^íióa után mind
össze egy család kivánt a földvásárlás lehetőségeivel élni, a 

többiek - feltehetően szűkös anyagi helyzetük miatt - csak ha
szonbérbe vett területiteken akartak gazdálkodni, 

к bérbeveendő föld nagysága 20-30 kh volt, ezen bellii 20 kh-at 

igényelt hat csalid, 20-25 kh-at kettő, 25 kh-at négy, 25-30



33

kh-at három, 20-30 kh-at egy és 30 kh-at kettő* A jelentkezett 

családok állatállománya meglehetősen kevés: a tizenkilenc csa
ládnak összesen 31 sertése, 2 szarvasmarhája és 8 lova volt. 

ügyetlen család rendelkezett komolyabb állatállománnyal, 11 ser
téssel* A családok gazdasági felszerelése rendkívül hiányos, mind
össze két családnak volt teljes felszerelése, kettőnek ekéje, 

boronája és lovaskocsija, négynek ekéje, boronaja, gynok csak 

ekéje. Tizenkét család semmiféle gazdasági felszereléssel, ter
melőeszközzel sem rendelkezett, az áttelepítésre vállalkozó csa
ládfők átlag életkora 49*5 év, ezen belül a legfiatalabb 35, a 

legöregebb 62 éves volt, hg. családnak átlag hat gyereke volt, 

a le: kevesebb négy, a legtöbb 10* A családok elszántságára és 

kilátástalan helyzetére utal, no tiz család bármikor vállal
kozott volr.a az átt el épülés re és mindössze egy család nyilatko
zott úgy, hogy csak a következő év őszén tud költözni*^0 

A családok helyzetének elemzéséből kitűnik, hogy az áttelepí
tésre jelentkezők Szentesen megélni nem tudtak, szinte telje
sen nincstelenek voltak, Aeltétetelezheto, tekintettel szűkös 

anyagi helyzetükre, hon' az áttelepítés sem változtatta meg lé
nyegesen helyzetüket,

A fennálló rendszer tehát nem tudta biztosítani a dolgozók 

megélhetésének feliételeit. A bemutatóit intézkedések csak a 

rászorulók nagyon kis hányadát érintették, altalab&n átmeneti 
jellegűek voltak, ebből adódóan csak rövid időre eredményez
hették a dolgozók helyzetének javulását, A nincstelenek nagy szá
mum , az állandó munkanélküliségen, az ellenforradalmi rendszer 

képtelen volt úrra lenni* л társadalomban meglévő eg erőtlen
ségeket, a tulajdonviszonyok ellentmondásosságát csak gyökeres

/Гк%,:1S2EGED| 
:ф/ *
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forradalmi, gazűaná^i-társc i-ilmi váltósáé oldhatta volna meg. 

Szentes közélete.a dolgozók táraaualmi-polibikái 
szervezetei 1939-1944

A második világháború időszaka Szentes társad almi-politi
kai viszonyaiban is új szakaszt jelenteit. A varos társadalmi, 

gazdasági életében meglévő és a háborús belpolitika miatt egy
re mélyülő ellentmondások, egyenlőtlenségek következtéiben szá
mottevően nőtt a lakosság különböző egyesületekben, társadal
mi, politikai szervezetekben való részvétele.

a rend elker.éaünkre álló kimutatások szerint 1937-ben 

7C egyesület, összesen 10.509 taggal működött a városban. 
iZ egyesületek száma 1942-ben 77 volt, a taglétszám pedig . 
ü.585*'^ Az 1941-es népszámlálás adatait figyelembe véve, a 

népesség 33,71 -a volt valamelyik egyesületnek tagja. Bz a 

szám különösen magas, hiszen a harmincas évek második felétől 
a társadalom erőteljes jobbratolódásának eredményeképpen az 

egyesületek működését fokozottan ellenőrizték, nem egy polgá
ri, baloldali egyesületet feloszlatlak.

A rendelkezésre állő adatok alapján 39 egyesület létszá
mának alakulását elemeztem,100 

sport egyesület, 9 szakmai, 7 egyházi, 5 jótékonysági, 2 tár
sadalmi és 2 eg. éb jellegű. A ta- létszám növekedése elsősorban 

a kulturális és sport egyesületekben volt a legnagyobb, n< 

egy esetben öt év alatt me/kétszereződött, üzek voltak azok 

az eg esületek, melyeknek műk -dósét a legkevésbé gátolta a 

fennálló rendszer, népszerűségüknek elsősorban ez volt az oka. 
Sajnos tagságuk társadalmi megoszlásáról nincs adatunk, csak 

feltételezhetjük, hogy az orszá oshoz hasonlóan munkásokat is 

tömörítettek, főbb mint kétszeresére nőtt a Kisgazdaszüvetség

ezek közül 14 kulturális és
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taglétszáma, csökkent viszont a korábban népszerű gazdakörök, 

olvasókörök tagsága*
Jelentős létszámgyarapodás figyelhető meg a szakmai, elsősor
ban munkásokat tömörítő og/;esületekb n. A Magyarországi Föld
munkások Országos Szövetsége 3zentesi Csoportjának létszáma 

majdnem négyszeresére emelkedett, a Malomipari Munkások Orszá
gos Szövetsége Szentesi csoportjának tagsága megkétszerező
dött, jelentősen nőtt a SzíXP szervezetének taglétszáma is*101 

a harmincas évek elejétől-közepétől, elsősorban az ellen- 

forradalmi rendszer fokozatos jobbratolddása következtében, 
a korát-oan a kormányt támogató helyi polgáripártok, egyesü
letek ellenzéki pozícióba kényszerültek* A város közéletében 

elfoglalt helyük megőrzése, tömegbázisuk, saját egyesületi 
illetve párttagásuk megvédése érdekében változtatniok kellett 

korábbi politikájukon* £ pártok, elsősorban a kisgazdák helyi 
vezetői helyesen ismerték fel, hogy tekintélyüket, befolyásu
kat a város társadalmi-politikai életére csak úgy tudják biz
tosítani, ha vállalják a gazdasági válság következtében hely
zetükkel egyre elógetleneub kispolgári /kisiparosok, kiskeres
kedők, törpebirtokosok/ réteg érdekeinek védelmét* £z pedig 

együtt járt e pártok,egyesületek radikalizálődásával, követe
léseik egy része /pl. általános szociális kérdések felvetése, 

a munkanélküliség felszámolása/ közelített a Szociáldemokrata 

Párt helyi szervezetének programjához*“0g
A harmincas években a szentesi munkásmozgalom történeté

ben is új szakasz kezdődött* az 1929-ben a városban működő 

szakmai csoportok képviaelőiből megalakult a Szakszervezeti 
Bizottság /üsszvesetőség/, melynek tagjai az özDP vezetőségé-
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пек ie tagjai voltai:. Az egyse en varon! szintű vezetés íaegva- 

lósulásr* jelentősön hozzájárult a munkásőrség inegszilárditá- 

eáhoá., következet as, a munkásságon kívül a város társadalmának 

aáa rétegeire is ható agitációз és propaganda munka megvalósí
tásához, biztosította valameimyi szervezetben, szakmai csoport
ban az azonos elvek alapján folyó káderpolitikát, melynek az 

"utánpótlás" nevelésében, a fiataloknak a mozgalomba türténő 

bekapcsolódásában volt óriási jelentősége*

^szilárdítása vonatkozásában négy jelentősé
gű volt a docskai u* 13• за. ház megvásárlása munkásotthon 

coljaira, majd a harmincas évek második felében a régi épü
let lebontása, az új munkásotthon feló itése. A immkásotthon- 

ban egy helyen működtek a különböző szakszervezetek és a üzüP. 
Mindez objektiv© biztos tóttá a különböző szakmai szervezetek
be tartozó munkások mozgósítását • A munkások megismerték egy
mást, eljártak erymás rendezvényeire - elsősorban a özük pro
paganda munkája vált ezáltal egyszerűbbé és hatékonyabbá. A 

Munkásotthonban rendszeresen tartottak különböző kulturális 

rendezvényeket, irodalmi esteket. A szentesi munkásoknak kü
lön szinjátüsd csoportjuk, czavalókórusuk, dalárdájuk volt.
A pártvezetőség fontosnak tartotta a munkások, elsősorban a 

fiatalok művelődését, tanulásét. Többek közt ezt a célt szól
alta a közös, kb. 100 kötetes könyvtár, ahol Marx, Engels 

alapvető müvei mellett megtalálható volt óola, Gorkij, Stein

beck, Móricz, Ady, Jósaof Attila, Erdei Ferenc müvei.
A munkások rendszeresen olvasták a Népszavát, hallgatták a 

Kossuth rádió moszkvai adását, mindezek alapján tájékozód
tak és tájékoztatták társaikat a napi kül- és belpolitikai 
eseményekről.^0^

A munkásegység
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А nagy gazdasági válság idején, de aég a második világ

háború éveiben is gyakran előfordult, hogj a muni anélkül ma
radt kubikosok a városban nyáron, aratási munkát vállaltak* a 

betakarításban vuló részvétel jó alkalom volt a mezőgazdasági 
munkásokkal való ismerkedésre* A földmunkásokat a szervezett
ségükből, egységükből fakadó fegj elmezettségük, segitőkészoé- 

gük, és kiállásuk a közbe érdekek mellett hamarosan szimpati
kussá tette a napeámosok ée egyéb mezőgazdasági dolgozók, sőt 
ipari munkások körében is* Felvilágosító, szervező munkájuk 

eredmény eképpen erősödött a varos szakszervezeti és munkásmoz
galma, szélesedett a munkásmozgalommal szimpatizálók kör©*-"0*

A harmincas évek végétől a munkásszervezetek elleni tá
madások szaporodásával a párt vezetői fontosnak tartották el
sősorban a fiatalok köréből a vezető-nevelést* Céljuk az volt, 

hogyha a jelenlegi vezető-gami túrát letartóztatnak, internál
nák, legyen aki átveszi az irányítást* Különösen aktiv munka 

folyt az országot járó földraunkáscsoportokban* 

sokon keresztül került kapcsolatba a szentesi pártszervezet 

a Magyar Kommunista Párttal* A kapcsolatfelvételt segítette, 

hogy több hajdani szentesi földmunkás a fővárosban ált, akik 

közül nem egy tagja volt a KMP-nak és az átutazóban éppen Pes-

105 A kubiko-

ten tartózkodó szentesi társaikat “megajándékozták" egy-egy
az ily módon megszerzett isme-lo6csomag propagandaaayaggal* 

retek nagymértékben hozzájárulják a szentesi partszervezet
baloldali, radikális programjának Kialakulásához.
Az évtized második felére a p&rtazervezer.en belül hároia cso-

tűl népes csoportba tartoztak 

a régi szocialisták, akik a rendőrségi zaklatásoktól, a pártra
port alakult ki. Az első, n<
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nehezedő terrortól megrettenve egyetértettek a Peyer-féle jobb
oldali irányítással* Velük esőmben álltak azok, akik követel
ték a jobbűlíeli vezetők elleni nyílt fellépést, a munkás- 

ároló szociáldemokrata vezetők leváltását, a párt programj&nak 

radikaiizálóeát, A két csoport között foglalt állást a párt 

és a szakszervezetek vezetese, amely óva intette a pórt tag
ságát a joübolűali központi vezetőséggel való nyilt szakítás
tól, mely végső soron a part létét veszélyeztethette volna, 

ugyanakkor törekedett a párttagság, a munkásság érdekeit esen 

előtt tartó "helyi pártprogram" kidolgozására,10^
Az egységes irányítású munkásézervezetek a harmincas é- 

vekben - a szentesi mozgilmat is érintő válságok, mélypontok 

ellenére - olyan rendkívüli erőt képviseltek, amely objektive 

biztosította, hogy a SsDP helyi szervezete kihasználva az 

1925-as önkormányzati választási törvényadta lehetőségeket, 

sikerrel indulhatott a megyei, illetve a városi törvényható
sági választásokon,100

A szentesi munkásmozgalom történetében sajátos vonás, 
hogy 1929-1950-tól a mozgalmi munkában a helyi politika ke
rült előtérbe. 1929-től az SzDP Szentesi Szervezete - álta
lában a 48-aa körről, a Kisgazda- és Polgári Pórtkörrel közö
sen - vett részt a meg ei ás a városi választásokon. A párt
inak 1929-től 1944-ig választott képviselői voltak a megyei 
törvényhatósági bizottságban és a városi képviselő-testület
ben.

Az önkormányzati testületekbe való bejutás ás sikeres 

szereplés fontos feltétele volt, hogy a szociáldemokrata kép
viselők a szervezett munkásságon kivül felléptek a város egész
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dolgozó társadalmának - ideértve a kiskereskedőktől és kisipa
rosoktól kezdve a törpebirtokosokon keresztül a gazdasági cse
lédekig rálát ennyi elnyomott réteget - érdekében* Mindez j 

lentcsen növelte a ezé vezett pBtífcáí'BÓg, as SzBP tekintélyét, 

hozzájárult a párt tömegbázisénak erősödéséhez*10^
Az SzD? tehát már a harmincas évektől egyik jellemző, 

meghatáx’ozó tényezőjévé vált a város politikai életének olyan 

egységes erőt képviselt, mellyel mind az uralkodó osztálynak, 

mind a többi polgári pártnak, egyesületnek számolnia kellett* 

A haladó polgári pártok radikálizálédása, valamint a szociál
demokraták ,;^itásaf! a kispolgári, dolgozó rétegek felé ked
vező feltételeket teremtett a város politikai életében egy 

egyse rés ellenzéki blokk létrehozásához* á. szentesi ellenzéki 
polgári pártok - eleősorbr-m a kisgazdák - összefogása a szoci
áldemokratákkal a harmincas években részben egy-egy helyi és 

országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódott, részben az 

önkormányzati testületekben történő egységes fellépést bizto
sította.110

A második világháború idején a SzJDP megőrizte képvise
lőbe tiUeti pozícióit* 1939-1941-ig öt, 1942-1944-lg három 

képviselője volt a városi önkormányzati te tületben. A kép
viselőt e у tület munkájában résztvevő munkásveze t ok aktivitásá
ra jellemző, hog hat év alatt /1939-1544/ elhangzott indít
ványok, javaslatok, interpellációk kb, 20 j«-ae ssárrázótt r. 
szociáldemokratáktól, akik a képviselő-testület tagságának 6, 
illetve 1942-től 3 /-át jelentették*111 A képviselő-testületi 
frakció tagjai rendszeresen tájékoztatták a szociáldemokrata 

párt ée a szakszervezetek vezetőit, e munkásotthonba bejáró
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társaikat* Interpellációikat előre megbeszélték, legtöbbször 

ke11en-haшш1 is aláírták, követeléseik a dolgozók széles 

rétegeit érintették: közmunkák aeginditásáru., az inaégbérek
emelésére, munkanélküli segélyre, a háború idején a hadbavo- 

nultak hozzátartozóinak fokozottabb támogatására divtok fel 

a város vezetőit# IIP A nunkásazarvezetsk és a 8zí)P megerősö
dése, összefogása, közeledése a polgári ellenzéki erőkhöz, 
m;aga után sroata a rendszer erőteljes fellépését.

1935-ben belügyminiszteri rendelet alapján négy polgári 
jellegű egylet ellen indítottak vizsgálatot, a vizsgálati va
lamennyi egyesületnél hanyag vagyonkezelést állapított meg. 
különösen súlyos vétségnek tekintették, hogy az eg esületek 

tagjai kisebb kölcsönöket vetlek fel a közös pénzből. Mindezek 

alapján ”alapeBabalyellen.es tevékenység" indoklással valameny- 

nyi eg ©sóletet feloszlattak, vagyoniakat elárverezték, 

ban indítottak vizsgálatot a Szentesi Polgári és kisgazda Part 

ellen. A vizsgalatra az adott alkalmat, hogy 1935 novemberétől 
a párt eg,es tagjai többször is panaszt tettek a párt elnöke 

ellen annak állítólagos visszaélései miatt, a bejelentések ük- 
lapján elrendelt vizsgálat kiterjedt a szervezet általános és 

gazdasági tevékenységére, és megállapította, hogy a párt sza
bálytalanságok és visszaélések egész sorát követte el. JSsek 

közül a legfontosabb az volt, hog. a párt szabálytalanul ala
kult meg: 1933-ban ugyanis a korábbi önálló Polgári Pártkör 

megszűnt, tagjai az ugyancsak önallé kisgazua Partkörbe léptek 

be. A tömeges сз tlakozáe eredményeként az "új part" nevét meg
változtatta és a korábbi kisgazda Partkor alapszabálya alapján, 

de Szentesi Polgári és Kisgazda Párt néven működött tovább,

113 1936-
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Mivel elmulasztották as "egyesülés" bejelentését, a vizsgálat 

az égész párt működését slapszahíJLyellenesnek, törvényelle
nesnek minősítette. Ugyancsak törvényellenes volt e jelentés 

szerint, hogy a párt- bár erre a régi alapszabályok lehetősé
get biztosítottak - politikai tevékenységet fejtett ki. Kisebb 

szabálytalanságok előfordultak a párt vagyonkezelésében is, A 

jelentés megállapította továbbá, hogy 1936 elején a fuzionált 

egyesület régi frakciói között ellentétek keletkeztek, melynek 

köve okezdiéfeyaként kísérlet történt a régi állapot visszaállí
tására, Ennek során azonban nem intézkedtek a régi egyesületek 

vagyonának elosztásáról. Mindezek alapján a belügyminiszter 

elrendelte a párt feloszlatását# "Minthogy a párt több éven 

át folytatott alapézabáiyellerieo tevékenysége következtében 

az egybeolvadt < gyeeületek alapszabályszerű működése jelenleg 

már helyre nem állítható", a rendelet a korábbi és mo# újra 

megalakulni szándékozó pártokat is feloszlatta, A rendelet el
len benyújtó t fellebbezésükben a párt vezetői cáfolták a 

vizsgálat eredményeit, tagadták, hogy a párton belül olyan 

frakcióharcok voltak, melyek a pá t kettészakadásához vezettek 

volna. Magyarázatot adtak az eg;, éb kifogásokra is, knnek ell 

nére a Közigazgatási Bíróság jóváhagyta a belügyminiszter ren
deletét, a pártot feloszlatták, vagyonát 1936, decemberében 

11 •*. Cl*' A Kisgazdapárt feloszlatása komoly ős ht>< 

tásos figyelmeztetésnek bizonyult; az ellenzéki erők egymás
hoz való közeledését még csírájában sikerült elfojtani. A to
vábbiakban a haladó polgáriak és a szociáldemokraták kapcsola
ta szigorúan csak a képviselő-testület keretei között, egymás 

felszólQ'iásainalc, interpellációinak támogatására korlátozódott.

elárverezték.
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A haladó baloldali polgári egyesületek felszámolása után a. má
sodik világháború, időszakában e, yedtil a Szi>P és a munkússaer- 

vezetek működtek Szentesen az ellenzéki pártok közül, munkás
mozgalom fékezésének egyik eszköze volt a kosjaánysat részéről 
a különféle jobboldali és álmunkásazerve etek létrehozása, 

támogatása* az 1939* és 194 • között Szentesen alakult ki
lenc új egyesületből báron /iiOVü, Hivatásszervezet, Nemzeti 
Kunkaközpont/ kifejezetten jo^iftoldali volt,'8"14 Sajnos 

gyes szervezetek alakulásáról, tagságuk összetételéről rend
kívül hiányosak a rendelkezésre álló adatok, kitéve a Nemzeti 
Kuakaközpout Szentesi Csoportját, mely 1941* június 15-én ala
kult, A felvett jegyzőkönyv szerint a résztvevők száma kb, 200 

fő volt, az alapitó tagok névsorában azonban csak 29 név sze
repel, mig a csoport vezetősége 51 főből állt, az alapítótagok 

közUl 8 kisiparos, 9 gjári munkás, 3 földműves, 6 eg. éb fog
lalkozású /kocsis, betonozó, kazánfűtő, éjjeliőr/ 1-1 mező- 

gazdasági munkás, értelmiségi és ismeretlen foglalkozású volt,
A vezetőség tagjai két kocsis kivételével az alapitótagok vol
tak, és bekerült a vezetőségbe nép■ földmunkás, akiknek neve

115viszont nem is szerepelt a tagnévsorban, 
ja, hogy a Nemzeti Munkaközpontnak nem volt a városban számot
tevő társadalmi bázisa, Célját( munkalehetőségek biztosításával, 

demagóg jelszavak hangoztatásával megosztani a munkások szer
vezeteit, a szentesi csoport nem tudta megvalósítani. Az erős 

baloldali zninkáoszervezetek léte megakadályozta a jobboldali 
munkásézervezetek erősödését,
A jobboldali munkásszervezetek lét ehosása mellett fontos fel- 

adata volt a munkásság szervezésében a Magyar Élet Pártjának.

az e-

Már ez is mutat-
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116Л МКР helyi szervezete 1939* január elején alakult meg.

A párt tevékenységét roppant mértékben megkönnyítette, hogy a 

helyi kormánypárti lap, a Szentesi hapló rendszeres tájékoz
tatást adott a párt vezetőinek beszédeiről, részletesen is-

1 Különösen megélénkült a purtmertette a párt programját.
tevékenysége az országgyűlési választások idején, amikor szin
te az géez város tele volt а demagóg jelszavait hangoz
tat röplapokkal és plakátokkal. A jelszavak között a társa
dalom valamennyi rétege találhatott számára szimpatikus cé
lokat* a parasztság számára földreformot, az ipari munkásság 

részére munkalehetőségek, kedvezőbb keresti lehetőségek biz
tosítását Ígérte a párt. he megtalálható a cárt célkitűzései 
között a keresztény jobboldal egyesítése és a revíziós po
litika folytatása is. A párt propagandája sokak számára meg
tévesztő volt, bár a "eokoldaldsága" és általánossága önmagá-

118ban is jelezte a célkitűzések demagóg j« Hegét.
A tömegek megtévesztését bizonyltja, hogy a választási

harc megindulása idején 1720 aláírással kérvényt nyújtóttide 

be a főispánhoz, mely a Magyar álét Pártja mellett foglalt 

állást. A korabeli irat- és sajtóanyag tanúsaga szerint a 

válásztá; okon a Mg? hivatalos jelöltjein kivul más jelölt nem 

indult. i«ég 1939 áprilisában cáfolta a választásokon való in
dulását gr. Károlyi Viktor és dr. Farkas béla ny. főispán. A 

helyi sajtó 1939* május 5—én hozta nyilvánosságra a kápviselő- 

ház feloszlatását, ugyanezen a napon a Szentesi hapló közölte, 

hogy Szentes egyhangú jelöltje Bonczos í iklós. íiajus lü és 

11-én mindkét helyi lapban megjelent hagy Pál cikke, melyben 

közölte, hogy a Kisgazdapárt nem indul a választásokon, mert 
"nem akar testvérharcot"• Tehát az aláírásgyűjtés a MÍP részé-
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rol egyfajta, kétségkívül látványos, megtévesztő, propaganda- 

fogás volt. A beadvány szövege szerint, az aláírók azt vallot
ták, hogy а MkP az egyetlen párt, mely a "közösség, nemzet ér
dekelt szolgáld" kívánságaikat megvalósíthatja. Az aláírók 

tiltakoztak: az ellen, heg, a jelöltek között olyan személyek 

szerepeltek, akik véleményük szerint megbontják a nárt egyes
ét és "egyáltalán nem szolgálják a közérdeket, a Magyar álét 

Pártjának célkitűzéseit". A főispánhoz nyú jtott beadvány alá
írói a továbbiakban a szentesi gyén! választókerületben vi
téz dr. Bonczos Miklós, a mer: ei lajstrom0« választókerületben 

Zsoldos László képviselőjelöltsége mellett foglaltak állást.
Az aláírásokból annyi kétségtelenül megállapítható, hogy na-

113 A jelöltek közülgyón sok munkás is támogatta a pártot.
Zsoldos László a legnag. óbb szentesi ipari vállalat, a Zsol
dos RT vezetője, mig Bonczos Miklós korábban Csongrád megye 

főispánja, a választások idején belügyi államtitkár volt.
Kettőjük közül Bonczos Miklós az, akinek pályájáról, elveiről 
bővebb ismereteink vannak. Első adatunk: 1933-ban választották 

mog a meg ei törvényhatósági bizottság tagjává. Szakképzett
ségét tekintve ügyvéd volt. Még ugyanebben az évben a tvh. bí
zottéiig a nyugdíjazás folytén megüresedett tiszti főügyészi 
állásra választotta meg, 1938. márciusában Csongxád megye fő
ispánjává nevezték ki. Főispán! beszédéből következtethetünk 

politikai elveire, melynek alapjai keresztény nemzeti és jobb
oldali eszmék voltak. Bonczos által követendőnek, helyesnek 

tartott politikai irányvonal a gömbös! irány volt, ezt és 

Darányi győri beszédében megfogalmazott elveket fogadta el 
"zsinórmértékül“'. Társadalmi vonatkozásuan az új főispán fel-
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lépett a különböző irányzatok képviselői szervezetek, pártok, 

egyesületek ellen, mert ezek "a társadalom széthullását" ered
ményezik, "az életképtelen, céljuknak meg nem felelő egyesü
leteket meg kell szüntetni, a többit pedig össze kell hangol

ni és az egyetemes nagy cél felé void menetelésbe állítani." 

Hogy ez az "összehangolás1 mit jelentett, azt az előzőekből 
már láthattuk. Az "egyetemes nagy cél" az egységes erősen 

jobboldali jellegű, magyar allem létrehozása, egy oly an allané, 

mely képes a tőle elvett területek visszaszerzésére. finnek 

érdekében szükséges az egységes allem, társadalom megszerve
zése, valamint i fegyverkezés, a hadse eg erősítése: "Át kell 
itatni és formálni katonai szellemben az egész nemzeti köz
véleményt, hogy alkalmas le yen bármilyen pillanatban a tör
ténelmi feladatok megoldására." a társadalomban meglévő ellent
mondások felszámolására, a munkások helyzetének megoldására 

az új főispánnak nem volt semmi konkrét javaslata. A problé
mákat kizárólag szociális gondoknak tüntette fel, melyeknek 

oka a közellátás, elsősorban az egészségügy elmaradottsága, 

fiiveit tekintve tehát az új főispán erősen jobboldali poli
tikus, de a fasiszta szélsőjobboldal elvei tőle távol álltak. 

Bonczoe i- iklós alig égj évig volt Csongrád megye főispánja 

1938 végén belügyi államtitkárrá nevezték ki.”"'0 

a ááp népszerűségéhez nagy né tőkben hozzájárult, hogy 1939-
ben az államtitkár közbenjárására több Csongrád megyei munka-

3 21nélküli kapott munkát az ország különböző részén. ' A vá
lasztások során ajánlási ivet egyedül a Magyar nlet Partja 

nyújtott be, vitéz dr. bonczoe Miklóst jelölve országgyűlé
si képviselőnek. A Szociáldemokrata Párt, kisgazdapárt eset-

bonezos és
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ie,*es részvételét lehetetle né tette az ellenük való fellépés*
A ;t P ajánlási ivót 227-en Írták alá* Az aláírók közül mind

össze 5ö volt szentesi, 169 a környező községekből való. Az 

aláírók társadalmi helyzetét vizsgálva a szentesi ajánlók 44*83 

/ -a volt é telraiségi, 18,97 ú—a iparos, kereskedő, 17,24 5—a 

földműves, cseléd ée egyéb foglalkozású 8,62-0,62 munkás mind
össze 1,72 iá. némileg eltér ettől a községi aláírók társadal
mi helyzete: értei iségi 29,ЗЬ />, iparos, kereskedő 17,16 yé§ 

földbirtokos és földműves 34,91 /í, cseléd 5,92 napszámos 

2,96 ¥>» egyéb foglalkozású 9,47 á. л párt és Bonczos Miklós 

képviselőjelölt támogatói tehát elsősorban az értelmiségiek, 

a földbirtokosok és földmű'/esek, valamint kisiparosok köréből 
került ki* 122

Mivel a választások előtt eg, edül a Magyar Klet Pártja
nyújtott be ajánlási ivei, az 1939* május 21-i választások e-
reuményeként vitéz dr. bonozos Miklós belügyi államtitkár lett

123a szentesi egyéni választókerület orazá^jgyülési képviselője.
A Ösongrád megyei lajetromoa választókerület képviselőjévé 

gr* Károlyi Viktor földbirtokost és dr. vitéz Várady László 

komáxiyfőtanáeeoet, IMSteel gyógyszerészt választották meg*
A csongrádi eg éni választókerület országgyűlési képviselője 

Szed r János kormányfőtanácsos, mérnök, a MOVE országos el
nöke lett. Valamennyi képviselőt az ajánlások alapján, sza-

124vazás nélkül választottak meg*
Az országgyűlési választáson elért ereom«ny ek azonban 

csak látszat sikert jelentettek a /.1? szamára Szentesen* Az 

ellenforradalmi rendszert kiszolgáló városi és megyei veze-
tesnek továbbra is számolnia kellett az egyre forradalmibbá
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való helyi munkásmozgalomnak-.
A munkásszervezetek elleni nyilt hatósági fellépésiek so

rozata még 1937-ben elkezdődöttmárciusban a szentesi ren
dőrség jelentései alapján az alispán utasitotta a földmunkások 

helyi csoportját, "hogy az egyesület helyiségében a SZDP-al 
való közös működést haladéktalanul szüntesse meg, mert ellen
kező esetben a helyi csoportot” feloszlatják. Az intézkedés 

ellen a földmunkások a belügyminiszterhez fellebbeztek. Az 

ügy meglehetősen elhúzódott, mig végül 1941-ben a belügymi
niszter jóváhagyta az alispáni intézkedést. Ezt azonban egyen- 

hajtották végre, ugyanis a földmunkások kérésére 1941. 
júliusában Szeder Ferenc bejelentette a főispánnak, hogy a 

szentesi SzDP szervezett "működést nem fejt ki", ezért a ren
delet végrehajtását felfüggesztették. Ez nem jelentette azon
ban a munkásezervezetek, elsősorban a földmunkások elleni fel
lépések megszűnését. Az előző intézkedést követően egy ideig 

valóban szünetelt - pontosabban nem volt bizonyítható - az 

SzDP tevékenysége, de 1942. januárjában az alispán ismét az 

Szi)E és a földmunkás szervezet közös működését jelentette a 

belügyminiszternek. 1942- január 13-án a rendőrség iámét be
záratta a munkásotthont. Mindezek alapján az alispán a föld
munkás szervezet feloszlatását kérte, mivel a csoport "további 
működése esetén ugyanis ismét lehetőség adatnék arra, hogy ott 

a szociáldemokrata párt vezetői találkozzanak és ott eddigi 
működésüket tovább folytathassák." Az eljárás tehát most már 

egyszerre irányult a legbaloldaliüb munkáoszervezet és a Szo
ciáldemokrata Párt ellen - és a munkásotthon bezárása vala
mennyi munkásszervezetet érzékenyen érintette. A földmunkások

/

ma

lőré n<
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szervezetének feloszlatása beláthatatlan következményekkel 

járt volna* Ezért végül is 1.42, márciusában a belügyminisz
térium azzal zárta le az ügyet, hogy "kísérletképpen*1 hozzá
járult a Szí)? helyi szervezetének a munkásotthonban való to
vábbi működéséhez* Ugyanakkor mindkét szervezet legszigorúbb

126ellenérzésére hívták fel a rendőrséget, 
vezetőnek tehát sikerült mind önmagát, mind a munkásság egyet
len pártját, a Szociáldemokrata Párt szentesi szervezetét a 

rendszer támadásátél megvédenie, a munkásszervezet befolyása

A földmunkások szer-

tó tömegekre olyan nagyméretű volt, hogy azzal az uralkodó- 

osztálynak is számolnia kellett.
Magyarország had'oalépése után tovább erősödött a pártra 

nehezedi nyomás, bár, mint láttuk, a Munkásotthon bezárása 

nem sikerült, de a rendőrség zaklatásai mind az otthonoar., 

mind a vezetők lakásán állandósulté Közben a pártszervezet
ben erősödött a baloldaliak befolyása* 1941-től a párt néhány 

tagja kapcsolatot tartott fenn. az Зги? székhazában az üIB 

tagjaival, 3ágvári Endrével, Kulích Gyulával és sikerült né
hány kommunista kiadványaitis szereznlök, Feltehetően ezek a 

propagandaanyagok, megbeszélések, valamin a szoicáldemokrata 

párt jobboldali vezetéséből való teljes kiábrándulás hatására 

1942 telén Vecaeri Bálint kezdeményezésére a pártszervezeten 

belül kommunista csoportot hoztak létre, 

a legális szervezetekben folyó ági tudós és propaganda munka 

irányítása, a vezető szerep megszerzése volt. A csoport tag
jai iy ekeztek megszervezni a munkások tájékoztatásait az e- 

gyes munkahelyeken, különösen a .ia ,alok körében, a város kör
nyékén a b<lvizlevezető csatornákon dolgozó kubikusokon ke-

127 A csoport feladata
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resztül a mezőgazdasági munkások és gazdák körében felvilágo
sító munkát végeztek, az utó bi különösen jelentős és sike
res volt, hiszen a munkások áltál kifejtett beszolgáltatások 

megtagadásara buzdító propaganda nagymértékben hozzájárult a 

gazdák t e rménylet agadásá hoz.
Az egyre fokozódó hatósági nyomás, a szervezett munkások 

legaktivabbjai között egyre gyakoribbá váló behívások elöl a
^,Ju.Wu

csoport tagjai 1943-ban Erdélybe "menekültek", Kővárgán vál
laltak munkát, iákkor határozták el, feltehetően a Kossuth rá
dió felhívására, hogy partizáncsoportot alakítanák, A csoport 

tagjai közül borbás Lajos vállalta 10 kg robbantóanyag be- 

Bár a partizáncsoport "bevetésére" nem került 

sor, mságalakulása bizonyltja, hogy a szentesi munkáem о egálom 

tagijainak legjava eljutott az ellenállá« legmagasabb szintjé
nek, a fegyveres harc szükségességének felismeréséhez,
E kis csoport működése, léte a szociáldemokrata párton belül 
még a hasonlóan gondolkodó baloldaliak előtt is ismeretlen volt, 

legfeljebb sejtették, hogy a párt tagjai közül kiknek volt az 

illegális kommunista mozgalommal kapcsolatuk,
A negyvenes években már országszerte megmutatkozott a 

kommunistáknak a szakszervezetekben és az SzDP-ben az akció- 

egység megteremtéséért folytatott kitartó munkájának az ered
ménye: az antifasiszta háborúellenes függetlenségi mozgalom 

kibontakozása szempontjából fontos politikai kérdésekben a

helyi szervezetek vezetősége gyakran szembehelyezkedett a párt
13ohivatalos programjával, jobboldali vezetőivel,

A szentesi pártszervezet radikalizálódáaáhan a személyes 

kapcsolatokon keresztül szerzett és terjesztett bbloldali^ első
sorban antifasiszta* német- és háborúellenes propaganda mellett

128

129czerzését.
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fontos mozzanat volt a munkásotthonban 1943 őszén Kéthly /ama, 
Takács József, és Marosán (bürgy által tartott általános kül-

imés belpolitikai tájékoztató. J az eredeti elképzeléssel ellen
tétben ás előadásokon a párt- és szakszervezet vezetőin, 

lamint az önkormányzati testületek szociáldemokrata tagjain 

kivül a párt tagsága is részt vett. az előa ásókat követő vi
ták során nyilvánvalóvá vált a helyi pártszervezet és a köz
ponti vezötáa közti ell ntét, bár - és ez elsősorban a szen-

kerülttesi vezetők józanságán múlott - nyilt szakításra n<
13230Г.

mindezek alapján joggal feltételezhetjük, hogy a szen
tesi pártszervezet vezetősége és tagjainak jó része ismerte
az SZDP baloldali vezetőinek 1943-as programszerű elkópzelé- 

• áz^ azonban - annak ellenére, hogy a háború utáni fel
adatokra is kitértek - nem voltak elegendőek arra, hogy rá
mutassanak a további teendőkre, elsősorban a népfrontpoliti
ka jelentőségére és szükségességére.1'5'*

a vidéki pártszervezetek radikalizálódása a hivatalos 

hatósági intézkedések mellett maga után vonta a párt jobb
oldali vezetőinek következetes fellépését. Az 1943. őszi ta
pasztalatok feltehetően összefüggésbe hozhatók Szeder Feren- 

cék 1944* januári látogatásával, fellépésükkel a baloldali, 

kommunista befolyás ellen.1
A Szociáldemokrata Párt 1944. március 19. utáni betű

seit

táaát követően a helyi szervezetek és a pártközpont kapcsola
ta gyakorlatilag megszakadt. A német megszállás utáni hetek
ben az SzDP vezetőségének baloldali tagjai, Szokás its .irpád 

és köre, felismerték a széles antifasiszta, háborúellenes
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nemzeti összefogás megteremtésének elodázhatatlan sürgőssé
gét, Elsősorban az ő érdemük, hogy a párt részt vett a Magyar 

frontban, valamint hogy 1944« októberében létrejött a két 

munkáspárt, a szociáldemokraták és kommunisták háború utáni 
működését, politikáját meghatározó "kgységokniány". 
dözések, az illegális kapcsolatok esetlegessége, hiánya miatt, 

majd 1944 szeptemberétől a hadiesemények következté en ezekről 
a fontos törekvésekről, dokumentumokról az ország más vidéki 
szervezeteihez hasonlóan, a szentesiek sem tudtak. Az ország 

német megszállása után a SziíP szentesi kommunista gyanús veze
tőit letartóztatták, internálták, A kommunista csoport tagjai 
közül Borbás Lajost és Szőke Mátyást behivták katonának, Ve- 

cseri Bálintot, Mikееz Jánost, Virág Sándorral és Kádár Sán
dorral együtt internálták.1*^ A rendőri megfigyelések, zak
latások, internálások szinte megbénították a helyi munkás
szervezetek működését. 1944 nyarán az internálásból hazatért 

vezetők a környező tanyákon vállaltak munkát, Így próbálták 

a rendőri hatóságok figyelmét magukról elterelni,1*^

A .jobboldali befolyás erősödése a város igazgatási
rendszerében

Az ül-

Az ellenforradalmi rendszer fenntartásának a harmincas 

évektől egyik le főbb biztosítéka volt a helyi vezetők fel
tétel nélküli kormányhuaége, abszolút megbízhatósága, majd 

1939-től a háborús politika helyeslése. Mindebből következik, 

hogy a kormányzat elvárta és megkövetelte a megyei ёз városi 
vezetőktől a felsőbb utasítások maradéktalan végrehajtását, 

az egjre kilátástalanabb háborús politika következményei el
len tiltakozó ellenzék kíméletlen elnyomását. Különösen fontos
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volt a helyi liberális polgári politikusok fálreállitása ásó
kon a hclyeken9 ahol erős baloldali munkásmozgalom bontakozott 
kit ißy Szentesen is*

A város igazgatási rendszerébe történő beavatkozás szo
rosan kapcsolódótt( részévé, majd feltételévé vált a harmin
cas évek közepétől a haladó polgári pártok, a szakszervezetek 

és a Szí)! ellen meginduló eg re fokozódó elnyomásnak* a leg
fontosabb első lépés az ellenzéki, elsősorban a munkásképvi
selőket megtűrő Négyest Imre polgármester elmozdítása volt,1*50 

Négyes! lemondásának körülményei rendkívül nagy hatással vol
tak a város képviselő-testületére, de a város közvéleményére 

ia.139 A kormányzat durva beavatkozása, a törvényes helyi 
önkormányzat felsőbb szervek általi semmibevétele komoly fi
gyelmeztetésnek bizonyult* Az eset után a korábban polgári 
ellenzéki képviselők is visszavonultak, az Új polgármester 

Kanász lu Sándor mindent megtett, hogy az elődje által okozott 

"rossz emlékeket" feledtesse* A polgári pártok, egyesületek 

elleni fellépéssel sikerült a képviselő-testületen belüli el
lenzék egységes fellépését 

demokrata képviselőket elszigetelni.
A II* világháború időszakára Szentes igazgatási rend

szerére a jobboldali erők túlsúlya, a fennálló kormányzat fel
tétel nélküli kiszolgálása volt a jellemző*
Az 1939-as év országszerte a háborús készülődés jegyében kez
dődött* az első bécsi döntés, a Felvidék visszacsatolása, a 

"területgyarapitás háború nélkül" politika első eredménye Szen
tesen ia lelkesedéssel, bizakodással töltötte el az 

A város vezetői, a képviselő-te: tület lelkes hangú távira

gszüntetni, ezáltal a szociál-

ibereket •
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bau fejeste kl köszönetét а kormánysónak és a miniszterelnök- 

пек. Háláé hangon emlékeztek meg "hatalmas barátainkról", Hit
lerről és Mussoliniról, akik "Fölismerték igazságunkat és el-

1^° A város vezetőinek lel-iomerték követeléseink jogosságát•" 

kesedése mellett azonban megnyilvánult a tömegek kezdődő el
lenállása is, a Felvidék megszállása kapcsán elrendelt katonai 
behívásokról szóld alispani jelentés a lelkesedés mellett a
lakosság háborútól való félelméről, Iggasotteágáról, sőt a kar
hatalom igénybevételéről is kénytelen volt beszámolni.1^-1

ghirdecése, a várható gazda—Á győri fegyverkezési program 

sági fellendülés átmenetileg üzent esen is remény ekkel töltötte
el az egyoldalúan informált tömegeket. 1939-től a nagy beru
házások megvalósulását, a gazda n-gi élet fellendülését, a kor
mány által meghirdetett reformok, különösen a földreform meg
valósulását várták.

A képviselő-testület tagjainak szama 19Зу-1944 között 

Öú volt. A testület ülésein résztvettek a város eg,ee tiszt
viselői, számszerint tizenhatan.a képviselő-testület tag
jainak felét a lakosság választotta, mig a más к felét a leg
több adót fizetők, a virilisek alkották. “*• legtöbb adőt fize
tők jég.zekét évenként az adóhivatal állította össze, a jegy
zékből az elaő^egyven személyt jelölte ki a képviselő-testű

re
let a következő évre virilisekül. a virilis rendszer eleve 

biztosította a vagyonos rétegek uralmát a varosok, igy Szen

tes irányításában is. A képviselő-testület másik fő csoport
jába a választott képviselők tartoztak, a vála. и-ás elvileg 

lehetővé tette, hogy a lakosság képviselőjeként olyanok is 

bejuthassanak a képviselő-testületbe, akiknek vagyoni helyze
te ezt nem tette lehetővé. Abbén a vonatkozásban a legfontosabb,
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hogy 1929-1944-i'; a Szooikx.ldernokra ta Pártból mindvégig volt  

képviselő a város vezet/ testbletében. 144  

A munkás képviselők megjelenése, részvétele az önkormány-

zat gyakorlásában biztositotta, ho ., a vVtros vezetése kényte-

len volt a dolgozók helyzetével alaposabban foglalkozni.  

A  képviselő-testület, tagjainak foglalkozási megoszlása  

nem tükrözte a lakosság, társadalmi megoszlasáts értelmiségi  

volt a k4pviselők 38,75 %-a, iparos, kereskedős 23,75 %--a,  

munkás mindösszei 2,5 .4-a. 145  t,  virilisek 50 -a volt értelmi-

ségi, 30 3-6-u] földbirtokos, 20 ,y-uk iparos, kereskedők. A vá- 

lasztott képviselők esetében nem volt a foglalkozási arány jobb,  

órtel :ia4gi 27,5 A, földbirtokos, gazdálkodó 40 : iparos, ke-

reskedő 27,5 %, munkás 5 914146 ennek oka elsősorbau a válasz-

tások manipuláltsága volt, , ;rakran vala sztottak meg olyan  

emaéneket, képviselőnek kiknek elvei, életmódjuk a virilise-

kéhez volt közelebb. Igy  a vúres iwínyitó testületében a vi-

rilisek és a hozzájuk csatlakozó tisztviselők valamint a vá-

lasztott képviselők jó része egységesen, a vR vorros rétog.ek  

érdekeiben lépett fel. A képviselők egységes állásfoglalását  

a kormány intáakedéseinek feltétlen é4 maradéktalan végrehaj-

tását biztosította a fentieken kivül az ellenzék következe- 

tes, szinte tdrrorisztikus elnyo:.iása. l4 7 Különösen szembetűnő  

ez a második világháború éveiben, amikor az inter)elláoiók,  

inditványok zömét kezdeményezte szociáldemokrata képviselőket  

sorra letorkolták. Elsősorban arra hivatkoztak, hogy javas-

lataik, interpellációik politikai jellegnek, a képviselő-tes-

tület pedig politikai ü'»ekkel nem íb47lalkozik. Szociális  

jellegii javaslataik u;janosak síiket fUlekre találtak, a vá--  
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lasz legtйиЬ esetben kimerülő a rendkívüli» háborús állapotra
et

Elsősorban a munkás képviselők érintette 

érkikenjen a képviselő-testület üléseiről a nyilvánosság kizá— 

ШЛ amit a polgármester a karzat önkényes lezárásával ért e# 

a munkás képviselők visszaszorításán kivül az önkormányzati 
testületi 4obbratolódásat mutatja» nogv 1941-ben amikor egy 

beadvány követelte, hogy a város eg, ik vendéglősétől vonjak 

vissza bérletét, mert üzletében a zsidó alkalmazottak aránya

148való hivatkozással#

149

5v alig akadt képviselő, aki a megvonás ellen szavazott 

15o Egy évvel később mar senki sem szólalt fel a Hor
váth Mihály Bajtársi Bzöveucég utcanéwáltoztatási javaslata
volna#

ellen, a képviselő-testület egyharmada elfogadta, hogy Horthy,
döiabös valamint a szazadforouló nirhedt munkásellenes főispán-

ívj^nak, Vadnay andor neve felkerüljön az utcatablara.
A közg. üléseken kivül a képviselő-testület tagjai a külön

böző bizottságok munkájában vettek részt. 195<*-1944 közöfct 
ozentes város képviselő-testületének 17 bizottsága volt 154 

taggal# az Önkoxtikinyzati testület tagjai közül hetvenhárman 

voltak valamelyik bizottságnak is tagjai. Különösen szembetű
nő a virilisek passzivitása: a negyven virüisből mindössze 

huszonhat volt bizottsági tag* mig a választott képviselők kö
zül harmincáét# Igen gyakori eset, hogy egy személy több bi
zottság munkájában is részt vett: két bizottságnak volt tug-

152ja harminchat képviselő, náromnak tizenegy$ négynek pedig egy.
a bizottságok munkájára vonatkozóan nincsenek adataink, 

feltételezhető, hogy a negyvenes években néhány közülük már 

csak névleg létezett#
üzente^ varos vezető, önkormányzati testületé tehát sem

151
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Összetételénél, sem pedig fokozatos j о оbratolódásánál fogva 

nem képviselhette a vé ob lakosságának érdekét* Működése a 

második világháború idején már csak formális volt, a közpon
ti rendeleteket mechanikuson végrehajtó testület ilyen
formában elavult^funkcióinak, fel: a, tainak betöltésére alkal
matlanná vált. A háború menetében bekövetkezett változások kö
vetkeztében az ország helyzetének romlásával még ezt a látszat 

hatalmi testületet is felfüggesztették* 1944 őszétől fokozatos 

katonai közigazgatást vezettek be a Tiszántúlon, Így Csongrád 

meg ében is. 1959* a háború kitörése jó alkalom volt a kor
mány számára a kivételes állapot elrendelésére, a kivételes 

hatalomról, az eg. esülési éa gyülekezési jog korlátozásáról* 

и cenzúra bevezetéséről, a társadImi rendre és közbiztonság
ra veszélyes egyének rendőri felügyelet alá helyezéséről és 

internálásáról szóló rendeletek biztosították a kizsákmányolt 
osztályok* a haladó és forradalmi erők elnyomását, az ellen
forradalmi rendszer védelmét, ágyben jelezték a reiuis^er fo
kozatos jobbratolodását. 1943-tól megkezdődött a háborús köa- 

igazgatás kiépítése * a gazdásági életben a hadiüzem -rendszer 

bevezetése. A rendkívüli állapot elrendelésével felfüggesz-
tettek több, a munkások által korábban kivívott gazdásági óe

153szociális intézkedést.
Szentesen a város* ül tve a meg^e vezetés® maximálisan 

eleget tett a kormány rendel©tőinek, egyrészt a haladó, forra
dalmi mozgalmak üldözésével, a jobboldali szervezőtek támoga
tásával, másrészt a munrasok részére juttatott, a bajokon leg
feljebb enyhítő, de nem változtató szociális latosat intézkedé

seivel.
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II . WAKES Fl4L8ZABADtJLaBdbAIC KŐRLi.MíslVYBI, A hiiPI DMOKRATIKU8 

FI;JI,őDt9 FEITÉTELBINBK KIAT.Att:ULIL;;A 

A  varos  helyzete  e s front közeledése 1 44 szentemher 

A  2. Ukrán r'ront 1944 szeptemberében az előző kőt hónap 

harcainak eredményeként a keleti frontvonalon megkázelitette 

mag; a'r-román határt. A Vörös hadsereg i;sapataival szerben 

a német és magyar alakulatokból alló í n. Dél hadseregcsoport 

harcolt. A szovjet előretörés határáig néhány józanul gondolko- 

ucí német parancsnok 1944 6zeptember elején javasolta a Tiszán- 

tíal kitiritósót. Hitler ós vezérkara ezt elvetette, elrendelte 

az erek Debrecen körül való összevonását, követelte a Déli Lár-

pátok hágóinak visszafoglalását. aiz akció végreha jt L.sába bevon-

ták a 3. magyar yar hadsereg csapatait is. A támaa sok azonban  isu- 

dares ,l végződtek, a 2. Ukrán . ront csapatait nem sikerült vissza-

szorítani, sőt azok Makó környékén kijutottak az Alföldre. 

I eszlényi • .1.túborna; y, a 3. magyar hadsereg vezetője, 

eleget téve a népetek követelésinek, támadást  indított a ína-

kói beékelődés felszámolására. A 2. Ukrán Front 53. hadsere-

gének alakulatai azonban sikeresen védték a frissen elfoglalt 

állásaikat, megtartották iiukót, ,szívás elhárító heresokkal to-

vábbi területet foglaltak, mellyel biztosították újabb harco- 

ló csapatok felvonulását. x 34, ma tar hadsereg visszavonulto 

ezzel a mellette harcoló német erőket a közvF tlen bekerítés 

veszélyez t3 zte. A német csapatokat a térlécből surgóson ki-

voriT,'x es Debrecen környékére átcsoportosítottak. 

4Lz 1944 szeptember végére kialakult hadin vE:leti helyzet 

mindkét fél számára új tervek kidol ,:ozását tette szükségeses. 

A német hadvezetés Számára kulcskérdés volt i:a, ryaror- 

ezúc mept rtá,sa, mely még most is jelentűs katonai erőt, nyers-

anyag, olaj és élelmiszerkészleteket illetve tartalékok: .t  je- 
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lentett, másrészt a szovjet előretörés Magyarországon közvet
lenül veszélyeztette Ausztriát, Németországot, a dél-német 
iparvidéket. A hitleri hadvezetés a Debrecen térségében össze
vont gépesített, páncélos alakulatokkal kívánt ellentámadást 
végrehajtani, céljuk a szovjet csapatoknak a Kárpátok mögé 

való visszaszorítása volt. Ezzel a Kárpátok vonalánál egy vi
szonylag stabil, kevés erővel is tartható védelmi vonalhoz 

juthattak volna.
A németek elszántságát mutatja, hogy már az új hadműve

leti terv kidolgozásával egyidőben megkezdték az ún. védelmi 
terepszakaszok kialakítását. A Dél hadseregcsoport tervezett 

első védelmi vonala a magyar-román határ volt, a szovjet csa
patok megjelenése azonban újabb védelmi szakasz kijelölésére 

és kiépítésére késztette a hadvezetést. Ez a tervek szerint 

az ún. A állás vagy Margit vonal lett volna, mely a Bükk, a 

Mátra, Budapest, a Vértes, a Balaton mentén a Dráváig húzó
dott. Ezen kivül számításba vettek és megerősítettek minden 

természeti akadályt, elsősorban a folyók, így a Körösök, a 

Tisza stb. vonalát. A szovjet harckocsik előretörésének meg
akadályozására illetve lassítására a mélyebben lévő területe
ken - elsőként a Tiszántúlon - elhárításra alkalmas fedezékek
kel, páncéltörő tüzelőállásokkal és tankcsapdákkal közvédőké
pes támpontokat kezdtek kiépíteni. Az útkereszteződéseket, 

hidakat aláaknázták. A védelmi terepszakaszok kiépítésében 

aktívan részt vettek a magyar helyi, közigazgatási illetve 

katonai hatóságok. 1
Szentes környékén 1944 szeptember elején kezdődtek az 

un. erődépítési munkák. A front közeledése miatt a hadvezetés
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sürgette a tüzelőállások és tankcsapdák gyors kiépítését, ezért 

a katonai erőkön kívül mind nagyobb mértékben vonták be a 

polgári lakosságot. A cél érdekében egyrészt korlátlan in
tézkedési joggal ruházták fel az erődítési munkálatokat irá
nyító katonatiszteket, másrészt a polgári-közigazgatási ható
ságoktól elvárták, hogy biztosítsák a lakosság nyugodt és ak
tív részvételét a munkákban.

A háborús ellenforradalmi rendszert kiszolgáló Csongrád 

megyei és Szentes városi hatóságok maximálisan eleget is tettek 

ezeknek az elvárásoknak, ezzel is bizonyították a rendszer irán
ti hűségüket.

A polgármester által a sajtóban közzétett hirdetmény - az
alispáni útmutatóval összhangban - megpróbálta elhitetni az 

berekkel, hogy a Tisza vonalénak mintegy 30 kilo-egyszerű
méteres szélességben való megerősítése csak a lakosság megnyug
tatására szolgál még ott is” ahol a hadműveletekre egyébként 
a legkisebb kilátás sincs." " A Szentes határában folyó erőd
építési munka” - folytatódik a felhívás -” mindössze annak 

bizonyítéka, hogy a hadvezetés biztonsági intézkedéseiben még 

az emberi számítás szerinti végső határon is túl ment." A ha
zafias szólamokban is bővelkedő felhívás azonban eredményte
len maradt.

A város körül folyő földmunkák katonai vezetősége az al
ispán sürgős intézkedését kérte, mivel ”a város polgári la
kossága a sáncépítési munkákban feltűnően csekély számban 

vesz részt." Feltehetően az alispán 1944. október 2-i újabb 

és hathatós intézkedést követelő levelének hatására október 

4-én - több mint egy héttel Makő felszabadítása után ! - Szén-
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tes város polgármestere szabályozta az erődépítésre beosztott 

polgári lakosság munkarendjét, ugyanakkor figyelmeztetette az 

embereket, hogy aki az előirt munkarendet m tartja be, azt
a katonai /erődépitési/ parancsnokság karhatalommal állítja
elő.

A védőmuvek azonban csak igen kis mértékben készültek 

a hazafias szólamokban bővelkedő, sem a 

szigorú, megtorló intézkedéseket is kilátásba helyező rendel
kezésekre nem jelent meg, nem vett részt a munkálatokban. Az 

emberek inkább hittek a saját szemüknek és fülüknek - a szom
szédos Békés megyéből ezekben a napokbhn már megkezdődött a 

polgári lakosság menekülése - mint a hazug, demagóg propagan
dának.2

el. A lakosság s

A Tiszántúlon 1944# október 5-ne befejeződött a német 
erők összevonása, csoportosítása. A Bél hadseregcsoport bal 
szárnya a Borsai-Radnai hágótól Gyalu vonaláig vonult fel. Az 

erők és eszközök zömét Nagyvárad-Debrecen térségében vonták 

össze, ide várták a szovjet főerőket. A frontszakasz jobb 

szárnyán, mintegy 220 km-es arcvonalra zömében a 3. magyar 

hadsereg alakulatai vonultak fel, egy páncélos-, négy gyalog- 

és egy pótgyaloghadosztály, egy határvadászzászlóalj és egy 

határvadász ezred, A magyar alakulatokkal együtt"harcolt" a 

22. német SS lovasharccsoport és a 4. SS karhatalmi páncél
gránátos hadosztály. Az alakulatoknak a Nagyszalonta-Gyula- 

vári-Kétegyháza-Kunágota-Mezőhegyes-Földeák-Makó-Zenta-Nagy- 

kikinda vonalat kellett volna tartani ok, illetve erről a vo
nalról támadást indítaniok. A fenti arcvonal megtartásán kí
vül biztosítaniok kellett az Arad-Szolnok-Temosvár-Szeged
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hadműveleti irány lezárását és megakadályozni a szovjet csa
patok előretörését ezen a területen. Ezen kivül együtt kellett
működniük a Debrecen térségében harcoló 6. hadsereggel a hegrek

sütésében. A 3« magyarközül kilépett szovjet csapatok megs 

hadsereg állományának zöme hiányos fegyverzetű és felszerelésű
póttartalékos volt, védelme műszakilag gyenge, század- és zász
lóalj támpontokra épült. Megyénk területén a hadsereg 23. tá
bori gyaloghadosztálya Mezőhegyes-Szeged vonalától északra és 

Makó térségében, a ő. tábori póthadosztály alakulatai Tótkom
lós körzetében küzdöttek.

A németek ellentámadása, mely a cigánybáró hadművelet fe
dőnevet viselte, a tervek szerint október 12-én Indult volna.

A hadműveleti terv kidolgozásával az erők átcsoportosítá
sával egyidőben a németek felkészültek Magyarország esetleges 

kiugrási kísérletének megakadályozására. A német-magyar kato
nai viszonyban egyre gyakoribbá váltak a súrlódások, a nérae- 

bíztak a magyar vezetésben, ugyanakkor mindent elkö
vettek az ország megtartása érdekében. Még az 1944. szeptem
ber 12-13-i rastenburgi főhadiszálláson német részről határo
zat, szül etett, mely szerint a magyar térségben csak egy s

tek n<

mély parancsolhat, a Dél hadseregcsoport parancsnoka. Mindent 
feltétel nélkül neki kell alárendelni, Magyarország ebből a

támaszthat. A né-féle követelést mszempontból többé s 

met csapatok olyan közvetlen utasítást kaptak, hogy "az első 

kritikus jelre, ha szükségesnek látják, erőszak alkalmazásá
val is hárítsanak el mindenféle veszélyt, amely a németeket 
fenyegeti."

A Lakatos kormány ebben a helyzetben igyekezett bizonyi-
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tani szövetséges! húségét, honmenté elszántságát.-3 Elsősorban 

német követelésre újabb tömegeket vettek katonai célokra igény
be. 1944 szeptemberében besorozták az 1905-1908 valamint az 

1915-1918-as születésű férfiakat, fiagyon jellemző a korabeli 
vezetés háborús elszántságára és politikai vakságára a soro
zás szükségességének indokolását "Ezek /& korosztályok/ kato
nai vonatkozásban eddig a n< et nagy erőfeszítéseiből egyál
talán nem vették ki részüket. Az igazságosság és az egyenlő 

t/eherviselés elve azonban megköveteli, hogy ezt 

got is igénybe vegyük testi és szellemi teljesítőképességének
tberanya-

megfelelŐen a háborús erőkifejtés céljaira." A sorozásra 

Szentesen 1944. szeptember 22-23-24-én került sor.^
Az említetteken kívül 1944 szeptemberében több olyan he

lyi rendelet jelent meg, mely a helyzet súlyosbodására, a 

front közeledésére utalt, bár a közvetlen veszély tényét a 

polgári hatóságok mindvégig tagadták. A megyében állomásozó 

katonaság részére az alispán elrendelte az 50ÜÜ0 literes fő
zőüstök és üstházak igénybevételét. Ebből Szentesre mindössze 

hét db üst és üstház összegyűjtése és térítés melletti igény
bevétele jutott. A város vezettése azonban a rendeletet ala
posan túlteljesítette és félreértelmezte* a végrehajtás során 

39 zsidó családtól 43 üstöt és 19 üstházat vettek el és adtak 

át a honvédségnek honvédelmi hozzájárulás címén térítési díj 
nélkül. A polgármester az intézkedését azzal magyarázta, hogy

végleges*" A mind gyakoribbá váló légi
riadók miatt a városi köztisztviselők munkaidejét újra sza
bályozták. ^

Az ismertetett helyi intézkedések, különösen azok indok-

"az igénybevétel n<

\

\
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láaai bizonyítják, hogy a helyi hatóságok következetesen - gyak
ran még az ellentmondásokat is vállalva - támogatták a kormány
zat törekvését a belsó rend, nyugalom minden eszközzel való 

fenntartására. A harcok már Arad környékén folytak, mégis el 
akarták hitetni a lakossággal, hogy aggodalomra semmi ok, Min
den a rendkivüli helyzetből adódó intézkedést úgy tüntettek 

fel, mintha az a polgári lakosság fokozott, szinte már feles
leges, túlzott védelmét szolgálná.

1944 tavaszától a kormányzat részben helyi, polgári köz
igazgatás mellett, részben helyett fokozatosan katonai közigaz
gatást épített ki. Az 1939-ben hozott honvédelmi törvény alap
ján jelent meg 1944* április 4-én az 1500/1944. az. kormány- 

rendelet a hadműveleti területekre vonatkozó különleges köz- 

igazgatási szabályokról. A rendelet kimondta, hogy az egyes 

hadműveleti területeken - melyeket esetenként a minisztérium 

határozott meg - minden "állami, törvényhatósági és községi 
hatóság, hivatal és intézmény, valamint kormányhatósági felü
gyelet alatt álló minden testület és szervezet felett" a kor
mány által kinevezett hadműveleti kormánybiztos rendelkezett. 

Legfontosabb feladata volt a kormányzati szervek utasításai 
alapján az utolsó hetekben is fenntartani a belsó rendet. A 

kormánybiztosok jogai közül a legalapvetőbbek közé sorolható, 

hogy "személyiés dologi kiürítés tekintetében" saját hatás
körében rendelkezhetett. A háborús közigazgatási szervezet 

felépítésének elveit tehát a kormányzat időben kidolgozta 

ugyan, bevezetésre azonban kellő előkészítés nélkül és későn 

történt meg.
Első lépésként 1944 szeptember elején felfüggesztették
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a helyi önkormányzatok, képviselőtestületek stb. működését. 
Ezt követte a hadműveleti kormánybiztosok kinevezései Csong- 

rád megye, Hajdú, Békés, Csanád-Arad-Torontál, Jász-Hagykun- 

Szolnok és Heves megyékkel együtt a Közép-Tiszai hadműveleti 
területhez tartózói-t, kormánybiztosa dr. Csitáry Emil, majd 

1945# szeptember 15-től dr. Molnár Imre lett, ez utóbbi egy
ben Csongrád megye főispánja is volt. A terület székhelye

7Békéscsaba, majd szeptember 15-től Szentes lett.
A 2. Ukrán Front csapatainak megjelenése Magyarország 

területén mind a lakosságot, mind a helyi vezetést felkészü
letlenül, váratlanul érte, melynek következménye általános 

kapkodás, zűrzavar, a helyes cselekvési mód felismerésének 

képtelensége lett. A fejetlenség elsősorban egy népvándorlás- 

szerű menekülésben jelentkezett, mely magával sodorta a tőké
seket, földbirtokosokat, tisztviselőket és kétkezi munkásokat 
egyaránt. A 25 éves ellenforradalmi propaganda nyomán az em
bereknek csak rémképeik voltak a szovjet rendszerről, ezt az 

utolsó hónapok háborús és szovjetellenes hírkampánya még to
vább fokozta.
a menekülők jelentős tömege Szentesen is keresztül haladt, 

saját cselekedetük indoklásául "rémmeséket beszéltek" a he-

8

«-L

lyieknek. Ezek határát tovább fokozták a napi sajté cikkei, 

melyek még az egyszerű embereket is gondolkodóba ejtették. 

Több munkás ember, akinek politikailag semmi félnivalója nem
- olvashatjuk a koralehetett, menekült vagy menekülni akart" 

beli krónikás feljegyzéseiben.^
A középtiszai hadműveleti kormánybiztos a fent leírt ren

delet ekber. biztosított jogkörénél fogva megkísérelte a belső
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rerid, elsősorban a polgári közigazgatás folytonosságának fenn

tartását* A kiadott központi rendelkezésekkel összhangban 1944. 
szeptember 16-án a kormánybiztos nyomatékosan felhívta a váro
si polgármester figyelmét, hogy a köztisztviselők állomáshelye
iket mindaddig nem hagyhatják el, "amig a várost..,az ellensé
ges megszállás veszélye közvetlenül nem fenyegeti.” Az intéz
kedés azonban nem érte el a várt hatást, alig tíz nappal később 

arról tájékoztatták a tisztviselőket, hogy csak az ellenséges 

megszállás közvetlen veszélye” esetén távozhatnak, de akkor 

is csak a kormánybiztos engedélyével. Megtiltották a tiszt
viselők rokonainak, családtagjainak távozását is, mert az "sú
lyos hatást kiválté riadalmat keltene.”

A lakosság önkéntes távozását is сзак a harcvonaltél szá
mított 50 km-es 3ávbél engedélyezték, az ennél messzebb eső 

területekről a polgári hatóságoknak meg kellett volna akadá
lyozni a tömeges menekülést.

A kormányzat felkészületlenségét mutatja, hogy pusztán 

demagóg szólamokban bővelkedő felhívásokkal, rendeletekkel 
akartak úrrá lenni a helyzeten, és csak hetekkel a fejvesztett 

menekülés megindulása után próbálták azt törvényes mederbe te
relni» központilag irányítani. De még az e tárgyban kiadott 

intézkedések, rendeletek is egymásnak ellentmondóak voltak.
A belüg.)m~nisztérium által 194-4. szeptember 23-án kiadott tá
jékoztató szerint a köztisztviselők a hadműveleti kiürítés ese
tén elhagyhatják székhelyüket a "hadműveleti területi, illető
leg az om. kormánybiztosnak, vagy a polgári /katonai/ közigaz
gatás vezetőjének engedélye alapján” 1944. szeptember 29-én 

a fővezérség korlátozta a kiürítéseket. Elsősorban a honvéd-
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ségi alakulatok, leventék, a honvédség részére igénybevett 
különféle anyagok "mentését" Írták elé, a rendelet szerint 

"polgári vonatkozásban személyi kiürítés nincs." A lakosság 

önkéntes távozása a főverééség utasítása alapján megenged
hető, de csak az arcvonaltél 30-50 km-es körzetből, erről 
az egyes kerületi hadtestparancsnokságok hivatottak dönteni.
A polgári hatóságok a harcold csapatok elvonulásáig kötele
sek voltak helyükön maradni, sőt akár vissza is maradhattak 

és a megszállás alatt hivatalt ie vállalhattak. A főverór- 

ség utasítása szerint kellett távozni csak a katonai és ka
tonai jellegű intézmények dolgozéinak. A polgári hatóságok, 
amennyiben a távozás mellett határoztak, a kormánybiztosok 

által kijelölt helységekben gyülekezhettek.10
Feltehetően a fenti rendelkezések hatására a Közép-Ti

szai Hadműveleti területi kormánybiztos feloldotta a korábbi 
korlátozó rendeletéit: az 1944. szeptember 28-án kiadott in
tézkedésében olvasható első alkalommal, hogy "miután elsőso3>- 

ban magyar lakosságról van szó, az önkéntes távozást támogat
ni kell" íaég a köztisztviselők családtagjai esetében is. Ok
tóber elején egymást érintették a "kiürítéssel" kapcsolatos 

intézkedések, melyeket tekintettel "a mai rendkívüli időkre" 

mint szükséges, megelőző védelmi előírásokat tüntettek fel. 

így 1944. október 1-én elrendelték, hogy a Szentes-Szarvasi 
műúttól délkeletre fekvő határrészről október 3-án, a határ 

többi részéről október 4-én az állatállományt a gazdák hajt- 

зак át a Tisza jobb partjára, a Csongrád-bokros! közlegelőre. 

Az október 3-án kiadott kormánybiztosi rendelet az önként 
nekülni akaró polgári lakosság részére kötelező útirányt /és
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un. felvevő helységeket /Mezőtúr, Túrkeve, Törökszentmiklós/
11 Mindezeket az intézkedéseket mint a lakosság fo

kozott védelmét biztosító, évé rendszabályokat tüntették fel. 

Pedig ekkor már mind a német ás magyar, mind a szovjet csapat
mozgásokból következtetni lehetett a front közelségére.

A Vörös Hadsereg vezérkara a szeptemberi hadműveleti 
helyzet elemzése után lehetőséget látott egy Arad-Debrecen- 

ivyíregyháza-Gsap irányú sikeres támadásra, az Alföld elfog
lalására, mellyel nemcsak jelentős hadi sikerekkel kecsegte
tett, hanem esetleg a szakításig élezhette volna a magyar-né
met viszonyt, A németek a háborúnak ebben a szakaszában még 

komoly katonai erőt képviseltek, ezért a Vörös Hadsereg fon
tos feladata volt, hogy lehetetlenné tegye az ellenség tartós 

ellenállását, ezzel megakadályozza a háború elnyújtására irá
nyuló német törekvéseket. Ennek megfelelően a szovjet támadás
nak a védelem azon, leggyengébb pontja ellen kellett irányul
nia, melynek elfoglalásával megakadályozható az ellenség erői
nek összpontosítása, tartalékainak helyes felhasználása, és 

lehetőség nyílik egy újabb, az ellenséges védelem teljes meg
semmisítését célzó szovjet támadás kibontakozásához. Lényeges 

volt, hogy a támadás az ellenséget váratlanul érje.
Mindezek figyelembevételével döntött a szovjet hadvezetés a 

Tiszántúl elfoglalása mellett. A terep maga kedvező volt va
lamennyi fegyvernem együttes bevetésére* a csapatok gyors moz
gására. Az ellenséges védelem ugyancsak ebben a térségben volt 

a leggyengébb, hiszen az egyébként is rosszul felszerelt har
madik magyar hadsereg képtelen volt tartósan Nagyszalonta-Szs- 

ged között az Arad-Saolnok hadműveleti irány lezárására.

jelölt ki.
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Valószínűnek látszott, hogy a szovjet alakulatok egyszer
re több ponton is át tudnak kelni a Tiszán, úgy, hogy közben 

a támadást kezdő gyorscoapatok hátában nem maradnak vissza 

jelentős ellenséges erők és igy a gyalogság megállás nélkül 
napi 25-30 km-es ütemben is haladhat előre,

A támadás kezdetét 1944, október 6-ra tűzték ki, A hadmű
velet előkészítésére rendkívül rövid idő állt rendelkezésre, 

ezért azt szünet nélkül, az előző tevékenység folytatása köz
ben hajtották végre a szovjet csapatok,12

A megye és a város védelmét biztosítani hivatott katonai 
erők és a belső, polgári rend fenntartásáért felelős polgári 
hatóságok, elsőeorban a Közép-Tisza vidék Hadműveleti kormány- 

biztosa képtelen volt a megfelelő intézkedések időbeli megté
telére, a kiürítés tervszerű megszervezésére.

A város kiürítésével kapcsolatos eseményeket a rendkí
vül hiányos iratok miatt elsősorban a kor tisztviselőinek vlsz- 

szaemlékezései alapján tudjuk rekonstruálni. Megállapítható, 

hogy a kormánybiztostól függetlenül a városi és állami ható
ságok már 1944 szeptember végén, október első napjaiban meg
kezdték a kiürítés előkészítését* a polgármester - esetleg 

BM-utasításra szeptember végén ládákba csomagolva szállítás
ra előkészítették az un, OM bizalmas iratokat, a polgármes
teri bizalmas iratokat 1942-1944-ig a kezelési könyvekkel 
együtt, a városi tisztviselők személyi anyagát, 1944 októ
ber első napjaiban a városi adóhivatalban kezelt főkönyveket, 
adókivetési és bevallási iratokat a város határában lévő Eper- 

jesszéli Olvasókör épületébe szállították. Október 4-5 körül 
a népmozgalmi nyilvántartó hivatal, október 6-én az OM

.-V-.4
\
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osztály dolgozói távoztak. Közben több vezető ée beosztott
tisztviselő mintegy saját felelelősségére az utolsó napokban

13elhagyta a várost.
A Közép-Tiszai hadműveleti terület kormánybiztosa 1944. 

október 6-án - feltehetően az 5. honvéd kerületi parancsnok
sággal egyetértésben - elrendelte a város önkéntes kiüríté
sét. Az erről szóló hirdetményeket október 7-én a hajnali órák
ban ragasztották ki, melyeken a kormánybiztos közölte, hogy 

a hatóságok a lakosság meneküléséhez semmiféle segítséget /jár

mű, szállítási eszköz/ ni 
még azt hangsúlyozta, hogy a tisztviselői kar további intéz
kedésig a helyén marad.^

Október 6-án délután a városi hivatalokban már készenlé
ti állapot volt, a tisztviselőket berendelték. A kora esti 
órákban a főispán mint hadműveleti kormánybiztos rendelkezé
sére megkezdték a tartalékos katonai állomáay, a leventék moz
gósítását /behívását/ valamint a katonai célokra igénybevehe
tő eszközök ás állatok "behívását”.

Másnap, október 7-én a kora reggeli órákban elhagyták a 

várost a még itt lévő katonai jellegű intézmények, parancsnok
ságok /kiegészítő stb./, elköltöztették a német katonai kór
házat, távoztak a karhatalmi alakulatok /rendőrség, csendőr
ség/ valamint a tűzoltóság* Az egyes intézmények távozása a 

visszaemlékezések alapján ágy tűnik, nem egyetlen egységes 

parancs alapján történt^ "annak ellenére, hogy a fennálló ér
vényes rendeletek szerint az egyes városok, területek kiürí
tését az illetékes kerületi hadtest parancsnokság és a hadmű
veleti területi kormánybiztosnak kellett irányítani. A Közép

tudnak biztosítani. Ez a rendelet
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Tiszai hadműveleti Terület gormánybiztosának iratai, melyet 

a főispáni bizalmas anyaggal együtt kezeltek sajnos nagyon hi-

ányosak. Fnt maradt  viszont az 1944. október 6-i utolsó ik-

tatmány, mely a m.  kir.  5. honvéd kerületi parancsnokság 

26840/eln.1./1944 jelel rendelete és Bács-Bodrog vármegye had-

műveleti kitr -itésáre vonatkozik. E rendelethez: hasonló lehe-

tett az az irat, melyet a főispán ut;yancsak október 6-án ka-

pott, és a távgya "Csongrád m. város és Csongrád vm. részére 

felvevő terület kijelölőse, kitirítés." Sajnos ez utóbbi irat 

nincs meg, a szükséges inté:.kedéseket a kormánybiztos telefo-

non tette meg;. Viszont a visz . emlékezésekből joggal követ-

keztethetünk arra, hogy létezett ez, a város szisztematikus 

kiürítését elrendelő irat, hiszen Szentesen október 6-7-én a 

fent idézett rendeletben is előirt és végrehajtandó események 

történtek: behívták a nem tényleges állományba tartozó tarta-

lékosokat, a leventéket, az igénybevételre kijelölt lovakat 

és jármiíveket. Távoztak a honvédségi pótalakulatok, bevonulá-

si központ, a kiegészítő parancsnokság, a leventepe.rancsnok-

ság, tűzoltóság, rendőrség, osendórség stb. 16  

A városi polgári hatóság kijelölt "felvevőhelye" a kor-

mááybiztos utasítása szerint  Szekszárd volt. A távozásra veld 

közvetlen felszólítást október 7-én hajnali 4-5 ára között kap-

La  meg iiagy eózser aabori zejegxYzö, aki azonnal értesítette 

a polgármestert. A tisztviselők zöme ekkor már az éjszaka  

folyamán kiragosztott hirdetmények hatására a városházán volt. 

A polgdrmeoter utasítására a már korábban előkészített irato-

kon kivü.l becsomagolták a pénztári páncélszekrényben őrzött 

pénz és értékkészletet, valamint néhány más hivatali helyiség- 
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ben /I. aljegyző/ lévő páncélszekrényben őrzött pénzeket és 

takarékbetétkönyveket. Az "elrnsnekített” összeg Összesen mint
egy 900. 000 Pengő lehetett, a város 1943* évi zárszámadását 
figyelembe véve kb. ennyi volt a város addkbél származó jöve
delme, és ez agyben a város teljes jövedelmének /bevételének/

1740 Jé-át tette ki. A városi tisztviselők Gsongrád-Riskun- 

félegyháza-Xecskemét útvonalon haladtak. A kijelölt felvevő
hely Szekszárd helyett azonban részben a közlekedési nehézsé
gek miatt, de elsősorban azért, mert a vezető tisztviselők kö
zül többeknek a fővárosban rokonaik, családjaik voltak, a me-

3 яnet Budapest felé fordult.
A felszabadulás napjára a város közigszgatási-hafcsilmi 

rendszere a menekülések következtében tehát összeomlott. A 

városi közigazgatási tisztviselőkön kirül szinte teljes lét
számban eltávoztak a jogszolgáltatási apparátus dolgozói, a 

rendőrségi alkalmazottak kb. 60, tiszti és legénységi állo
mány 90

Szentes felszabadulása

A Vörös Hadsereg támadása 1944« október 6-án hajnalban, 

rövid tüzérségi előkészítés után megindult, mintegy 800 km-es 

szakaszon, a Máramarosi havasoktól Pancsováig, hogy a kb. há
rom hátife tartó hadművelettel felszabadítsák Bszak-Brdélyt és 

a Tiszántúlt.
A hadműveletek az előzetes terveknek megfelelő ütemben 

haladtak: 1944* október 6. estére a gyorscsapatok Köröstar- 

csa-Mezőberény»Kétsoprony körzetéig jutottak, nyomukban bon
takozott ki a Managarov tábornok vezette 53* hadsereg támadá
sa: a 27. lövészhadtest Orosháza - Szarvas - Torökszentmiklős,
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az 57. lövészhadtest Hódaeeővásárhely-Mindszent irányába nyo
mult előre. Az 53. hadsereggel együttműködve, de önálló ala
kulatként támadott ürosháza-Kunszentmárton-özentes irányába 

a 18. harckocsi hadtest parancsnoka Oovormnyenko Őrnagy volt.
A támadás első napján a 18. harckoesiliadtest elfoglalta Oros
házát, a 46. hadsereg elérte a Szeged-Nagykikinda vasútvonalat, 

a 3. magyar hadsereg védelmét kb. 100 km-es széleeségben és 

40 km-es mélységben áttörték. Az 53» hadsereg előtt védekező 

20., 8. és 23. magyar hadosztályok vezetése felbomlott, a 23. 
tábori gyaloghadosztály mar-dák erői Szegedre vonultak vissza, 

a 8. tábori póthadosztály egységei Szentestől Bélre Hódmező- 

vásárhely-Mindszent-Szentes határába húzódtak.
A németek a Tisza vonalának védelmét követelték a magya

roktól. A 3. magyar hadsereg parancsnoksag&nak sikerült is a 

csapatok zömét a Tisza mögé visszavonni. Ennek, következtében 

október 7-én az ellenség ellenállása erősödött. Egy gyalog
ezred, az 1. páncélos hadosztály ás a hadsereg közvetlen ne- 

héztüzér03zcálya mintegy 10 harckocsival és rohamlöveggel véd
te Szentest. A csapatok feltehetően Osongrad és Mindszent tér
ségében a Tisza jobb partján foglalták el állásaikat.

Az 53. hadsereg és a 18. harckocsihadtest hadosztályai 
október 6-8 között súlyos harcokat vívtak Szentes kornyékén 

a tiszai átkelőhelyek megszerzéséért.
Az október 6-án megindított általános szovjet támadás 

során az esti órákban Szentes légterében is megjelent néhány 

szovjet bombázógép, melyek azonban elsősorban hadi jellegű 

célpontokat /utak/ támadtak. A város térségében 8-10 bombát 
dobtak le, jelentősebb kár azonban nem keletkezett.

)
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Október 7-én egyes források szerint este 19 órakor* mások 

szerint 16 óra 19 perckor Szentesről elindították azt a vasúti 
szerelvényt, amely utolsóként haladt át a Ceongrád-Szentesi 
Tiszai hidon. Az aláaknázott hidat a német és magyar kato
nai erők visszavonulását követően október 8-án 

más források szerint a hajnali kora reggeli órákban robban
tották fel. A robbantást egy magyar zászlósnak és két kato
nának kellett volna elvégezni, ők azonban megtagadták a pa
rancs végrehajtását. A hidat megmenteniök azonban ne . sike
rült, ugyanis a még közelben tartózkodó SS katonák mindhármu
kat agyonlőtték és a hidat ők maguk felrobbantották.

Mint láttuk, október 7-re kivonták a városban állomásozó 

német és magyar katonákat, csak egy századnyi magyar huszár 

maradt a Tisza árterében. A szovjet támadás megindulása után 

ezek is hamarosan visszavonultak. Szentesen tehát már 1944. 
október 7-én este nem volt számottevő védelmi erő, az ellen
séges védelem a Tisza jobb partjára, Csongrád-Mindszent tér
ségében húzódott.

A s ovjet csapatok, feltehetően a 27. lövészhadtest ala
kulatai, október 7-én Kunszentmárton felöl elérték a város 

északi-északnyugati határát. Másnap október 8-án a déli, ko
ra délutáni órákban a város északi, észak-nyugati részén, a 

Felsőpárton már szovjet katonák voltak, ügyes források sze
rint a városnak ezen a részén, a Borza és Nagygörgős utca 

környékén kisebb utcai harcokra is került sor, mig a szem
voltak.

1944. október 8-án délelőtt az 53. hadsereg 57. had
testének 228. Voznyeszenszki lövészhadosztálya X. Ny. Jeazin

tanúk szerint harcok n<
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őrnagy vezetésével, a 243. sz. hadosztállyal együttműködve 

felszabadította Hódmezővásárhelyt. A hadosztály alakulatai 
délután 15 órára Mindszent-Szentes határában elérték a Ti
szát és ott hidfőt foglalva biztosították ezt a felvonulási 
szakaszt.

Az említett csapatok mellett Szentes felszabadításában 

a* önálló 18. harckocsihadtest alakulatai vettek részt. A 

harckocsihadtest Orosháza-felszabadítása után Hódmezővásár
hely felé vonult, október 8-án délelőtt részt vett a város 

felszabadításában, majd gyakorlatilag pihenő nélkül tovább 

vonultak Szentes irányába. A harckocsizó alakulatok a kora 

délutáni órákban érték el a város határát, A Vásárhelyi /ma 

Lenin/ útról rövid ideig lőtték a várost, majd miután s 

fél© ellenállást nem tapasztaltak, bevonultak.
1944. október 8-án délután kb. 15 órára befejeződtek a 

harcok, Szentes felszabadult.20

Szentes a felszabadulását követő első hetekben, sőt hó
napokban a város történetében egyedülálló helyzetbe került* 

mind gazdasági, mind politikai és közigazgatási szempontból 
.radt. A harcok következtében a város kapcsolata 

nemcsak az ország még fel nem szabadított területével - Duna- 

-Tisza köze, Budapest, Dunántúl - szakadt meg, han 

környezetével Csongrád megye és a Tiszántúl jó rá özének hely
ségeivel is.

Az adott helyzetben a legfontosabb feladat a város veze
tésének megfelelő megszervezése, a lakosság viszonylag normális 

életének biztosítása, a menekülések és a harcok miatt megsza-

szűkebb
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kadt termelés újraindítása, mely érdeke volt a város népének 

és a Vörös Hadsereg csapatainak egyaránt. Az élet megindulá
sának: alapvető feltétele a lakosság és a Vörös Hadsereg kap
csolatának tisztásása volt. A Vörös Hadsereg magyarországi 
politikáját az egész antifasiszta koalíció és a felső szovjet 

vezetés együttesen határozta meg: 1944 október végéig az or
szág átállására számítva a szovjet katonai parancsnokságok 

Romániához hasonlóan, a korábbi belső hatalmi rendszert, állam- 

gépezetet, annak helyi képviselőit támogatták. Bonyolította, 

nehezítette a bevonuló szovjet csapatok helyzetét, hogy a ré
gi politikusok elmenekülésével a felszabadított területeken 

politikai-hatalmi-közigazgatási vákuum keletkezett, melynek 

betöltésére az első intézkedéseket megfelelő központi magyar 

kormány hiányában a helyi katonai parancsnokságoknak kellett 

megtenniök.21
A Szentesre bevonult szovjet csapatok parancsnokságának 

legelső dolga volt, hogy felelős vezetőket keressen a város 

élére, akik egyrészt alkalmasak az adott helyzetben mind
azokat a szervezési, politikai és gazdasági irányítási fel-

lyek eredményeként a város életének vi
szonylag normális hétköznapi rendje helyreáll, másrészt haj
landóak és képesek a rend helyreállítása és biztosítása ér
dekében a hadsereggel való együttműködésre, biztosítani tudják 

a harcoló hadsereg érdekeit szolgáló intézkedések végrehajtá
sát. Mindezek figyelembevételével a városparancsnok a város 

élére dr. Négyes! Imrét nevezte ki, akinek személye a város 

népe előtt közismert volt és közmegbecsülésnek, köztiszte
letnek örvendett. Dr. Négyes! Imre 1944. október 9-én kiadott

adatokat elvégezni,
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hirdetményében értesitette, a város népét, hogy mint polgár-

mester átvette a v.ros vezetését, helyettese Molnár kálmán. 22  

A polgármester talán legnehezebb feladata volt a rEr_dki-

vüli viszonyoknak megfelelő hivatali apparátus megszervezése. 

A korábbi közigazgatás= hatóságokat ahol lehetett összevonták, 

a háborús helyzetből adódó részben lakossági igények, részben 

a szovjet parancsnokság kérései kielégítésére több "új" hiva-

talt is felállítottak. Kiilön hivatalok foglalkoztak a közélel-

mezési és közellátási ügyek intézésével, a gazdátlanul maradt 

vagyontárgyak, ingáságok és ingatlanok nyilvántartásával, a kó-

borló állatok, főleg a lovak és szarvasmarhák összeírásával és 

bérbeadásával. Ugyancsak a városi tisztviselők végezték a szov-

jet katonai parancsnokság által elrendelt katonai holmik, egyéb 

ruhaneműk, fegyverek, rádiók stb. begyAjtését. Mindebből tör-

vényszerüen következett, hogy a tisztviselők, elsősorban a 

vezetőbeosztásúsk, - akik között megtalálható volt az u.ra.dal-

mi intéző, nyugalmazott tanitó, korábbi pénztári ellenőr, mene-

kült jegyző, ügyvéd egyaránt - hatásköre, felelőssége a fel-

szabadulás előttiekéhez képest sokkal nagyobb vol#. 23  

ti aenekUlések következtében felbomlott állami hivatalok, 

megyei intézmények feladatainak ellátásáról is a városi köz-

iga.zgatds gondoskodott /állami adóhivatal, szemvevőség/ oly 

módon, hogy ezeet esszevonta és ideiglenesen városi hivata- 
r 

lokként működtette. 4  

A megnövekedett feladatok, a rendkivüli helyzet arra kény-

szerítette a polgármestert, hogy a feladatokat és a felelőssé-

get megossza: már a kinevezése után röviddel egy városi Ta-

nácsot szervezett. A Tanács hatásköre, működése a korábbi 
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képviselőtestületéhez hasonlítható, feladata az volt, hogy 

"nagy fontosságú ügyekben az egyes ügyek mikénti elintézésére
A tanács elnöke a polgármester 

volt, hivatalból tagjai lettek a vezető tisztviselők, A ti 
nécs összetétele jól tükrözte már az első hetekben a város 

irányításában bekövetkezett változásokat, A polgármester igy< 

kezett megőrizni a város hatalmi testületének polgári jelle
gét - az általa szervezett tanács első tagjai között zömmel 
gazdálkodókat, kereskedőket, iparosokat, értelmiségieket ta
lálunk. Többen közülük már a felszabadulás előtt is képvis 

lőtestületi tagok voltak. Kezdettől fogva részt vett a tanács 

munkájában a 3Z1P két tagja. Vajda Imre és Szőke Ferenc, akik 

már a háború előtt is választott képviselőtestületi tagok vol
tak. Az erőviszonyok módosulásával változott a tanács össze
tétele is: a közigazgatásra nehezedő sok feladat megoldásába 

feltehetően 1944 október végétől kapcsolódtak a Kommunista Párt 

helyi szervezetének képviselői is, akik elsősorban szervezési 
jellegű /pl, közmunkák/ feladatok 

később a tanácsnak is tagjai lettek. Blső Ízben egy 1944. no
vember 25-i jelentés említi őket, tanácstagként a jelenlevők

bér 22-től szerepelnek. 

Ugyancsak 1944. december 22-től tagjai a tanácsnak a város meg
választott n mzetgyűlési képviselői, majd a megalakuló m 

bizottság tagjai. A tagok száma a tanács működésének útolsó 

heteiben az eredeti létszá mnak /kb. 20/ majdnem kétszeresé
re /37 fő/ emelkedett. A 37 tagú testület tagjainak származá
sában, pártállásában is jelentős arányeltolódások figyelhetők 

meg: 1944 december végére a 30 ismert foglalkozású tanácstagból

nézve határozatot hozzon".

goldásában segédkeztek,

névsorában azonban csak 1944. dec

éti
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11 munkás volt, ezek közül 3 a Szociáldemokrata, 7 a Kommu

nista Párt képviselője, egy pedig a szakszervezetek delegált-
OC

? Az ideiglenes tanács és a polgármester által szervezettja.

közigazgatási apparátus alapjában véve polgári jellegű volt,
de összetételében és egyes intézkedéseiben már túlmutatott 

a burzsoá törvények által szabott kereteken« önállóan, a tel
jes felelősséget vállalva intézkedett a város érdekében, sőt 

a központi kormányszervek hiányában gyakran megyei, sőt minisz
teri hatáskörbe tartozó ügyekben is. Kétségtelen érdeme, hogy 

a körülményektől függően biztosította a város életének újjá
szervezését, a gazdasági, társadalmi viszonyok normalizálá
sát. A központi kormányzat, hatalom hagyományos támogatásának 

hiányában is nagy tekintélye volt az ideiglenes apparátusnak, 
részben mert tagjai köztiszteletben álló, megbízható emberek 

voltak, de nem hanyagolható el a Vörös Hadsereg helyi parancs
nokságának megértő támogatása sem. A szovjet hadvezetés a har
coló hadsereg előtt álló katonai feladatok végrehajtása ér
dekében, az erre illetékes központi magyar hatóságok hiányá
ban, nem mondhatott le a helyi közigazgatás közvetlen ellen
őrzéséről. Az egyes városi parancsnokságok a hadsereg ellá
tásával kapcsolatos feladatok megoldásában szorosan együtt-

27működtek a helyi hatóságokkal, 
polgári lakosságot érintő intézkedéseit“közmunka, különféle 

beszolgáltatások - a városi hatóságok, elsősorban a polgázv 

mester közbenjárásával tette. A parancsnokság a polgármes

ter folyamatos jelentéseiből ismerte és figyelemmel kísérte 

a város újjáéledésének minden lényeges momentumát, a magára 

maradt város problémáit, nehézségeit megismerve gyakran segít-

•\

A szentesi parancsnokság a
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28séget is tudott nyújtani, A helyi parancsnokság és a köz- 

igazgatási apparátus között kialakult jő kapcsolat, a parancs
nokság segítsége, bizalma a város vezetőivel szemben nagy mér
tékben növelte az ideiglenes apparátus tekintélyét,

A központi intézmények, kormányszervek hiányában a város 

vezetésének kellett vállalnia a menekülés következtében fel
bomlott különféle állami szakigazgatási intézmények irányítá
sát, Ezek egyrészét beolvasztották a városi közigazgatás szer
vezetébe, mig a többi megindulását a város legalapvetőbb ér
dekeit figyelembevéve kezdeményezték illetve támogatták, A vá
rosban lévő intézmények közül az elsők között kezdődött meg a 

munka a Körőe-Tisza-Marosmenti Ármentesítő Társulatnál, A vá
ros védelme, anyagi biztonsága miatt feltétlenül szükséges volt 

a társulat megindítása. Mivel a társulat igazgató főmérnöke és 

a beosztott mérnökök elmenekültek a polgármester Fekete hagy 

Ignác mérnököt bizta meg, hogy vegye fel a kapcsolatot a sz 

szédos szakaszmérnökségek Igazgatóságaival, vizsgáltassa meg 

a társulat területén lévő gátakat, és tegye meg az esetleges 

árvíz esetére szükséges preventív intézkedéseket, A társulat 

működésére a belvízveszély miatt is nagy szükség volt, A pol
gármester intézkedésének helyességét bizonyltja, hogy alig egy 

hónap múlva a Üülsza mellékfolyói a belvíz miatt úgy megteltek, 

hogy áradással veszélyeztették a környező földeket. Sajnos az 

ilyenkor Üzembelévő szivattyúk elromlottak, ezért a belviz- 

levesető csatornákat le kellett zárni, A javítási munkák el
végzése után a szentesi szivattyútelep is megkezdte működé
sét.^ A polgármesterhez fordultak segítségért az ÜTI itthon
maradt tisztviselői is, hogy biztosítsa az intézet működésé-
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hez szükséges elsősorban anyagi feltételeket. A polgármester
által a városi pénztárból kiutalt 2500 Pengő segéllyel és két
itthon maradt tisztviselővel 1944 december elején ez az intéz-

”5omeny is megkezdte működését.
Az életkörülmények normalizálásának eg;yik legfőbb akadá

lya volt, hogy a korábban központi kormányszervek által biz
tosított pénzkeretből gazdálkodó intézmények fizetésképtelen
né váltak, /MAY, OTI, iskolák, járásbíróság, rendőrség stb./ 

még a saját alkalmazottaik bérét sem tudták biztosítani. Az 

október 6-i kiürítés során a polgármester »utasítására a váro
si pénztárban lévő pénzt, értékeket, betétkönyveket, stb. a 

tisztviselők elvitték, igy a város maga is súlyos pénzgondok
kal küzdött. A menekülés következtében a városi költségvetést 

éeintő anyagi kár kb. 900.000 Pengőt tett ki.^1 

a város bevételei mintegy 40 J&-ának felelt meg, a bevételek 

közül kb. ennyi volt a város teljes évi adóbevétele. Az Ösz- 

szeg nagyságának érzékeltetésére elmondjuk, hogy ez iázent es

rí

V

Ez az összeg

város éves teljes bevételének mintegy 40 Jí-át jelentette kb.
52 A köz-ennyi volt az e ész évben befizetendő adók összege, 

ponti irányítás nélkül működő közigazgatás a pénzhiány meg
oldásában is magára volt utalva. Az ©lsŐ hetekben a polgármes
ter még bízott a volt tisztviselők által elvitt pénz és érté
kek visszakerülésében, ezért bátran folyamodott ahhoz az egyéb
ként egyetlen lehetséges megoldáshoz, hogy visszatartotta és 

a házipénztár rendelkezésére bocsájtotta az adókból az álla
mot megillető részt. Ez annál is inkább érthető és indokolt 

megoldás volt, hiszen a város októberi elszigeteltségének ide
jén máshonnan kölcsönt felvenni nem lehetett ,-a szentesi pénz-
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intézetek még zárva voltak A Szentesi Nemzeti Hitelintézet 

1944* november elején kezdte meg működését és az év végéig két 

alkalommal, összesen 40. 000 Pengő hitelt adott a városnak.^ 

Ugyanakkor a rendkívüli körülmények, elsősorban az el
szigeteltség miatt megnövekedtek a város kiadásai. Elsősorban 

a korábban nem a városi költségvetésből gazdálkodó intézmények 

minimális, az induláshoz feltétlenül szükséges pénzösszegek 

biztosítása rótt különösen nagy terhet a városra. Csak 1944. 
november és december hónapokban több mint 100.000 Pengőt fi- 

zetett ki a város a srját kiadásain kivül, elsősorban a nem 

városi intézmények /rendőrség, OTI, járásbíróság, vasút, isko
lák, megyei kórház/ részére. A kifizetett összeg az egyes in
tézmények minimális pénzszUkségletét biztosíthatta, ugyanis 

a kéri Összegeknek a város általában csak a felét tudta biz
tosítani. A háborús körülmények a város saját kiadásait is 

növelték, elsősorban a közmunkákra és segélyezésre kifizeten
dő összegek nőttek szinte ugrásszerűen. A megnövekedett kiadá
sokat a város a saját bevételeiből már egy-más fél hónappal a 

felszabadulás után sem tudta fedezni. A polgármester jelenté
se szerint a bevételek mellett havonta kb. 200.000 Pengő kelle
ne, elsősorban az egyre növekvő hadisegélyeik kifizetésére. Az 

előterjesztés alapján a városi tanács kb. fél évre elegendő 

1-1,5 millió pengő hitelként való felvételét fogadta el. Mi
állt rendelkezésre,vei a városban ilyen Összegű hitel ni 

azért a tanács jóváhagyásával a polgármester Szegedhez fordult 

sgítségért, ugyanis az a hír terjedt el, hogy az ott "megala
kult vagy alakulóban lévő nemzeti bizottság" hadipengőt bo- 

csájt ki, melyből kölcsönt tud a város felvenni.^ A város



kiadásai december folyamán tovább nőttek, az eddigieken i:ivül 

elsősorban a közmunkák /tiszai vashíd helyreállítása/ megnö-

vekedése miatt. Az adók, mint a város legbiztosabb bevételi 

forrásai nagyon megcsappantak. Bár az itthon maradt adófize-

tők kielégítő módon rendezték tartozásukat nem volt elegen-

dő a befolyt pénz, hiszen a legnagyobb adófizetők elmenekül-

tek, "a zsidók megszűntek adóalanyok lenni, most pedig már a 

keresztény kereskedők sem igen tudnak fizetni, mivel Uzleteik 

ki vannak fosztva" panaszkodott alig két-három héttel később 

a  polgármester. 36  

1944 december elején az is kider=üilt, hogy az október 6-án 

elvitt vagyon végképp elveszett 7  a hiányzó összeg előteremté-

se elodázhatatlan. Az is kiderült, hogy a Szegedi Nemzeti Bi-

zottság csak Szeged pénziig i stabilizációja érdekében bocsáj-

tott ki kölcsön-kötvényeket, abból más városoknak, igy Szen-

tesnek sem tud adni. Á szegediek példájára az elhagyott javak 

kezelése, bérbeadás kfinálkozhatott volna jé és elfogadható 

lehetőségként, ha ezek köre jelentős lett volna, pl. polgár-

mester megbízásából összeirt zsidó vagyonok értéke mindtüze 

12.(00 Pengőt tett ki. Az ideiglenes tanács tagjai végül is a 

hiány  előteremtésére pótadó kivetését jvasolták. A kivetendő 

pótadó mértéke a lakossóg vagyoni helyzetéből elsősorban a föld-

tula jdon nagyságából a lakosság vagyoni helyzetétől függően az 

első javaslat szerint az eddigi évi adó 20-80 14-a lett volna. 38  

t tarács határozatában végül is az eddig fizetett adó nagyaa-

gát vette alapul és a pótadó mértékét az évi adóösszeg növe-

kedésének arányában annak 10-150 %-iban állapította meg. Az 

igy kivetett összeg összesen 700.v00 P. Úevételt jelentett 39 



a város számára, némiképpen pótolta a tisztviselők hanyagsá-

ga miatt elvesztett pénzt, de nem fedezte a város kiadásait. 

1944 december elején megkezdte működését az adóhivatal 

is, és felszólította Szentes város polgármesterét a beszedett 

adókból az államot illető rész befizetésére. Mivel a pelgár-

mester a felhívásnak nem tett eleget, a:: adóhivatal az alis-

pánhoz fordult. Csongrád megye alispánja elrendelte a kérdé-

ses összeg befizetését, amit a polgármester azzal utasított 

viasza, hogy csak deoember hónapban 250.Ú00 Pengőt kellett 

volna kapnia a városnak, de egy fillért sem kapott, viszont 

kiadásai /'hadise ;ély, közmunka stb./ nőnek. Az "önhatalmulag 

visszatartott adók" összege 1945 máriusáb-n közel 410.000 

engő volt, ugyanakkor a kiilönféle állami intézmények részé-

re a város mintegy 420.000 Pe:a3t5t fizetett ki, olyan kórtiil-

ményck között, amikor saját k_iedé,s :mai is rohamosan emelkedtek: 

pl. az 1944. október 30. és 1945 máritusa között kifizetett 

közmunkabér összege 452.410 Pengő volt, az erre fordítható 

bevétel alapján mindössze 248.857 Pengőt, alig, többet mint a 

tényleves kifizetések felét fedezte. A  t.;.l.fizetásek mértéke 

1945 mirciuoára hetente 35-40.000 Pengővel nőtt és a várost 

fizetésképtelenné válás veszélyeztette, ezért a polgármester 

a felettes hatóságok intézkedései eperiére továbbra is vissza-

tartotta a közadókból ae államot illető részt. 4°  

A város életének normalizálásában fontos szerepe volt a 

helyi szovjet városparancsnokságnak. A felszabadított tereile-

te'len, igy Szentesen is a város és a parancsnokság viozor,yá--

na.e stabilizálódása, a kapcsolatok tisztázódása 1944 október 

végére, november elejére tehető. 
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Ekkorra a szovjet hadvezetés kilátástalanul itélte meg a  

Magyarország átállására való további várakozást. Az is nyil-  

vá.nval.bvá vált, hogy az államgépezet nee, követte a kormányzó  

október 15-i proklsasác:iS ját, a helyi szervek kitartottak a rend-  

szer mellett,  tie a szovjet c3a.pptok megérkezésekor szinte ki-

vétel 	felbomlottak, szétestek. Mindez es;J Uttesan arra  

kényszeritette a szovjet hadvezetést, hogy intézkedjen a fel-

szabadult magyar területek megszervezéséről, mégpedig magyar  

részvétel nélY•iil. A Szovjet  Állami Honvéc?elmi. Bizottság 1944.  

október 27-én határozott a Magyarorsz.4.ggal  szemben folytatan-  

dó politika alapelveiről. Ennek lényegét a hat :rozF.t értelmé-  

ben a Vösös Hadsereg vezetése 1944 n.ovsm`oer elejétől röpirato-

kon, plakátokon i smertette a felszabadított terUletek magyar  

lako. se~gé.val. 41  Szentesen 1944. november ii--én majd azt köve- 

tően jelenitek meg az utcákon azok a plakátok, napiparancsok,  

melyeken a szovjet hadvezetés hangssdyozta, hogy egyrészt a  

Vörös  Hadsereg bevonulását az ország területére kizárólag a  

katonai helyzet tette szUkeégessé, másrészt a  hadsereg nem  

hódítóként, hanem a magyar nép felszaba.ditá jeként érkezett,  

nem célja megváltoztatni a fennálló társadalmi--gazfiasági ren-

det, hanem a fasiszta német csapatokat kívánja szétverni és a  

magyar népet a fasizmus alól felszabadítani.  

A köz2onti als.peivekke1 összhangban a szentesi katonai  

parancsnokság november közepétől rendszeresen tájékoztatta a  

város lakosságát a Szovjetunió (s a szövetségetek célkiti zése  

firól, a tiaarorszrígon folyó harcok eredményéről. 42  

A polgári közigazgatás megszervezését az S alami Honvédel-

mi Bizottság a fent említett határozata a 2. Ukrán 1 ront hadi- 
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tanácsára bízta. A Front Haditanácsa a már korábban folytatott 

és bevált módszereknél maradt* a magyar közigazgatási, gazda
sági és politika! rendet meghagyta, illetve eredeti állapotá
ba igyekezett újraszervezni. Külön katonai közigazgatást nem 

szerveztek, viszont a saját katonai feladataik elvégzésére, 

érdekeik biztosítására, a felbomlott közigazgatási, gazdasági 
rend helyreállítására, ellenőrzésére megfelelő központi kor
mányszervek híján minden megyeszékhelyen és Önkormányzati jó
gii városban szovjet katonai parancsnokságot állítottak íel.^'5 
A szentesi katonai parancsnokság a front haditanácsának elvei
vel összhangban 1944 novemberétől fokozottan figyelemmel kí
sérte a város gazdasági és közigazgatási rendjének helyreállí
tását, konkrét intézkedéseket tett elsősorban a rend és a gaz
dasági élet megindításában, míg a város vezetésénél; működésé
ről a polgármestertől kért és kapott rendszeresen jelentést, 

tájékoztatást.*^ A helyi parancsnokság tájékoztatóinak a szov
jet és magyar hatóságok kapcsolatai az egymásközti érintkezés 

kereteinek kialakulása október végétől, november elejétől fel
tétlenül hozzájárult Szentesen a gazdasági-társadalmi viszo
nyok normalizálásához.

Az élet- és vagyonbiztonság megteremtése 

A város közigazgatási-hatalmi szervezetének kialakítása 

mellett az élet megindulásának másik alapvető feltétele volt 

a háborús viszonyok következtében felbomlott közbiztonság hely

reállítása.
A rendőrség vezetésével és megszervezésével az orosz katonai 
parancsnokság Lakos József volt rendőrségi politikai nyomozót
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bízta meg.46 Az els<5 napokban a közrend helyreállítására - fel
tehet Jen önkéntesekből - polgárőrség alakult, mely azonban

^ A kialakulórövidesen egyesült a szerveződő rendőrséggel, 
új rendőrség egyrészt néhány itt maradt nyugdíjas rendőrből, 
másrészt a rendfenntartással kapcsolatos feladatokat önként 
vállaló egyszeri emberekből,elsősorban a Kommunista Part tag
jaiból tevődött össze. A városi őrszemélyzet parancsnokává 

Karai Lajos ácsot, a KP tagját nevezte ki az orosz parancsnok- 

A rendőrség létszáma ldO-150 fő között volt, de az a 

viszonylag nagy létszám ellenére sem tudta feladatát maradék
talanul ellátni. Ez következőit egyrészt az önkéntesek tapasz
talatlanságából, a régi és új rendőrök közti ellentétekből, 

másrészt a rendkívüli körülmények gyakran különösen nehéz fel
adat elé állították a rendőrség tagjait. A rendfenntartás költ
ségeit a központi kormány szervek hiányában a város vállalja.

- 47sag.

Az amúgy is szűkös anyagi helyzetben a város pénzéből csak a 

minimállg fizetésekre tellett.^ A régi, elmenekült rendőrök 

mindent magukkal vittek, fegyvereket, ruhákat stb. Az újak ac 

állami, városi hivatalok és közintézmények alkalmazottaihoz
hasonlóan fehér karszalagot viseltek. Alig néhány hét múlva 

azonban ezt meg kellett változtatni a gyakori visszaélések 

miatt. Az alkalmazottak nemsetiszínű szalagot kaptak, melyre 

rá kellett Imi az alkalmazottak munkahelyét.
A rendőrség legnehezebb feladata a vagyonbiztonság hely

reállítása, megőrzése volt. A harcok megszűntével a helyi hi
vatalos rendfenntartó szervek hiányában különösen elszapo
rodtak a lopások, fosztogatások. A kísértés nagy volt, hiszen 

a felszabadulás előtti napokban elmenekült, többségükben módos

49
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de  megfelelő preventív intézkedéseket is tett. Ezek közül a 

legfontosabb a katonai beszállásolások szabályozása volt: 1944 

december közepétől szovjet katona csak a helyi parancsnokság 

irásbeli engedélyével kaphatott a városban szállást, az önké-

nyes beszállásolások ellen a parancsnokság következetesen fel-

lépett. 52  

A közbiztone'g hiánya közvetlenül érintette a város né-

pét, befolyásolta az emberek tevékenységét, törekvését a nor-

mális életrend helyreállítására, a nem ingfelelő köz-és anyagi 

biztonság, nehezítette a szovjet katonákkal, a Vörös Hadsereg-

gel való együttműködés kialakítását. Jól tudta ezt a helyi pa-

rancsnokság is, ás mindent megtett a helyzet javítása érdeké-

ben. 

A mar említett intézkedéseken kiunt a parancsnokság köz-

vetlen segítséget is adott a  rendőrségnek: a városi rendőrök  

járószolgálatukat egy-egy feg,; veres szovjet katonával közösen 

teljesítették. Ugyancsak együtt teljesítettek szolgálatot a 

parancsnokság által lefoglalt raktárak őrzésénél. 53  

A helyi parancsnokság kezdeményezésére intézkedett a pol-

gármester az igazságszolgáltató szervek /járásbiróság, ügyész-

ség/ újjászervezéséről, 54  melyek szorosan kapcsolódtak a köz-

rend helyreáll  it .sóhoz. 

Az általános közrend biztosításán túl, elsősorban a harco-

ló szovjet csapatok védelme érdekében az egyes katonai parancs-

nokságok különleges óvó rendszabályokat vezettek bes az elsó 

hetekben szovjet katonai ellenőrzés alá vonták a közlekedési 

és hírközlési eszközöket, elrendelték a rádiók és fényképező-

gépek beszolgáltatását, lefoglalták a nyomdákat, posta ős te- 
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lefonközpontokat. Ezek polgári átadására csak kb. egy-máefél
cc

hónappal a felszabadulás után került sor.
A megfelelő központi magyar szervek hiányában az egé

szen apró részletkérdésekben is a helyi szovjet katonai parancs
nokságnak kellett állást foglalnia# A szentesi szovjet kato
nai parancsnokság rendkívül körültekintő eljárására vall, hogy 

kéréseit, rendeletéit minden esetben a helyi, polgári ható
ságokon keresztül ér/ényesítette, ezzel is erősítette azok te
kintélyét#

A rend helyreállításában aktívan részt vettek a KP szen
tesi szervezetének tagjai, sokan közülük önkéntes rendőrként 

szolgáltak. A pártszervezet kezdeményezésére alakult meg a 

rendőrségen belül a politikai rendészet.^ Az élet- és vagyon

biztonság megteremtése érdekében tett erőfeszítések között, fel
tétlenül említést érdemel a lakosság kezdeményezése, részvé
tele: a szentesi zsidók például a polgármester engedélye alap
ján háromtagú tanácsot hoztak létre a távollévő zsidók vágyó

ig
nának összeírására és megőrzésére.

A városban 1944 decemberére a helyi erők és a szovjet ka
tonai parancsnokság összefogásával sikerült a közrendet nor- 

malizálni,^8 kialakultak a rendfenntartás új, demokratikus fel
tételei, keretei, melyek biztosították a közbiztonság erősíté
sét és fenntartását.
A háborús károk helyreállítása, a Vörös Hadseregnek nvú.ltott

segítség
Az új élet megindulása elválaszthatatlan volt a háborús 

károk helyreállításától. Szentesen a hadműveletek során kelet
kezett legnagyobb kárt a Tisza vashíd felrobbantása okozta,
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hiszen a híd a Csongrád-Kiskunfélegyháza felé vezető út és 

vasút fontos szakasza volt, amely összekötötte a megyeszék-

hely Szentest a megyének Ti :lza jobb partján lévő községei-

vel. A hid helyreállításához tehát fontos érdekei fűződtek a 

varosnak, de a szovjet katonai parancsnokságoknak is. 

A harcoló osapatok ellátása, a hadtáp vonalak biztosí-

tása érdekéhen ugyanis  gondoskodni kellett a fő közlekedési 

útvonalak használhatóságáról, az  egyes, elsősorban  hidakat, 

fontos átjárókat, közlekedési csomópontokat ért háborús ká-

rok kijavításáról. Szentes-Csongrádi Tiszai vashíd helyre- 

állítása a mostoha időjárás miatt hosszú ideig elhúzódó, rend-

kívül nehéz feladat volt. A helyi városparancsnokság kérésére 

a polgári lakosság heteken keresztül dolgozott igen rossz kö-

rülmények kőzött a hidnál. Az első egy-két hétben csak a két 

város, Szentes és Csongrád lakosságát vették igénybe, később 

a környező községekből, sőt  még a 25 km-re lévő Hódmezővásár-

helyről is kért és kapott a szovjet parancsnokság segítséget. 

A híd helyreállítási munkái 1944 október legvégén kezdődtek  

a szentesi szovjet városparancsnokság irányításával. A pol-

gári lakosság részvételét a parancsnokság a helyi közigazga-

tási szerveken keresztül kívánta biztosítani. Az első tíz a a,-

pon Szentesről mintegy 3000 embert és 400 igás fogatot fog-

lalkoztattak. Ilyen nagy szám munkástömeg kiállítása a város 

teljes lakosságát a tanyákon lakókat is érintette "korra való 

tekintet nélkül". A  munkások munkájukért az első időkben nem 

kaptak bért, később a város vállalta, hogy a saját pénztárá-

ból minimális napszámbért fizet az embereknek. A helyreállí-

tásban mindenki köteles volt részt venni, a közmunkán meg nem 



jelentek ellen a rendőrség büntető eljárást indított. Az első 

tíz nap után világossá vált, hogy a híd helyreállítása nem meg-

oldható, szükséges egy Új, faszerkezetű hid építése, melyhez 

a kedvezőtlen időjárást is figyelembe véve igen sok ember és 

fogat kellett. 1944. november 13-án a polgármester megismétel-

te felhívását - a munkaképes férfiaknak 16-70 éves korig, a 

nőknek 16-50 éves korig naponta kellett jelentkezniök a mai 

Kossuth téren a városháza és megyeháza sarkánál. Innen indultak 

ki gyalog minden nap a várostól kb. 10 km-re lévő tiszai híd-

hoz. 

A szovjet hadsereg részére megfelelő számú munkáskéz 

biztosítása a városban több helyen is végzendő kisebb, néhány 

napos közmunkákon, valamint a híd helyreállításán rendkívül 

sok, elsősorban szervezési feladatot rótt a városi közigazga-

tásra, melyet a polgármester egyedül képtelen volt megoldani. 59  

Ezért 1944. november 17-én felállították a munkaközvetítő /köz-

munka/ hivatalt, melynek feladata lett egyrészt a közmunkák 

munkaerős ükségletét, másrószt a munkavállalók 63 munkaadók 

közti közvetítést biztosítani. A hivatal nyilvántartásba vette 

mind a munkásokat, mind a munkahelyeket és igyekezett igazsá-

gosan, a körülményeket mérlegelve elosztani a munkásokat. 6o  A 

munkaközvetítő hivatal létrehozásával sikertelt megszüntetni az 

olyan önkényes munkaerőtoborzásókat, amilyenre például a szov-

jet ellenőrzés alatt lévő Zsoldos RT Vekerzugi gazdaságába for-

dult elő, ahol a szovjet pamancsnok a kö rnyező tanyákon élő és 

gazdálkodó parasztokkal, cselédekkel szedette fel a gazdaság 

répáját, 61  akkor, amikor azoknak is volt saját, betakarítat-

lan terményük. Néhány nappal a hivatal működésének megkezdése 
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után a helyi kommunisták és a szakszervezetek képviselőinek 

kezdeményezésére négy tagú bizottság alakult a munkaadók és 

a munkavállalók részvételével. A bizottság feladata volt a 

munkaadók és munkavállalók között felmerülő vitás ügyek inté-

zése. A helyi közigazgatási apparátus részeként létrehozott 

bizottság példamutató, úttörőjelentóségű, az  első  olyan válto-

zás a város igazgatási rendszerében, amely gyökeresen új, mind 

formájában, mind feladataiban túlmutat a hagyományos helyi pol-

géri igazgatás keretein, feladatain. bizottság felállítása, 

működése bizonyítja, hogy a dolgozók legaktívabb képviselői, 

elsősorban a Kommunista Párt tagjai nemcsak passzív részt kéiw. 

tek a hatalomból, hanem igyekeztek élni a hegszervezett hata-

lommal, elsősorban oly módon, hogy saját, legfontosabb ügyeik 

intézését igyekeztek átvenni, befolyásolni. A hivatal működése 

révén a tiszai hídnál folyó munkák sokkal szervezetteLbé vál-

tak, a munkaerő biztosításán kívül a dolgozók érdekvédelmét 

is  igyekeztek ellátni az itt dolgozók, elsősorb an a KP tag-

jai. 62  A dolgozók 1944. november 15-től rendes napszámot kap-

tak, amit egy munkabémegállapító bizottság szabott meg. Te-

kintettel a város rendkívül rossz pénzügyi helyzetére, ezek 

a bérek minimálisak voltak és nem álltak arányban sem a vég-

zett munkával, különösen nem a rendkívül mostoha munkakörül-

ményekkel. Ezért önként jelentkezőkből a szükséges munkaerőt 

a polgármester többszöri felhívása ellenére sem tudta a város 

biztosítani. A munkaerő szervezését végzők kénytelenek voltak 

kötelező  jelleggel a munkaképes lakosságot közmunkára kiren-

delni. A közmunkán foglalkoztatottaknak egy napi élelemmel 

kellett megjelenniök, de ez legtöbbször nem volt elegendő, 

gyakran előfordult, hogy a  munka  folyamatosságának biztosítása 



érdekében az irányítást végző szovjet tisztek több napra is 

igénybe vették őket. A munkaerő szervezése, különösen a kör-

nyező községekben, és a tanyákon nem volt megoldott, gyakran 

előfordult, hogy a munkáslétszám biztosítása érdekében a szov-

jet katonák megfelelő élelem és ruházat összeszedősére sem hagy-

va időt, kényszerítették az embereket a munkára. A dolgozókat 

gyakran még a szentesieket sem engedték éjszakára haza, hanem 

a városban különböző középületekben helyezték el őket, gyakran 

többszáz embert is összezsúfoltak eg.-egy helyen, és előfor-

dult, hogy az egésznapos fárasztó munka után a dolgozók kény-

telenek voltak a csupasz földön aludni. A munkaközvetítő /köz-

munka/ hivatal munkatársai rendszeresen ellenőrizték a hídnál 

folyó munkák résztvevőit, a körülményeket, megpróbáltak nehéz 

helyzetükön javítani. Jelentéseik, beszámolóik alapján a ppl- 

a mester felhívta a szovjet katonai parancsnokság figyelmét 

arra, hogy a munkások ellátása nem megfelelő, az embereket tö-

megesen hajtják, éjszakára sem engedik haza őket, nem biztosí-

tanak megfelelő melegedő és pihenő helyet, ezért az emberek 

között sok a megbetegedés, lerongyolódás. A város e,_;.edül nem  

volt képes vállalni a munkások ellátását, - 1944. november 

20 körül már napi 7000 emberre sütöttek kenyeret -, ezért 

felhiívta a polgármester a környező községek vezetőit, hot; 

gondoskodjanak a saját embereik élelmezéséről. Nehezítette a 

helyzetet, hogy a munkálatokat irányító szovjet tisztek gyak-

ran  nem vették figyelembe a magyarok kéréseit, az egy hely- 

ről érkezetteket szétszórták a területen, ezzel megnehezítették 

összeirásukat, normális ellátásuk szervezését. o)  1944 december 

elejétől a közmunkák szervezésének ixányítisát a szovjet parancs- 
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nokság által kért munkeró helységenkénti elosztását a va rostól 
a megyei alispán vette át. A megye több helységének bekapcso-

lódása révén 1945 januárjában már csak 250 embert vettek igény-

be Szentesről. Valamit javult a munkások ellátása, az egyes 

helységekb 1 'rkező csapatok megbizottaikon keresztül tartot-

ták a kapcsolatot a munkákat irányító szovjet tiszttel, akinek 

naponta jelentették a csapat létszámát, ez volt a napszémbér-

elszFmolás alapja. 64  A hid helyreállítása illetve az új híd é-

pítése hónapokig elhúzódott, elsősorban a rossz időjárás miatt. 

A munka megszervezése, a munkások ellátása, a munkabérek bizto-

sítása a hídépítés idején rendkívül nagy terhet jelentett a vá-

rosnak. A lakosság közmunkákon való részvétele miatt nem, vagy 

csak nagyon vontatottan haladt az elmmmadt mezőgazdasági, be-

takarítás. A város amAgy is szűkös anyagi helyzetét tovább ron-

totta, hogy a közmunkákért járó napszámbért, mely 1944. okt. 

30-1945. márciusáig több mint 45U.000 Pengő volt, a saját pénz-

tárából volt kénytelen kifizetni. 65  

komoly terhet jelentett a lakosságnak a szovjet hadsereg 

ellátása. A harcoló hadsereg élelmezésiből minden felszabadult 

magyar varos, igy Szentes is kivette részét, a helyi parancs-

nokság hadizs  mányként lefoglalta a városban lévő gabonarak-

tárak készletét. Ezen kivül az egyes üzemeket /pi. Hangya szö-

vetkezet, és néhány gazda:iágot pl. Zsoldos RT Vekerzugi gaza./ 

közvetlenül a parancsaoksáág alá rendeltek. 

Az eddig feltárt dokumentumokból nem derül ki,hogy az 

említettekn kivül más ifizem termelt-e közvetlenül a Vörös Had- 

sereg részére. Tény, hogy a parancsnokság részletes kimutatást 

kért és kapott a polgármestertől a város kzemeiről, azok tulaj- 



dohosairól és a működés ill. beindítás feltételeiről. Ezek, va-

lamint más városokban hozott hasonló intézkedések alapján fel-

tételezhető, hogy az említetteken kivUl is vettek részt szen-

tesi tizeznek, gazdaságok a Vörös Hadsereg ellátásában. 66  

Sajnos semmilyen összesítés nem készU1t, hog,;- a szovjet 

hadseregnek nyújtott segítség milyen terheket jelentett a  la-

kosságnak, Tény, hog„ az egyébként bő termés ellenére ellátási 

gondok mutatkoztak, melynek oka a szovjet hadsereg élelemezé-

sére lefoglalt raktárakban lévő gabona kiesésén kivUl az is 

volt, hogy a háborüs viszonyok miatt nem, vagy csak nehezen 

Indult az egyes cikkek forgalombehozása. 

A város lakosságának ellátása 

Az első hetekben az egyébként is ellátatlan, nem a mező-

gazdaságból élők élelmiszer ellátása okozott gondot. A város 

felszabadulásától november végéig magántulajdonban lévő rak-

túrakbál kb. 3000 q bi.zát osztott szét a polgármester, ez kb. 

2500 ember évi fejadagja. Ennek ellenére az ellátási gondok 

nem szűnten reg. ;ezért a városi közigazgatási apparátus meg-

szervezésekor un. közélelmezési hivatalt állítottak fel, amely 

igyekezett megoldást keresni a város élelmezésének biztosítá-

sára. A hivatal kezdesiényezésére az ideiglenes tanács  1944. 

november 27-én részletesen foglalkozott a város lakosságának 

aLapellátásával. Fiegé.11apítotték, ho'•y a kenyérellátást csak 

abban az esetben tudják biztosítani - az orosz katonai parancs-

nokság által lefoglalt raktárakban lévő gabona kiesése miatt  - 

ha  a város új, készletekkel rendelkező raktárakat állít fel. 

A készleteket az egyes gazdáknál lévő gabonafelesleg begyűjté-

sével illetve lekötésével kívánták létrehozni. A határozati 



javaslatok között mint lehetőség felmerült a pékek megbízása 

a gabona felvásárlásával mely közvetlenül ásűtönzi őket a 

kenyérszükséglet biztosítására. A gabona, a liszt és kenyér 

ilyen szabad forgalma esetleg árdrágításhoz, feketézéshez ve-

zetett volna, ezért a tanács ezt a megoldási javaslatot elve-

tette, és az elosztás központi irányításához, ellenőrzésé- 

hez ragaszkodott. ennek feltétele a központi készletek létreha-

zúsa, mellett az ellátatlanok összeírása, nyilvántartása volt, 

hogy egyrészt tudják, mennyi gabonát kell igónybe venni, más-

részt biztosítsák az igazságos szétosztást. 67  A kenyérhez ha-

sonlóan oldották meg a zsírellátást: a lakosság részéről vá-

gásonként 2-3 kg zsír beszolgáltatását írták elő a központi, 

városi "alapba", ezenkiviil az elegendő készletek biztosítá-

sára a város hízlalásra sertéseket kötött le egyes gazd 4íknál 

és 150-2w sertés hízlalását a városi gazdaság is vállalt. 68  

Az alapvető élelmiszereket az elsó hónapokb an  központilag 

osztották szét. A városnyik a hadműveletek miatti elszigetelt-

ségéből törvényozeriien kovetkezett, hogy a készletek csökken-

tésével a központi elosztást egyre több cikkre ki kellett  ter-

jeszteni. fiiig december elején a  polgármester azt jelentt:tte, 

hogy a kenyér és hús ellátás zavartalan, addig a hónap végé-

re már a húsellátás is akadozott. Ezért az alispán en edélyé•. 

vel a város részére a megye távolabbi részeiről próbáltak ülla-

tokat vásárolni. Az egyes községek állatfeleslegeinek felvá-

sárlása és lekötése a város részére nemegyszer összeütközés-

hez is vezetett, például Szentes és Szeged esetében. Szeged 

ellátásának biztosítása érdekében a város polgármestere ugya-

nis elrendelte, hogy Sándorfalva, Tápé és Algyő területéről 
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csak az 3 engedélyével lehet hust és ü.1talácan éleltiszeare-

ket és .11atokat kivinni. A községekben vásárlási szándékkel 

megjelent  szentesi kereskedőket és henteseket az alispán en- 

•edélye, igazolesa ellenére kitiltotta. A polgármester ez 

intézkedésében odáig ment, hogy kétségbe vonta az alispáni 

icazolvány jogosságát, mondván, "az orosz katonai paranosnok-

eág szeged város polga mesterét bízta meg Csongrád vármegye 

alispani jogkörének gyakorlásával." 69  Fémi javulást jelentett 

a közellátásban a piac, a kereskedelem éledése, de november 

közepére-végére az üzletek nagy része ismét bezárt árúhiany 

miatt. 7o Elsősorban azoknak az áruknak a hiánya mutatkozott 

meg mind érezhetőbben, melyekből a város korábban is behoza- 

talra szorult és most a háborúz állapot miatt nem juta!:t 2ozzá^ 
juk. Lzek közül a legfontosabb közszükségleti cikkek; a só, 

cusor, petrúleum és gyufa voltak, melyek beszerzését nehezí-

tette, bog t a környező, már felszabadult területek ugyancsak 

ezekből a termékekből szenvedtek niányt. 71  

Az élelmiszer ellátásban némi javulást jelentett, hogy 

november végén, december elején felszabadultak a korábban a 

Vörös hadseregnek dolgozó  malmok, územek. tizek gyors munkába. 

állítását a polgáxi kbzigl:z =eatás hivatalos eljárása mellett 

nemegyszer maguk  a  dolgozók is sürgették. A  Hangya  telep mun-

katársai és tisztviselői például még az induláshoz szükséges 

pénz összeadását is vállalták, csakhogy meginditha©sék az üze-

met. A dolgozók kezdeményezésének magyarázata  ceari részben a 

saját munkájuk, fizetésük biztosítása, legalább ilyen fontos 

motívum volt, hogy az üzem termelésének megindulásával javít- 

hatták a város közélelmezésén. 72  A közellátás legégetőbb és 



legnehezebben megoldható gondja a tüzelőanyag és villamosener•-

giaellátás megszervezése, a minimális mennyiségek biztosítása 

volt. A tüzelőanyag biztosítása elsősorban azért okozott gon-

dot, mert a hadnrveletek miatt, a felszabadított területek így 

Szentes sem tudta a megfelelő fa és szénkészleteket beszerezni. 

A tüzelőhiány miatt szigor' takarékossági intézkedéseket ve-

zettek be: november 8-tál a délelőtti 6rákka csökkentették a 

hivatalok inunk -xide jét, 73  az iskolákban hamarabb megkezdték a 

téli ezúnetet. 74 Az ideiglenes várcsi tanács a környező közsé-

gek uradalmi erdeinek /Nagymágocs, Derekegyháza/ valamint a 

Tisza árterében lévő fú.zfák, a tanyák közti fák kivágatásával 

próbált a helyzeten javítani. 74  Ez a fakészlet azonban annyi-

ra kevésnek bizonyult, hogy az emberek m r a közterül,'en lévő, 

valamint a kerti gyümölcsfákat is kezdték kivágni, amit  a pol- 

armeeter szigorúan megtiltott. 76  Az üzemanyag elsősorban a geiz-

olaj hiánya miatt alig egy hónappal a felszabadulás után a le-

állás veszélye fenyegette a város villamosenergia szükségle- 

tét biztosító villamosművet. A polgármester jelentése szerint 

a villamosmű készlete november 5-ig volt elegendő, a további 

üzemeltetéshez szükséges havi 100 q gázolajat, 8 q kenőolajat, 

5u kg konycsenzor olajat az orosz katonai parancsnokság bizto-

sitotta. 77  A katoriai parancsnokság utasítására Üzemanyag taka-

rékosság miatt november végén a város egyes részein az áramot 

időszakosan kikapcsolták, és elrendelték, hogy az egész város 

területén a lakóházakban helyiségenként legfeljebb egy, maxi-

mum 40 wattos égőt lehetett  használni. 78  

A háború következtében magára maradt v roa egedül nem 

tudta megoldani a közellátással kapcsolatos gondokat, a helyi 
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intézkedések legfeljebb csak néhány hétre, jelentettek át
meneti javulást.

A gazdasági élet újjászervezése

Mint láttuk, Szentest a hadműveletek idején nem érte je
lentés kár, a város szinte teljes épségben élte meg a felsza
badulását. Viszont igen jelentés volt a háborúval összefüggés
ben lévé veszteség, amic az átvonuld hadseregek ellátása, va
lamint a menekülések okozott.

Elsősorban a lakosság ellátásában okozott nehézségeket, 
hogy egy hónappal a felszabadulása után a város szükségletét 
fedező kenyérgabonából kb. annak 5 *£-a hiányzott és más ga
bonafélékből /árpa., zab/sem volt felesleg. Igsn jelentős volt
az a kár, ami a város állatállományát érte, a szokásos állo-

79mánynak mindössze ötödrésze maradt meg*
Érzékenyen érintette a várost, hogy a munkaképes lakosság 

száma jelentősen csökkent, egyes adatok szerint mintegy 6000 

főt - az 1941-es keresők 35 #-a - teljesített katonai szolgá
latot, vagy dolgozott a várostól távol erődépítési munkálato
kon. A távollevő munkaerő a menekülőket is beleszámítva a lakos
ságnak 20 9&-át jelentette.80

A felszabadulást követő első hetekben a konkrét veszte
ségeken és hiányokon kivül a háborús, bizonytalan éa tisztázat
lan belső viszonyok miatt megbénult a város gazdasági élete: 

az egyes vállalatok leálltak, az őszi mezőgazdasági munka meg
akadt, a kereskedelmi egységek zárva voltak.

A termelés újraindításának, a lakosság munkakedvének fel
élesztése érdekében alapvető fontosságú volt legalább helyi vi
szonylatban a város és a szovjet hadsereg kapcsolatának tiez-
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tázása. A helyi parancsnokság felismerte, hogy a lakosság a 

központi kormány hiányában elsősorban tőle várja, ezért már 

az első napokban tett intézkedéseiben, a város vezetőinek ki
nevezésével egyldőben szorgalmazta a gazdasági élet, a ter
melés megindítását is, A parancsnokság kezdeményezése alapján 

a város polgármestere hirdetményekben kérte az egyes üzemek,
elsősorban a malmok és pékségek tulajdonosait, dolgozóit, hogy

SÍ A szovjet katonai parancsnokság el
sősorban a városi hatóságoktól várta és kérte a gazdasági élet 

helyreállítását biztosító intézkedéseket, de nem mondott le a 

közvetlen intézkedésekről sem, 1944, október végén a parancs
nokság saját, kétnyelvű, hirdetményében /napiparancsában/ is
mételten és nyomatékosan felhívta a lakosság /kereskedők, 

iparosok, üzemek tulajdonosainak/ figyelmét kötelességük tel
jesítésére, vagyis a mindennapi termelő munkájuk folytatására. 

Elvárta a parancsnokság az élet normalizálása érdekében az ii 
kólák, kórházak, kulturális és egyéb közintézmények és válla
latok szabályszerű, működtetését mind a lakosság, mind a pol-

a 2
A szovjet parancsnokság határozott

folytassák munkájukat.

gárl hatóság részéről, 

fellépés© a gazdasági élet normalizálódására feltétlenül jő 

hatással volt, de a termelés Így is csak nagyon lassan és von
tatottan indult.

Nehezítette az egyes üzemek, vállalatok termelésének meg
indulását, hogy az elmenekült tulajdonosok magukkal vitték a 

termelés folytatásához, a dolgozók bérezéséhez stb, szükséges 

pénzt, A város három pénzintézete közül - melyekből kölcsönt 
lehetett volna felvenni - mindössze egy működött."''' A gyár-
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telepek, üzemek munkásai az első hetekben a közzétett felhívá
sok ellenére sem mertek a tulajdonosok nélkül, azok távollé
tében önállóan intézkedni. Abban, hogy 1944 december elejére 

a város nagyobb üzemei zömében az ott dolgozó munkások irányí
tásával folyt a a termelés elsősorban a Kommunista Párt szen
tesi szervezete tagjainak volt nagyon fontos, döntő szerepük.
A párt Ragjainak közvetlen kezdeményezésére elsőként 1944. ok
tóber 19-én a Zsoldos KE Vekerzugi gazdaságában hat tagú üzemi 
bizottság alakult, majd még ugyanebben a hónapban újabb öt ü-
zemben ill. gazdaságban vették át a termelés irányítását az 

üzemi bizottságok.0^ Az üzemi bizottságok megszervezése és mű
ködése bizonyította, hogy a megfelelő keretek biztosításával
a munkások képesek az üzemek termelését, mindennapi életét még 

a rendkívül nehéz körülmények között is önállóan irányítani.
Az üzemi bizottságok megalakulásának első időszaka 1944. ok
tóber végére lezárult, a város legnagyobb vállalatában a Zsol
dos KE-nál, az egyes telepek önálló üB-ainak képviselői a cég 

élére "függetlenített" telepvezetőt választottak, aki az egyes 

üzemek közti kapcsolatot fenntartotta, összefogta az egész HT 

tevékenységét.
Az üzemi bizottságok működésének kezdetéről sajnos nagyon ke
veset tudunk, iratok egyedül a Zsoldos KE üzemi bizottsága 

után maradtak. A bizottságok kapcsolata a megalakulástik után 

sem szakadt meg a Kommunista Párttal illetve a városi szak- 

szervezeti bizottsággal, ezek képviselői rendszeresen részt
áz üzemi bizottságok 

legfontosabb feladata a tárgyalt időszakban az üzemek terme
lésének megindítása, a vagyonvédelem és a dolgozók munkájának,

86vettek az üzemi bizottságok ülésein.



bérezésének biztosítása, érdekeinek vádelme. iLz üzemi bizott-

ságok gyors kiépítésében és megerősödésében a dolgozók bátor 

kezdeményezésein, a Kommunista Párt és a szakszervezetek támo-

gatásán kívül jelentősen közrejátszott az a körülmény, hogy az 

egyes üzemek tulajdonosai elmenekültek, igy az ó ellenállásuk-

kal - legalábbis az első, megalakuló szakaszban - nem kellett 

a munkásoknak számolniok. Az egyes üzemi bizottságokban el-

sősorban régi, szervezett munkások vettek részt, de szép szám-

mal akadtak újak és fiatalok is. 

Lényegesen rosszabb helyzetben volt a vá ros iparának és 

kereskedelmének jellegét meghatározó kisipar és kiskereskedelem. 

A menekülések miatt a legtöbb kis múhely és üzlet zárva volt, 

de az a tulajdonos, is aki nem menektlt el, anyag- ill. árú-

hiánnyal kúszködött. 1944 december elején a kisiparosok műhelye-

inek mintegy 3U %-a, az üzletek, boltok kb. 50 %-a még zárva 

volt, viszont már október végétől megtartották a rendes heti 

piacokat. 87  

A hadműveletek megszűnését, a harcoló csapatok elvonulá-

sát követően a legfontosabb feladat volt a félbeszakadt mező-

gazdasági, betakarítási munkák folytatása. A fennmaradt ira-

tok tanúsága szerint ez sokkal vontatottabban haladt,  mint  az 

ipari jellegű városi üzemek termelésének beindítása. A legna-

gyobb problémát a munkaerőhiány jelentette, amit részben a ka-

tonai szolgálat, a menekülések, részben pedig a munkaképes la-

kosság nagy részének a közmunkálton való igénybevétele /pl. ti- 

szai vashíd helyreállítása/ okozott. 88  A munkaerőhiányon, iilet-

ve a meglévő munkaerő jobb elosztásán kívánt F' város vezetése 

segíteni a munkaközvetítő /közmunka/ hivatal felállításával, 



amely nyilvántartás készített - és vezetett - mind a munka-

lehetőségekről, mind a munkavállalókról. A hivatal tevékeny-

ségét a szakszervezetek javaslatára hamarosan kiegészítették 

egy, a munkaadók és munkavállalók képviselőiből álló bizott-

sággal, mely a dolgozók érdekvédelmi ügyeit intézte. 89  

A mezőgazdasági termelés megindulását gátolta, hogy a vá-

roe határában az élet- és vagyonbiztonság még november-decem-

berben sem állt helyre,különösen az elhagyott tanyák kornyékén 

voltak gyakoriak a garázdálkodások. Emiatt az emberek féltek 

kijárni a földekre dolgozni. 90  

Az elmaradt őszi mezőgazdasági munkák elvégzése különösezi 

fontos volt a lakosság jövő évi ellátása érdekében, ezért a 

közigazgatási vezetők, elsősorban a város polgármester € min-

dent megtett a munkák megindulása érdekében: 1944 októberé-

ben-novemberében több alkalommal intézett felhívást a gazda-

közönséghez az elmaradt munkák ::lvégzéeóre. Hasonló felhívás-

sal fordult a gazdákhoz, az itthon maradt cselédekhez, tanyá-

sokhoz, bérlőkhöz a megje alispánja ie. A társég, igy Szentes 

mezőgazdasági szakmai felettes hatósága, a megyei gazdasági 

felügyelő, valamint a Kecskeméti Mezőgazdasági Kamara ugyan-

csak a közigazgatás vezetőin keresztül próbálta életrekelteni 

és a munka folytatására ösztönözni az egyes vámosok mezógaz-

dasággaI foglalkozó népeeségét. A különféle / aolgázmesteri, 

alispáni/ hirdetmények. f el.i,ívások konkrét, gyakorlati ta-

nácsokkal, ötletekkel is segítették a gazdákat /összefogásra, 

az igáik és szerszámaik kölcsönadására ösztönözték őket/. ; 

felhívásokhoz csatlakozott a saját, elsősorban agitatív esz-

közeivel a KP szentesi szervezete, amikor sajtójában, a Magyar 



Népakarat hasábjain leközölte a polgármester hirdetményeit, 

cikkeivel maga is támogatta az egyes hatóságok felhívásait. 91  

Az elmaradt mezághzdasági munkák szervezésében a polgári ható-

ságokon kivül a helyi szovjet katonai parancsnokság is részt 

vett: plakátjain, hirdetményein próbálta a lakos; :>á.got megnyug-

tatni, szorgalmazta a betakarítás és az őszi vetés elvégzését, 

a városi hatóságokkal együttműködve igyekezett a határban -f a 

közbiztonságot megteremteni. A parancsnokság folyamatosan fi-

gyelemmel kísérte a munkák alakulását elsősorban a polgármes-

tertól kért és kapott jelentések alapján, de az általános, ki-

vid nemegyszer konkrét lépéseket is tett a betakarítás meggyor-

sítására. Az evyes hatóságok tevékenységét azonban nem mindig 

sikerült összehangolni, ebből nem egy esetben újabb nehézaó-

gek, problémák adódtak. A Z:oldos RT Vekerzugi gazdaságában 

az ászi cukorrópaazedős meggyorsítása érdekében például a gaz-

daság szovjet parancsnoka munkába állíttatta a környék teljes 

lakosságát, így azok a saját földjeik bemunkálásával elmarad-

tak. Mig egyik oldalról a parancsnokság a termelés megindítá-

sát szorgalmazta, addág k másik oldalról a lakosságnak kiilőn-

féle közmunkákon való tömeges és nemegyszer önkényes igénybe-

vétellel nehezítette az egyébként is munkerőgondokkal kúzdő 

mezőgazdaság helyzetét. A városi hatóságok és a helyi parancs-

nokság j6 kapcsolatának bizonyítéka, hogy november közepétől-

-végétől, a polgármester tájékoztatása és kérése alapján meg-

szűnt az Önkényes munkástoborzás ős a szükséges munkaerőt a 

parancsnokság is a városi munkaközvetítő hivatalon keresztül 

biztosította. 92  

A ktilőnböző hatóságok felszólításai, hirdetményei azonban 



nem hozták meg a kívánt eredményt, hiszen a termelé.:hez elen-

gedhetetlenUl szükséges és a rendkiviili helyzetből következő-

en hiányzó feltételeket nem tudták pótolni. A városban a mező-

gazdasági művelős alatt álló terület nagysága általában 66.500 

kat. hold körtil volt, ennek zöme, mintegy 54.000 kat. hold szán-

tó. 1944 november . éle j én a szokásos 23.000 kat. hold búzából 

nem egészen 3000 holdnyi vetését végezték el. A mezőőri jelen-

tések szerint még a hónap végén is kb. 2000 kat. hold  beta-

karítátlan termény volt a határban, az őszi vetések területe 

pedig a szokásosnak csak 6-1.0 'iL-a. 93  

A városi gazdasági hivatal, a korábbi hatósági intézke-

dések eredménytelenségeit látva, 1944 decemberében új hatósági 

intézkedések ered nyte1ezsáeít látva, 1944 decemberében új 

megoldást keresett, elsősorban az elhagyott birtokok megműve-

lésének biztosítására. A gazdaságok vezetését - pontos, a tu-

lajdonos visszatérése után vele eszközlendő elszámolási köte-

lezettség előírása mellett - a hivatal kezdeményezésére a pol-

gármester hivatalosan átadta az ott tartózkodó és a legtöbb 

esetben már hetek óta dolgozó cselédeknek, bérlőknek.  A pol-

gármesteri megbízás biztosította, védte az elhagyott gazdasá-

gok vezetését vállalók érdekeit, mind az egyes hatságokkal, 

mind a később visszatérő tulajdonossal szemben. lay módon ti-

zenkét elhagyott gazdaság 618 kat. holdnyi területének Műve-

léséről sikerült gondoskodni. 94  A városi gazdasági hivatal és 

a polgármester intézkedései azonban későn történtek, hiába te- 

remtettek újabb, biztonságot, a dolgozók érdekét védő kereteket, 

a tél beálltával érdemi munkát már nemigen lehetett várni a 

parasztoktól. 
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^égzségliey., oktatás

A hétköznapi élet normalizálódása ha lassan Is, de más 

területeken is megindult, két hónappal Szentes felszabadulása 

után a városban lévé különféle köz int é zmény eknek több mint fe
le már működött, A számos, általános rendelet és intézkedés el
lenére is voltak azonban olyan területei a város életének, ahol 
nem, vagy csak nagyon kis mértékben sikerült kielégítő megoldást 
találni. Különösen nehéz helyzetben volt a város egészségügy*,
A városi orvosi kar tagjai egy kivételével elmenekültek, a 

gyei kórházban is csak alig néhány orvos maradt. Az első he
tekben ők vállalták a lakosság egészségügyi ellátását, A 

kívüli helyzetben különösen fontos volt a város és a környező
községek betegellátásában meghatározó szerepet játszó kórház 

működésének gkezdése, A hadműveletek a front átvonulása so
rán a kórház épületében, berendezéseiben nem keletkeztek komo
lyabb károk, viszont szinte leküzdhetetlen akadályt jelentett 

a személyzet, elsősorban az orvosok, a gyógyszerek hiánya, va
lamint a krónikus pénztelenség. A kórház vezetését dr. Joó Béla,

vette át. Az alacsony orvosi létszámot 

valamelyest ellensúlyozta, hogy az ápolónői teendőket ellátó 

diakonissza nővérek a helyükön maradtak, A gyógyszerellátást 
nehezítette, hogy a kórház csak minimális készlettel rendel
kezett, a városban lévő nyolc gyógyszertár közül pedig csak 

egyetlen egy működött, A megye mint fenntartó nem tudott segí
teni, a kórház fenntartását - számos más intézményhez hasonló
an - a város vállalta, az induláshoz 9000 Pengő kölcsönt bizto
sított a saját pénztárából. A város gyors segítségének is kö
szönhető, hogy az alispán 1944. november 13-áe már arról tájé-

az idegosztály fóorvo



koztathatta a szomszédos Csongrád város polgármesterét, hogy 

a megyei kórház minden osztálya működik. Az orvoshiány miatt 

azonban csak az igen súlyos betegeket fogadták. á kórházban 

folyt a város környékének felszabadításában megsebesült szovjet 

katonák gyógyítása, apolása is, őket külön, a volt tüdőosztály 

épületében helyezték el. 95  

A város intézményei közül talán legkorábban az iskolák 

nyitották ki kapuikat. A szovjet katonai parancsnokság már az 

első felhívásaiban szorgalmazta a tanítás megkezdéeét. 96  Az 

oktatás megkezdését a polgári hatóságok is sürgették, egyrészt 

mert a hadműveletek, a menekülések miatt  a  tanév el sem kezdő-

dött, másrészt az iskolák megnyitása egyik momentuma, fontos 

eseménye volt a hétköznapi élet normalizálódásának. 

A tanítás megkezdése előtt először az iskolák épületeit kellett 

rendbehozni, elsősorban kitakarítani, a hadműveletek idején 

majd a város felszabadítását követő első hetekben ugyanis szin-

te egyetlen iskola sem kerülte el a katonai beszállásolásokat. 

Ennek következtében az épületek, a tantermek meglehetősen el-

hanyagolt állapotban voltak, az ablakok sok helyen kitörtek, 

a padozat kiégett. 97  Az épületek rendbehozása viszonylag gyori-

san megtörtént, sokkal nehezebben ment az elmenekült tanítók, 

tanárok helyettesítése. A tanítást a rendkívüli helyzetnek meg-

felelően átszervezték, az egyes osztályokat összevonták úgy azon-

ban, hogy azokra az osztályokra, tantárgyakra, melyek általá- 

ban nehezebben mentek a gyerekeknek több idő jusson. A város-

hoz viszonylag közel lévő külterületi kis, egy-két tantermes 

iskolákhoz tartozó gyerekek átmenetileg bejártak a központi, 

anyaiskolába. Az állami, a római katolikus és a református elemi 



iskolákban 1944. október 28-ári, a polgári leányiskolában no-

vember 3-án kezdődött meg a tanítás, majd néhány nappal ké-

sőbb megnyilt az evangélikus elemi iskola  is,  összesen 14 is- 

kolaépületben 35 pedagógus vezetésével folyt a tanitás. 98  Egyál-

talán nem működtek a város határában lévő tanyai iskolák, rész-

ben az alacsony tanulói létszám miatt, részben mert a tanyák 

között ekkor még nem volt megfelelő a közbiztonság, a szülők 

nem merték gyermekeiket a gyakran több kilométerre lévő isko-

lába elengedni. A tanyai iskolákban tanító és el nem menekült 

pedagógusokat a városi iskolákban foglalkoztatták. Hozzájá-

rult a kis iskolák meg nem nyitásához a krónikus tüzelőhiány 

is,  arai miatt néhány hét mulya a központi iskolákban is téli 

szünetet "rendelt el" a városi tanát s. 99  

az iskolák fenntartása a tanárai, tanítók fizetésének fo-

lyósítása az illetékes központi kormánürszervek hiányában a vá-

rosra hárult..loo A polgármester nevezte ki az elmenekült peda-

gógusok helyére a helyetteseket a varosban maradt nyugdijas 

tanárok, a környékről behívott tanyai tanítók, egyetemi hall-

gatók ős más végzettségnél fogva a tanításhoz valamelyest ér-

tó tisztviselők köréből. . pedagógushiányra jellemző, hogy 1944 

novemberében 796 elemi iskolába járó diákra mindössze 25 tanító 

illetve tanár jutott. lol  

Az elemi iskolák megnyitását kővetően, egy hónappal később,1944. 

november 27-én megkezdődött a tanítás a polgári fiúiskolábanlo2  

és december közepén a gimnáiumban is. 1°3  

A normális mindennapi élethez hozzá tartozott a templomok 

működése, a szabad vallásgyakorlás kereteinek biztosítása. KU-

lönösen döntő hatású kérdés volt ez a felszabadulást követő 
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első napokban, hetekben, hiszen az ellenforradalmi propaganda 

különösen kihangsúlyozta a szovjetek vallásüldözásét, egyház- 

ellenességét. Ezért nagyon lényegesnek tartotta a helyi paranci 
nokság, hogy a város valamennyi templomában rendszeresen tart
sák meg a szokásos szertartásokat* Erre kérte a városi katonai 
parancsnok a nála már a felszabadulás utáni napokban megjelent 

ferences rendi szerzetesek képviselőjét és a városban maradt 
egyetlen római katolikus lelkészt, Fejes Sándort. A felszaba
dulás utáni első istentiszteletre október 11-én került sor a 

rám* katolikus templomban.A város többi templomában a 

pok, lelkészek visszatérését követően ugyancsak megindult a 

hitélet* A helyi katonai parancsnokság figyelmességét és kö
vetkezetességét bizonyltja, hogy 1944 november elején a 

rancsnok a polgármester intézkedését kérte, mivel az evangéli
kus templomban még nem folytak az istentiszteletek, aki az 

egyik református lelkészt bízta meg azok megtartásával.J'ű^
összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy három hónappal Szen

tes felszabadulása után a normális, hétköznapi élethez legfon
tosabb, legalapvetőbb feltételeket a város vezetésének a szov
jet katonai parancsnokság és a lakosság segítségével sikerült 

biztosítania. Természetesen voltak kiesések, problémák szinte 

minden területen, de ezeket helyi erővel, helyi forrásokból 
nem lehetett megoldani*

A város közélete - a Kommunista Párt tevékenysége, tömeg-

V-

A város felszabadulását követően a korábbi politikai, 

társadalmi egyesületek közül az elsők között a szakszerveze
tek /föld- és építőmunkások/ valamint az elsősorban baloldali
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szociáldemokratákból alakult kommunista Párt kezdte meg tevé
kenységét.

A polgári pártok, egyesületek vezetői zömmel elmenekül
tek, a kisgazdák és a szociáldemokraták várakozó állásponton 

voltak, ez utóbbiak megelégedtek egyelőre azzal, hogy a város 

új hatalmi irányító testületében képviselethez jutottak ezál
tal részesedtek a hatalomból.

Mind a szociáldemokraták, mind a kisgazdák tartózkodó, 

várakozó álláspontjához a helyi pártszervezetek újjászervezé
sének késéséhez a rendkívüli helyzeten kívül /az átállás el
maradása, a központi hatalom hiánya, a szovjet-magyar kap
csolatok, a felszabadult országrész politikai, jogi stb. hely
zetének tisztázatlansága /az is hozzájárult, hogy a pártok fel
ső vezetésében elsősorban 1942-43-ban, majd 1944-ben kialaku
ló és a háború utáni időkre vonatkozó elképzelésekről, párt- 

közi kapcsolatokról, a népfrontpolitikáról mint alapvetően el
fogadott és a demokratikus fejlődést meghatározó programokról 
tervezetekről a vidéki szervezetek csak nagyon kevés és homályos 

információval rendelkeztek.
A kommunista Párt felszabadulás előtti szentesi szerve

zetéről, tagjairól nincsenek pontos ismereteink. A kortársak 

visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy a Szociáldemokrata Párt tag
jai, elsősorban a kubikosok, között voltak níhányan, akiknek 

sikerült kapcsolatot teremteni egy-egy KMP összekötővel, sőt 

1942/43 telén kísérlet is történt egy kommunista pártsejt lét
rehozására. A megfelelő központi kapcsolat, kellő információ 

hiányában azonban önálló mozgalmi tevékenységet nem fejtettek 

ki, megmaradtak az SZDP baloldalán. Nehezítette a kommunista

lo6
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kapcsolatokkal rendelkező párttagok összefogását, együttműkö
dését , hogy még a szociáldemokrata párton belül sem tudtak 

egymásról*
\
\lo7

A német megszállás után, az SzDP betiltását követően a
szentesi munkásmozgalom vezetői elsősorban baloldaliak kö
zül többeket internáltak. Az internálások, az egyre szaporodó 

katonai behívások, a fokozódó hatósági üldözés elől többen 

illegalitásba vonultak, a határban lévő tanyák között keres
tek menedéket, várták a helyzet alakulását.100

A város hivatalos rendjének felbomlása illetve a szovjet 

csapatok bevonulásának hírére már a felszabadulás másnapján
ikrata párt

lelynek eredményeként né-
október 9-én megbeszélést tartottak a szociáld 

baloldalához tartozó kommunisták, 
hány nappal később, 1944. október 12-én kommunista párezerve
zet alakult, a Magyarországi Kommunisták Szentesi Pártja el-

A rendkívüli helyzet, régi, ellenforradalmi vá
rosi rend és az ennek megfelelő központi kormányzat hiánya, 

a szovjet csapatok jelenléte, a felszabadulás pillanatában ke
letkezett politikai-hatalmi vákuum kedvezett a forradalmi át
alakulás lehetőségére váró konmrunistáknak, baloldaliaknak az 

önálló kommunista pártszervezet létrehozásához. A pártszerve
zet alapító tagjainak névsorát pontosan nem 1 

sen az elsők között volt hadi Imre, Kalpagos Crisan János, Ki- 

kecz János, Schiffer Armand, (üörök János és Vecseri Bálint, 

az első pérttitkárrá Vecseri Bálintot választották.110

nevezéssel.

rjük, bizto-

A megalakult kommunista pártszervezet vezetői, tagjai 
megfelelő központi kapcsolatok hiányában nem ismerték azokat 
az alapvető fontosságú dokumentumokat, melyek meghatározhatták,



megkönnyítették volna tevékeny sé,gtáket, igy a mozgalmuk az 

első hetekben teljesen elszigetelt, ösztönös volt. 111 Az 

alapitók tájékozatlansága, hiányos politikai, elmtleti red•-

veltsége már a partszervezet elnevezésében is tükröződött 

Magyarországi Kommunisták Szentesi Pártja - amit tovább fo-

kozott, hogy a nem megfelelő és a helyi párttagok számára ekkor 

nem is hozzáférhető kül- és belpolitikai információk hiányában, 

a minél szélesebb és nagyobb tömegbázis megszerzése érdekében 

az elsó tagtoborzó felhívásukban a szervezetet az "aroszoktól 

támogatott Magyar Kommunista Pártként" tüntették fel .112  

A pártszervezet a Vörös Hadsereg helyi parancsnokságának 

engedélyével 1944. október 18-tél Magyar Népakarat címmel napi-

lapot indított. A lap felelős kiadója Schiffer Armaná., szerkesz-

tője Kalpagos Crisan Janos volt, a cikkek nagy részét is ők 

ketten írták, de aktívan részt vett az íi jság muská j .ban Dadi 

Isire és feltehetően Mikeez János is. 113  A lap utolsó száma ok-

tóber 26-án jelent meg, ugyanis a helyi szovjet katonai pa-

rancsnokcég arra hivatkozva, hogy Debrecenben központi magfar 

nyelvi: újság indul a Népakarat további megjelenését betiltotta. 

A felszabadított területeken az első hetekben megalakult kommu-

nista pártszervezetek - a szentesihez hasonlóan - programja 

radikálisabb volt mind a Szovjetunió és szövetségesei által 

megfogalmazott, az eges felszabadított országokkal szemben 

folytatandó alapvetően antifasiszta, demokratikus elveknél, mind 

pedigpad P ezidőtájt érvénye; elvi ős gyakorlati politikájáról. 

Ezért jo gal feltételezhető, ho gy a szentesihez hasonló helyi 

sajtótermékek r,vid időn belüli betiltásában a papirhiányon, 

a központi jság megjelenésén kivül döntő szerepe volt azok 



túlzott radikalizmusának. 114  

A szentesi Magyar Népakarat megmaradt néhány számából  

megállapítható, hogy az újság a szentesi pártszervezet  agitá-

ciós de  propaganda tevékenységének legjelentősebb eszköze volt.  

A pártszervezet tagjai helyesen ismerték fel, hogy a rendkivüli  

helyzetben a lakosság a  pontos információkkal való ellátása az  

első és legalapvetőbb feladata az újságnak: a lap kb. harmaed  

részét a szovjet katonai parancsnokság által kiadott tájékoz-

tatókból, a hadsereg harci jelentéseiből valamint a moszkvai  

és londoni rádióadásokból összeállított napi híranyag tette k.  

Ugyanilyen fontosan voltak a helyi hírek, a megalakuló városi  

igazgatási rendszer bemutatása, a polgármester, a rendőrség ős  

egyéb hatóságok felhívásainak közlése. 115  

A hírmagyarázatokból az adott város- ős belpolitikai helyzet.t  

i elenzó cikkekből a párt távolabbi jövőt illető elképzeléseit  

ismertető irásokból következtethetünk a pártszervezet program-

jára, politikájára.  

A  háborúról és annak következményeiről szóló írások a harc-

téri jelentések kommentárjai kitétel nélkül mélységesen elité-

lő hangon szóltak a németekről, a náci háborÚs politikát az u-

tolsó pillanatig kiszolgáló ellenforradalmi rendszerről ős an-

nak helyi képviselőiről. Már az első, a felszabadulás jelentő-

ségét elemző ős a további feladatokat meghatározó cikkek írói  

követelték a háború mielőbbi befejezését ennek érdekében az  

azonnali szakítást a németekkel és sürgették a harcoló szovjet  

csapatokhoz ős szövetségeseikhez való csatlakozást. A háború-

ellenesség, az antifasizmus ii németek elleni aktív fegyveres  
■••  

harc követelése tehát első helyen szerepelt a párt prog „- ~e1rere4,~. 
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já.ban. 1lő  

E, magyar ellenforradalmi rendszert azonosították a német, 

náci fasiszta rendszerrel, ebból töx-vónyszerúen következett, 

hogy a Vörös Hadsereg jelenlétét, szerepét a magyar belpoliti-

kában meglehetősen sajátos mádon értékelték a szovjet katonai 

győzelemben nemcsak az idegen elnyomás megszűnését látták, her-

nem  a magyar ellenforradalmi rendszer bukását is. 117  

A párt elméleti-politikai elveinek tisztázatlanságát bizo-

nyítják a  távolabbi jövőt illető elképzeléseiről szóló cikkek. 

Ebben a vonatkozásban az  első dokumentumnak az Igazság diadala 

c. vezércikket tekinthet jük. 118  A Vörös Hadsereg harcainak ered-

ményekért a felszabadított terheteken a cikk irója szerint a 

kommunizmus  győzött. A kommunizmusról mint eszméről és mint  tár-

sadalmi rendszerről nagyon homályos elképzelése volt a "világ-

megváltó sokféle eszmék legegészségesebb irányzatának' tartotta. 

Minden  korábbi osztályharcos mozgalmat kommunista mozgalomnak 

tekintett, killönbséget csak azok szervezettségi szint jében 1A-

tott. A polgári forradalmakban a néptömegek részvételének fon-

tosságát és döntő szerepét a cikk Írója helyesen felismerte, 

helyesek a forrad?.lmakat követő események, folyamatok felisme-

rése és a burzsoázia megerősödése, a proletariátus kia.lakul.ása, 

az imperializmus elterjedése stb. az  elsó világháború háttere, 

okai, de kifejezésmódja arról tantlakodik, hogy az egres folya-

matokat elsősorban azubjektiv oldalról közelítette meg a szer-

ző, értékeléseiben csak általánosságokat tudott megfogalmazni. 

Az 191a-1919-es forradalmak kirobbanásának okai közül helyesen 

ismerte fel a szerző az első világhábor okozta társadalmi fe-

szültségeket, viszont a mozgalmak bakását kizárólag a szubjektiv 



tényezőknek /"nem a józan megfontolás, a közösség érdeke, hanem 

a boa$zá, legtöbb esetben az egyéni  bosszú"/ tudta be. A fasiz-

must elemezve hiányzik adnak a kommunista mozgalomban közismert 

definiciója ás kritikája. A magyarországi ellenforradalmi rend-

szert a cikk Írója egyértelműen fasiszta elnyomó rendszernek 

tartotta, amely most, a Vörös Hadsereg meg jelenOsének nyomán 

megbukott, és amelyet a "kommunizmus diadala"/ követett. Lason-

16 gondolatokat találunk az egy földmunkás aláírásával megje-

lent cikkben ás bár lényegesen konkrétabb, szabatosabb megfo.. 

galmazásban: "A munkásosztály kezébe vette sorsa irányítását. 

Azonban ez fél munka''. A cikk írója a továbbiakban "az egyenlő 

elbánás elvón alapuló  társadaalomárt, az osztálynélküli társada-

lomért" való összefogásra, a kommunisták Szentesi Pártjának tá-

mogatására szólítja fel a munkásságot. A szerző stílusából ítél-

ve feltehetően már régi munkámMozgtlmi harcos, esetleg SzDP párt-

tag lehetett119  A cikkek elemzéséből így t, nik, hot- a párt-

szervezeten belül sem volt egységes álláspont a jövőt illető- 

en és ez még október végére sem  alakult ki. Még az első szám-

ban megjelent cikkek kommunizmusárul, osztálynélküli társadalom-

ról írtak, addig a néhány nappal később megjelent netjedik szám-

ban már a népi demokrácia megteremtésének szükségességéről, fel• 

tételeinek kialakításáról, a "kollektiv munka elosztás ás a 

fölreform" megvalósításáról is olvashatunk. De ugyar .ebbera a 

számban jelelt meg a párt újabb agitatív felhívása a város né-

péhez "Pog jatok Pissze... hogy a Vörös Hadsereg baráti támoga-

tásával felépíthessük az új, boldogabb és igazságosabb kommu-

nista PSagyarországot." 12o  

Az elvi-politikai kérdések tisztásárát, a párt program .. 
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jának kialakí tását nehezítette és akadályozta, hogy a szente.-

sieknek az első hetekben semmiféle kapcsolatuk nem volt még 

a kJrnyező varosok munkáave_etőivol sem, a megalakult párt.• 

szervezet tagjai zömmel a 6z1)11  fiatalabb, rétegész tartoztak, 

igy inkább a munkásmozgalom gyakorlatában — szervező munka, 

sztrájk, tiiutetések -- és nem annak elméleteiét; voltok járatva-

sak. A szentesi pártszervezet bizonytalansága, balasságv a 

felszabadított tiszántúli területeken 1944. októberóben ala.• 

kult kommunista pártszervezetekéhez hasonló, térv4nyszer'4en 

következett a német megszállás óta gyakorlatilag folyamatos-

nak tekinthető elszigetetlteégbűl. 121  

később, elsősorban a párt szegedi :bűzponti Vezetőségónek 

megalakulását követően, a szentesi pártszervezetben is végbe-

ment a központi irányvonalnak megfelelő módosulás. yeltehető-

en az alapító tagok korábbi munkásmozgalmi tevékenységéből 

és tapasztalataiból következett, holt a Ko murizta Párt napi, 

gyakorlati >olitikája mar az első  hetekben igen eredményes 

volt. A párt vezetősége helyesen lemerte fel, hogy a rendki-

vUli helyzetben a legfontosabb az által;, nos ee leti., politi-

kai propagandánál is hatásosabb agitáció, ha a párttagok köz-

ve:tleni.l bekaposolődnak a város életének moramlizál'sában. 

A gazxaeági élet helyreállításában a K2 kezdeményezésé-

re  és tagjainak szervező munkája eredményeként jöttek létre az 

üzenni. bizottságok, melyl,knek a gazdasági élr:t helyreállításá-

ban, a termelés megindulásában közismert azerepUk mellett óri-

ási jelentősége, hogy mákádésükkel a gyárak, üzemek irüryít i—

ea a tulajdonostól a munkások kezedbe került. 

E,úr 

 

ezekben  az első hetekben éppen az Üzemi bizottságok 
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szervezése kapcsán megmutatkozott, hogy a kommunisták befolyá-

sukat a varos környékét /Tés, Iragytőke, Fábiánaebestyén, Eper-

jes/ is igyekeztek kiterjeszteni. 122  

A menekülések következtében  felbomlott  fendfenntartd erők 

helyett önkéntesekből szervezett polgárőrség, majd később rend-

őrség tagjai között ugyancsak ott találjuk a kommunistákat. 123  

Megkülönböztetett figyelemmel  kísérte a párt vezetősége 

a város életét irányító közigazgatási aoparatus és az idei 

lenes tanács működését. A háboró.a viszonyok, a menekülések Mow 

att kieső  tisztviselők  hiánya szinte megoldhatatlan feladatok 

elé állította a polgári közigazgatást. A kommunista párt helyi 

szervezete saját tagjait küldte a városházára, hogy ahol lehet, 

elsősorban szervezési illetve kisegítő feladatok végzésével 

segítsék, könnyítsék a tisztviselők munkáját. A kommunisták 

bekapcsolódána a közigazgatásba 1944 november elejére-közepére 

tehető.  A párt képviselőiként dolgoztak, nem tartoztak a város 

fizetett alkalmazottai mazottai közé. Elsősorban a közellátási hivatal-

ban, valamint a közmunkák szervezésében és lebonyolításában volt 

nagyon fontos szerepük. Munk juk eredményeseé$t, jelenlétük 

szükségességét a város vezetése is elismerte, 1944. november 

27-tál a polgármester javaslatára tagjai le .:.tek a város irányí-

tó hatalmi testületének, az ideiglenes tanácsnak. 124  A Kommu-

nista Párt 5 tagjAnk bekerülése a tanácsba november végén 

polri részről a párt elismerését jelentette, amit a korábbi 

hetekben a párt tagjai részéről kifejtett, elsősorban gyakox!-

lati munka eredményeivel vívott ki. A"tanácsi mandátumok" meg-

szersi®e Ugyanakkor jelzi a felszabadulás napjaihoz képest a 

város közeéletében végbement politikai változásokat, amelyek 
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ekkor még csak tendencia jelleggel a baloldali erők, elsősor
ban a kommunisták megerősödése felé mutattak#

A pártszervezet & mindennapi gyakorlati munkában való ak
tív részvétel mellett e tendenciák erősítésére törekedett tö
megbázisának szélesítésével, mely másik biztosítéka és felté
tele volt a hatalomból való minél nagyobb részesedése kivívd-

A megfelelő tömegbázis megteremtését, a város közönsége 

szimpátiájának megszerzését a párt vezetősége a megalakulásá
tól kezdve kiemelt kérdésként kezelte#

A pártszervezet maximálisan kihasználta a rendkívüli hely
zetből adódó lehetőségeket és felsőbb, központi program utasí
tás hiányában elsősorban konkrét, gyakorlati lépésekkel bizo- 

nyitotta, hogy részt akar venni a város irányításában, a 

szerzett hatalommal élni akar. Kezdeményezései, javaslatai bi
zonyítják, hogy felelősséget érzett és vállalt a városért, a 

lakosság életkörülményeinek minél jobb biztosításáért.
Mindezek alapján érthető, hogy a kommunisták népszerűsége a 

város lakossága körében eg^re jobban nőtt, hiszen egy olyan 

rendkívüli időszakban léptek fel eredményes kezdemery ez ésekkel, 
amikor arra a lakosságnak a legnagyobb szüksége volt#

A pártszervezet tömegkapcsolatainak kiépítésében 

eÖlyos hibák is történtek: a minél szélesebb tömegbázis bizto
sításának alárendelték a párt szervezeti életének olyan alap
vető kérdéseit is, mint a párttagság feltételei# Az első hetek
ben gyakorlatilag minden jelentkezőt felvettek a pártba, sőt 

felhívásaikban röplapjaikon hangsúlyozták, hogy a párt "társa
dalmi osztályülönbaég nélkül"„minden becsületes magyart" vár125



Ez, az elsősorban az elméleti és szervezeti kérdések tisztázat-

lanságából fekadó liberális szervezeti politika később sok prob-

lémát okozott: ugyanis az első hetekben a régi szervezett mun-

kások mellett tömegesen léptek De a pártba olyan, korábban jobb-

oldali nézeteket valló polgári elemek, akik a párttagságuk ré-

vén próbáltak előnyökhöz jutni, karriert csinálni. Nem  elhanya-

golható a belépők között a dologkerülő, ugyanakkor hangoskodó, 

zavart keltő és kereső lumpen elemek aránya sem. Szép számmal 

kerültek be a pártba haladó, liberális gondolkodású polgári ér-

telmiségiek is, akiknek korábban semmiféle kapcsolatuk nem volt 

a munkásmozgalommal. Az első hetek bizonytalanságában  közülük 

nem egy - intelligenciája, általános műveltsége révén vezető 

szerephez is jutott, ami nehezítette a párton belüli elméle-

ti-politikai nézetek tisztulását. 126  A párt tevékenysége elsó-

sorban szervezeti élete és propagandája alapján úgy tűnik, hogy 

a munkásegységet egyoldalúan és meglehetősen tágan értelmez-

ték, a "széles társadalmi összefogást" a Kommunista Párt kere-

tein belül akarták megvalósítani. 

A párt tömegbázisa szélesbítésének, erősítésének, a munkás-

egység megteremtésének a másik módja, a szakszervezeti mozgalom 

felélesztése, a szervezett munkások tömegének növelése és a 

párthoz való kapcsolása volt. 

A szentesi szakszervezeti mozgalomra már korábban,ia fel-

szabadulás előtt is jellemző volt, hogy szorosan kapcsolódott 

az SzDP helyi szervezetéhez, ez adódott abból is, hogy a szak-

szervezetel': helyi csoportjainak tagjai között sokan SzDP tagok 

is voltak, sőt a szakszervezeti vezetők közül többen az SzDP-

ban  is  viseltek funkciót. Jelentősen hozzájárult az együttmű- 
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dskeit, a szakszervezet befolyását /pl. városi közi*a*gatás/.13° 

november végére a megyében a városok közül Szeged után Szente
sen volt a szervezett munkások száma a legtöbb, kb. 1500 fő*
A szakszervezetek újjászerveződésének nagy hulláma 1944 de
cemberére tehető, ekkorra alakult újjá - a kommunista párt szak
szervezeti mozgalomban járatos, tapasztalt aktivistáinak kez
deményezésére - többek között az élelmezési /dec. 8/, a faipa
ri /dec. 12./, a nyomdász /dec. 17./, a vasas /dec. 20./ szak- 

122 Az egyre nagyobb tömegeket jelentő szakszerveze
ti mozgalom irányítására 1944. december 17-én a már újjáala
kult szakszervezetek képviselőiből városi Szakszervezeti Bi
zottságot hoztak létre. A bizottság elnöke Erdei Mihály /föl- 

munkás szakszervezet/, jegyzője Kürtösi Károly /szellemi munká
sok szakszervezete/ lett, az alapitők a Földmunkás I. és II 

Szellemi Munkások, Fodrászok, Kereskedők, Közelakalmazották, 
Vasutasok, Élelmezési munkások és Hői dolgozók szakszerveze
tének egy-egy tagja, és még ugyanebben a hónapban csatlako 

tak az építőmunkások is. December végén a városi bizottságot 

átszervezték* az egyes szakszervezetek képviselőinek számát
lték fel. Az Így kibővített testület Szakszerveze

ti Tanács néven kezdte meg működését és saját kebeléből vá
lasztotta meg, a tanácsnak felelős végrehajtó és a városi szak
szervezeti mozgalmak továbbra is irányító, szervező vezetősé
gét, a Szakszervezeti Bizottságot, a későbbi Titkárságot.1^5“5 

A Bizottság létrehozása biztosította mozgalom egységes irányí
tásét, képviseletét, a különböző városi fórumokon.

Az egyes szakszervezetek újjáalakulásai kapcsán feltét
lenül szólnunk kell a Hői Dolgozók /Hómunkások/ Szakszervize—

/

szervezet.
{

• t

kettőre
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tóról. Korábban а пбк aránya a munkásmozgalomban Szentesen na
gyon alacsony volt, egységes fellépésüket akadályozta, hogy szak
májuk szerint különböző szakszervezetekhez tartoztak, nehezítette 

a mozgalomban valő bekapcsolódásukat, hogy sokan közülük csak 

alkalmi munkásokként, vagy a háztartásokban dolgoztak. Mind
ezeket figyelembe véve kezdeményezte a kommunista párt szente
si szervezete önálló, nőmunkás szervezet létrehozását, A szeiv 

vezet, mint szakszervezeti csoport jött létre 1944* december 

11-én, Az alakuló ülésen mintegy háromszáz nő vett részt, és 

10 tagú vezetőséget is választottak. A szervezet, mely a ké
sőbbi MHDSz Szentesi szervezetének közvetlen jogelőde, a ko
rábban a munkásmozgalomban, a közéletben nem szereplő fizikai 
munkát végző és értelmiségi bárért dolgozó és az otthoni ház
tartást vezető nőket, asszonyokat egyaránt igyekezett tagjai 
közé tömöríteni, A vezetői, legaktívabb tagjai a politikai fel
adatok végzésében is helytálltak, a közigazgatás 1945-ös át
szervezése után többen közülük tagjai lettek a városi képvi
selőtestületnek, A szervezet helye a város közéletében feltét
lenül a Kommunista Párt tömegbázisát alkotó erők, elsősorban 

a szakszervezetek között volt, tevékenysége kultúrális és szo
ciális vonatkozásban /Műsoros te,délutánok, műsoros előadások 

szervezése gyerekeknek, a háborús körülmények miatt szenvedők
éhezők, hazatérő hadifoglyok, rokkantak stb, segélyezésére/

134volt nagyon jelentős.
A felszabadulás után újjászerveződd szentesi szakszer

vezeti mozgalom első szakasza 1944 decemberével lezárult, A
helyi kommunista pártszervezet kezdeményezésére, a párttagok 

aktív részvételével létrejött szakmai csoportok több ezer mun-



kánt tÖmörítettek, köztük több százra tehető a korábban [tere 

vezetlen munkások s :ária. Decemberre kialakul e hatalmas töme-

get mozgató, szervező, érdekeit képviselő városi színtű Bizott-

ság. Az  eges dmakszervezetek elsősorban a földépítő munkások, 

valamint a szellemi munkások szinte megalakulásuktól kezdve a 

koamuniste párt tagjaival egylitt részt kértek és vállaltak a 

rendkivúll nehézségekkel kúzdó város problémáinak megoldásában. 

Mind az egyes  szakszervezetek,  mind a városi szakazervnzeti bi-

zottság asz első hónapokban nyíltan a Kommunista Párt politiká-

ja mellett foglalt állást, a párt közvetlen kapcsolata a szak-. 

eze'rvezetekkel azok megerősödése után sem szakadt meg.  A  párt 

képviselői rendszeresei részt vettek az egyes csoportok tag-

gy,'.Jésein, vezetőségi Ulésein,ahol felszólalásaikban, előadáma-

ikban ismertették a kommunista párt politikáját, a szaksgerve--

zetek szerepét az Aj demokratikus,forrada.lmi átalakulA ban. 135  

A Kommunista Párt Szentesi Szervezete a többi, 1944 de-

cemberében szervezőcső várttal szemben a tömegkapcsolatok ki-

építésében is jelentős előnyhöz jutott. Feltétlenül meg kell 

azonban jegyezniink, hogy mindez nem volt teljesen összhangban 

a párt központi irányelveivel , ellentmondott a munkáspártok 

és a haladó polgári erők által elfogadott, ad ország háború 

utáni fejlődését meghatározó népfrontpolitikénsk. 

A néofrontnaos om feltételeinek kialakulása 
A Kommunista P'rtban 1944 november végétől, december ele-

jétől lassil, 4e nagyon jelentős tisztulási folyamat ment végbe, 

amely érintette a helyi pártszervezet erogram ját, a szervezeti 

életében ős a mindennapi gyakorlatban folytatott politikáját. 

i, folyamat megindulásának kedvezett, hogy egyre több idősebb, 
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a munkéamoz('alomban tapasztalt, elméleti és 	vonat- 

kozásban is felkész`.iltebb párttag kapceolúiott be ,t kommunis-

ta párt munkájába. 136  Feltétlenül dántő szerepe és hatása volt  

a szenteei pártszervezet politikájának helyes irány4 vltozá-

sában az emigrációból hazatért és Szegeden a párt Xizponti  

Vezetőségét megalakító kommun iet4k tevékenységének i.s . A sze-

gedi Kisponti Vezetőség az elsó és legfontosabb feladatinak azt  

tartotta, hogy a felszabadított területeken megindult és mind  

formáiban, tartalmátan, politikájában e ~"ymáetdl nagyon  eltó- 

ró helyi kommunista szervezetekkel ismertesse a Art központi  

irány elveit és a helyi tapasztalatokkal kiegészítve készítse  

el a párt programtervezetét, az adott helyzetnek merfelelŐ szer-

vezeti szabályzatot, ily módon vessen véget a mind nolitikai,  

mind szervezeti téren megnyilvánuló és a nemzeti öszefo -ást,  

a népfrontpolitika érvényesülését akadályozó tAlkapásoknak. 137  

A felezabeditott terUletek kommunista pártvezetőinek első, no-

vember 9-4n megtartott értekezletén a szentesiek nem vettek  

részt. Az eddig leltárt forrásanyag alapján nem lehet ponto-

san megállapítani, hogy a szentesi pártszervezet mikor  ős mi-

lyen kapcsolatok  révén értesúlt a szegedi eseményekről, a visz-

szaeml.ékeséeek és a pártszervezet decemberi múkddése, azt ica-

zoljék, hogy november végén, legkésőbb december elején Szente-

eon is ismertté vált az ideiglenes szervezeti szabályzat do  

párt programja. 138  

A helyi viszonyok normalizálódása, a Kommunista Párt  

szervezetén belül bekövetkezett éltozások, a nemzeti bssze-

fogás kereteinek a népfront politikájának, elveinek ismertté  

válása ős elfogadása Szentesei is kedvezően hatott a politikai  
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szerepléstől  addig visszahúzódó szociáldemokratákra és a pol-

gári pártok vezetőire egyaránt. 

1944 november végére nyilvánvalóvá vált, hogy felszabadu-

lással megindult forradalmi átalakulásban, a munkásegység biz-

tosításában fontos feladatok várnak a Szooiál.demolcrata Pártra 

is. Az SzDP szentesi szervezete 1944. december 1-én kezdte meg 

működését, elnöke Szőke Ferenc lett. 139  A párt első felhívása 

december 6-án jelent meg, e$ azonban csak egy rövid értesítés 

volt a párt tagsághoz arról, hogy a Bocskai utcai munkásott-

honban a Szociáldemokrata Párt ismét raJködik 68 varja tagjai 

jelentkezését. 14o  A többi $xttal szemben  az  SzDP semmiféle 

programnyilatkozatot nem tett közzé, úgy tűnik, hogy a meg-

változott körülményekhez, lehetőségekhez alkalmazkodva a ko-

rabbi politikáját kívánta folytatni. Képviselői /Vajda Imre 

és Szőke Ferenc/ a megalakulástól kezdve tagjai voltak az ide-

iglenes városi tanácsnak, annak munkájá ,.:an igen aktítan, nem 

egy esetben új kezdeményezésekkel vettek részt. A párt közpon-

ti állásfoglalásáig nem tartották szükségesnek a város közéle-

tében való aktívabb részvételt, így nem vettek részt a kommu-

nista párt által kezdeményezett akciókban /üzemi bizottságok 

szervezése, szakszervezetek újjáalakítása stb/ 

A  szociáldemokratákkal egyidőben kezdődött meg a Fizget-

len Kisgazdapárt szervezkedése. Az első felhívásuk, melyet 

még csak a Szervező Bizottság adott ki, 1944 december elején 

jelent meg, a párt céljaként az új nemzeti, független demok-

_atikua Magyarország megteremtését, a fasizmus elleni kítzdel- 

mek jelölte meg. Az alakulóban lévő párt programjáról vagy prog-

ramtervezetéről nincs tudomásunk, feltételezhető, hogy a szer. 



~• 	126  

vezők a párt országos vezetőinek állásfoglalásáig nem akartak,  

vagy nem tudtak részletes programnyilatkozatot, tervezetet ki-

dolgozni. 142  

A  polgári pártok köz'lil. utolsóként, 1944. december 12-én  

jelent meg a Szabadelvű Demokrata Part szervező bizottságának  

r(plapja, amely ugyancsak kísérletet tett a párt programjának  

legalább jelszavakban való megfogalmazására. xltalános, cél-

ként a"demokrata 48 független Magyarrország" megteremtését  

határozták meg, a konkrét követeléseik közli]. ki kell emel-

nünk a párt antifasiszta törekvéseit a faj 68 felekezeti gyű-

lölet megszűntetését, a közélet megtisztítását, a még létező  

fasiszta ós fasiszta jellegű, reakciós elemektől. A párt tag-

sága elsősorban a kisiparosokból és kiskereskedőkből tevődött  

össze, igy érthető, hogy a már tagtoborzó felhívásukban sze-

repel a magyar ipar és kereskedelem fellendítóse. 143  

1944 december első napjaiban a me,r felszabadított terü-

leteken bekövetkezetc demokratikus forradalmi  mozgalom hatá-

sára, a kMP képviselői ős a Fegyverszüneti Bizottság moszkvai  

tárgyalásainak eredmónyeként, Debrecenben megalakult az Ideig-

lenes h erezetgyűlés Előkészítő Bizottsága. 1z Előkészítő Bizott-

ság 1944. december 16-án felhívással fordult a már felszabadí-

tott területek lakoee'gához - a helyi önkormányzati is népi  

hatalmi szervekhez, pártokhoz ős szakszervezetekhez, hogy "de-

mokratikusan válasszák meg küldötteiket." A választások techni-

kai lebonyolítását az előkészítő bizottság tagjai vállalták oly  

módon, hogy személyesen keresték fel azt a karminonyolo közsé-

get és várost, amely hivatva volt a 212 küldött megválasztásá-

ra. Az előkészítő bizottság döntése értelmében Szentes 6 man. 
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A választások lebonyolítására Oláh Mihály az Ideiglenes 

iemzetgyúlés Előkészítő Bizottságának tagja érkezett Szentes-

re, feltehetően 1944. december 16-18. között. Yalóezíinú, hogy 

6 hozta maival az Előkészítő Bizottság felhívását, melyet he-

lyileg sokszorosítottak. A választások technikai lebonyolítá-

sára feltehetően a pártok képviselőiből, bi.zotts ot ala-

kítottak, m, :ly a hat macidátumot elosztotta. Ezt követően az 

egyes pártok megválasztották jelöltjeiket. A választási bizott-

ság határozata alapján 1944. december 17-én a városi S.:akszer' 

vezeti Bizottság ülésén Mikecz János /!P/ javaslatára a szen-

tesi szakszervezetek képviselői Erdei Mihályt a bizottság 

elnökét választották nemzetgyűlési képviselő jelölt jüknek. Fel-
tehetően hasonló módon a többi /MKP, SzDP és FKgP/ párt is meg-

választotta a jelöltjeit, amit a választási bizottság 1944. de-

cember 18-án, a Kommunista Párt székházában tartott ülésén jó-

váhagyott. Ugyanezen a napon a sz{nhézban nagygyűlést  tartottak, 

ahol felszólalt Oláh Mihály, a Nemzetgyilée Előkészítő Bizott-

ságának tagja, aki beszédében ismertette az orszag kül- ás bel-

politikai helyzetét, az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakításá-

nak sztkségességét, feladatait. A nagygyűlésen bemutatták a 

város hat  képviselőjelöltjét, akiket a résztvevők közfelkiál-

tással képviselőikké választottak. 145  Szentes város népének 

képviseletében az Ideiglenes Nemzetgyűlésen  Dadi Imre, Veoee- 

ri Bálint /MkJ/, Téli Lajos /SzDP/, Erdei Mihály /Szakszerve-

zeti izotteág/, Jószai Bálint és vitéz Fekete Imre /FrgP/ 

jelentek meg.  A nemzetgyűlési képviselők személyének elismeré-

sét mutatja, hogy megválasztásukat követően a polgármester 
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javaslatára a város hatalmi testülete is saját, teljes jogú  

tagjainak tekintette. 146  

Nemzetgyűlési képviselőink Debreceni szerepléséről nagyon  

keveset tudunk, feltehetően nemcsak az Ideiglenes Nemzetgyű-

lés munkájában vettek részt, hanem pártjaik általános tájé-

koztatót adó, az egyes helyi pártezervezetek további működé-

sét nagyban meghatározó párt és frakcióülőseken, értekezlete-

ken, megbeszéléseken ie. ~ t látszik igazolni, hogy a szen-

tesi demokratikus pártok szervezeti élete, politikai aktivi-

zálódása, december végén, a képviselők visszatérését követően  

újabb lendületet vett.  

1944. december 26-án került sor a Nemzeti Bizottság meg-

alakítására az MkP, a Szakszervezetei Bizottság, a Szociál-

demokrata Párt és a Független Kisgazdapárt részvételével meg-

tartott pártközi értekezleten. 148  Miután a vlamennyien egyet-

értettek az együttműködés szükségességében, kimondták a Szen-

tesi Nemzeti Bizottság megalakulását. Az Aj testületnek mar  

az alakuláskor fontos, szerepet szántak a város ha almi rend-

szerében, ezt mutatja, hogy határozatba foglalták: a bizott-

ság feladata az Ideiglenes Nemzeti Kormany helyi képviseléte,  

ezért javasolták, hogy elsősorban a nemzetgyűlési képviselők-

ből legyenek a tagjai. A megalakuláskor egy  kivételével tény- 

leg valamennyi nemzetgyűlési képviselő tagja lett a bizottság-

nak. Az egyes pártok és a szakszervezetek két-két képviselőt  

delegáltak, a Nemzeti Bizottság elnöke Vajda Imre lett. A nem-

zeti bizottság létszámát véglegesen nem állapították meg, igy  

a később megalakult pártok is csatlakozhattak. A képviselőket  

a delegáló párt bármikor visszahívhatta ős a helyükre újakat  



küldhetetett. 

Az alapító pártok hangsllyozták, hogy valamennyien egé•-

szében elfogadták a Magyar Nemzeti Fü getienségi Front prog-

ramját, politikájuk célja a széles nemzeti összefogás h41yi 

megvalósítása, biztosítani valamennyi haladó erő részvételét 

az üj Eagvarorszárr megteremtésében. Mindezek alapján a Nemze-

ti Bizotteagot, mint a MIIFF helyi vezető és végrehajtó testű, 

letét paritábos alapon hozták létre, de  a  pártok egyenlő arányú 

részvérele csak formális volt, nem tÜkrUzte a valóságos erő-

viszonyokat. A bizottságban a munkáspártok képviselői kerül-

tek többségbe, hiszen a két kommunista és két szociáldemokra-

ta párti tag mellett még két /egy SzJP és eg,. KNP/ párttag ke--

riilt be  a  szakszervezetek képviseletében. A polgári erők hát-

térbe szorítására vall, hoKi a népfront politika általános el-

veivel ellentétben, az ekkor már működő Szabadelv Demokrata 

Pártot kihagsx ták a Nemzeti Bizottságból, sőt a kommunisták ja-

vaslatára határozatba foglalták, hog "a Szabadelvit Demokrata 

Pártot nerclétezőnek tekintik, annál is inkább, mert létezésé-

nek ős kifejtett munkájának semmi jelét látni nem lehet." 149  

A Nemzeti Bizottság megalakulieánnk körülmér yei, az egyes 

pártok tényleges aránya pontosan tükrözte a város politikai 

erőviszonyait. A baloldali erők abszolút fölényét a Nemzeti 

Bizottságon tiiliil annak megszűnéséig sikerült fenntartani, az 

alapítö, majd a később bekapcsolódó polgári párti delegáltak 

is egy kivételével mindannyian pártjuk baloldalához tartoztak. 

A Nemzeti Lizo t tság megalakulása ős működése dgntő vál-

tozást jelentett Szentes hatalmi viszonyaiban: az addigi pol.-

gári jellegit vezetést egy demokratikus, a  munkáspártok ős a 
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á~l~í őrl~+ial.i erők politikáját végrwlajtá teettilet vril..  

totta fel. A bizottság csegalakulásátcil megascün`eiig a város  

hatalmi—politikai életének legfőbb iranyítá  ja volt, d• soha-

sem Wit a helyaft kisárdlagos hwaalmi szervévé, nem ép411t be  

sem  az önkorm4aysaati, sem a közigazgatási testületekbe, +Zem  

votte zA sem a polgármester, sem a városi tanács feladatait,  

de ixányitotta, körülhatárolta ezek hattlekörét, ellenőrizte  

múködieU3cet. A bizottság 	hivatalból,  teljes jogú kép—  

viseláteett.il.eti tagok voltak, and e fonLoa önkornzak,yzati tes—  

tíilet közvetlen elleuürzéaét ig jelentette. A baloldali erők  

t.ömegbá.ziea, a bizot 4aá,g tegjaialk aktív  részvétele a varos  

politikai életében feltétele, egetien biztosítéka volt a Nem-

zeti Bi.zot -ttlág tekintályánek, a helyi hatalmi viszonyokban a  

forradalmi er6k15o  frvéryeetll.fsének, Szentes népi demokre.ti—  

lsue fe jlódéeének.  

nemzeti bizot t€3ág megalakítása utéao ► kerUlt sor Ssaen—  

tesen a T4alfz,Yar lisaseti Függetlenségi Front  ele5, légyegében  

alakuló naOWQlhire 1944. december 31-ín.151 	azonban  

aoa torrina ltíaie, hiszen a nelyi partsserve bek e6.y 1tt-  

hakődését pdrtktfai értekezletek, a nemzetgyi2éai választások  

lebon,yolítaaa, a nemzeti bizottság megalakítása már december  

icbaepe óta a HUFF programja hbt$rosxa ae&  á december 31—i  

nagyg,yúláe a város dolgozóinak  a fe3leaabaduléie utáni  első  nagy  

dem.ouestrativ megmc3sdulé ►ea volt: a pártok és ezakmtmcerveazeti  

esoeortok szervezetileg egyiitt vonultak a szíinhazba imegtar.  

tanrló gyűlé®re. 15'  At  neim$14epc► bejelentették a szentesi  

;ártezervazetek osatlakoadeét Magyar Ne zeti FUgget;leneégi  

;:'ronthoz, valamint a Neas•ti Bizottság nesgalahylá3át.a város  



felszabadulé'oa óta eltelt időszak fontos eseményeit, a háborús 

viszonyokból adódó rendkivbili problémák megoldaása érdekében 

tett erőfeszítéseiket és azok eredmónyeit Vajda Imre ismertette 

és értékelte. Ezt követően, a nemzeti bizottság előzetes hatá-

rozata alapján, a ne mzetgyülé®i képviselők  közül nóg ;+esn /Dadi 

Imre KMP, Téli Lajos SzDP, Jószai Bálint FKgP és rirdei Mihály 

szakszervesetek/ mondtak beszédet, elsősorban a Debrecenben 

szerzett tapasztalataikról sz Vmoltak be, jelezték a megoldandó 

problémákat, a lakosság cos a vezetők előtt álló feladatokat, 

kifejtették pártjaik egyifttműködési készségét a MLPP program-

jának me3lósitásában. 153  

A város felszabadulása utáni történetének első szakasza 

1944 december végével lezárul. E periódus fő jellemzője, hogy 

a város - a Tiszántúl nagy  részéhez  hasonlása - az 1944. szep-

tember végi, október eleji hadműveletek eredményeként felsza-

badult, ugyanakkor  az ország többi tereületébál,a fővárostól 

teljesen elszig,;telódött. A város fejlődését ennek következ-

tében elsősorban a helyi belső, gazdasági, társadalmi és po-

litikai viszonyok határozták meg, de nem elhvnyagolható ténye-

ző a szovjet haderő jelenléte, a Magi katonai par ncsnokság 

hatása, szerepe sem. A város közigwAgatáei-hatalmi rendszeré-

nek felborulását követően e ideiglenes, alapvei;ően polgári 

jellegű, de már a haladó, demokratikus erőket is számíkAisba 

vevő kollektív vezető testület vette át a város irányítását. 

Ezzel egy időben kommunista vezetésü forradalmi népi mozgalom 

bontakozott ki a városban, amely bizonyítja: a szervezett mun-

káesb,g, annak ellenére, hogy sem politikailg, sem szervsSeti-

leg nem volt elég erős a társadalmi változás feltételeinek 
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önálló megteremtéséhez, vidéken is eljutott a forradalmi á.tala-

kulás szükségosségének feliemerséséig. A város korábbi munkás-

mozgalmi múltjából törvényszerűen következett, hogy a korábbi 

burzsoá, ellenforradalmi rendszer helyi felbomlása elegendő fel-

tétel volt az új, forradalmi mozgalom kibontakozásához. A demok-

ratikus erők kb. két, két ás fél hónapos tevékenysége eredmé-

nyeként a vácee életének, hatalmi viszonyainak meghatározó té-

nyezőivé váltak. Az első hetek túlkapásai - elsősorban a helyi 

kommunista pártszervezet balossága - után, a megfelelő elvi ás 

politikai irányvonalak tisztázódása, a Magyar Nemzeti Függet-

lenségi Front programjának elfogadása kedvezően hatott a város 

haladó, liberális nézeteket valló polg i, kiebolgari rétegei-

re is, jelentós csoportjaik a demokratikus célok megteremté- 

se érdekében vállalták a munkásosztállyal, a kommunistákkal 

való egyiittmüködést, elismerték azok kezdeményező szerepét. 

Az 1944 decemberében kialakult erőviszonyok a munkáspár -

toknak kedveztek. d polgári pártok, elsősorban a Kisgazdapárt 

szervezeti kiépilléá6 , megerősödését, a központi vezetés meg-

szilárdúláíát követően orAmigOSif kibontakozó kvalíciós ellen-

tétek $zentelen is éreztették hatokat. A munkáspártok, a 

baloldali erők többságiéi pozícióinak megőrzése,  a kvaliaióe 

ellentétek jelentkezése azonban mar a város történetének újabb 

fejezete, feldolgozása,  megértése az első periódushoz hasonló-

an csak a gazdasági és társadalmi viszonyok elemzésével, be-

mutatásával összhangban lehetséges. 
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árnyékában 1J9u-1: 39. Dokumentumok a  Nzentesi munkásmozaleT 
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aprilis. zerk.: Karcai Elek és Somlyai Magda I-II• kötet, 

bp. 197(4 Lokucunntumok a m, ;;,•ár mezőgaz .aság történetéből 

1945-1948. ússzeáll.: aposztáa István, 13p. Kossuth, 1977. 

914. 0. Földreform 1945, 1 anulmány és dokumentumgyüjtemér1y, 

Seerk.: M. Sonilyai 1'Iagda Bp. Kossuth, 1965. 572. o. 

Serfőző  Lajos: A földmunkások vállalkozó szövetkeze- 

tei /1. I. Fejezet 9u. rziv. sz. alatt/ Labacli Lajos: A  ffizen•- 

teli kép,ri3elő-testületi sLocialdelaokrata frakció ás a moz- 

R alom kapcsolata /1929-1937/ /1. I.  Fejezet 1t;2. hiv. ez. 

alatt/. A felszabaduláo utani nelii ioldolgozásokat /1. II. 

r'c3 jezet 21. ni.V. s:,. alatt/. 
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4A város felszabadulé.c utáni tört6netfnek né' ̀n~y  fontos  

mozzanatát dolgozta fel elsőként nchneider tliklás, a mwnká j6-  

nak  levfőbb hiánya, ho{;tr szűk forrásbázisra támaszkodott, az  

e.:Qm::nyek möcötti öüszefi4rdGek levonásakor nem a helyi s:-L ja-  

to::ságOkból, hanem az országos szakirodalom IDeSgc.l.lapitiá::ai-  

ból indult  ki. Lt,lázs G ö2:ey d.isszertáeiólában a né74 biry:ott-  

rágok müködésát, tevékenységét próbálta bemuthtni, de meg-  

elégedett a ka9mzeti iiizot ~.:aár, arjytmível, a forrósok felta-  

rósakor c.w.k a 'ielyi levélári anyagot  nézto ó.t. 	vett  fi- 

g,yelembe, ho, a néph bizottsé.1°ok miAödóse elvé.ingzthatatlaa  

a város politikai viszonyaitól, gazdasági életétől stb. jómagam  

•• 

 

Open  az  előző  munkák  tapasztalatai alao ján - már szélesebb  

keretek  között kezdtem  a kutatásokhoz, feldolgozásaim azon-

ban csak  a politikai-társ dalmi viszonyok  ábrázolására kor-

látozódtak. az eE.ydb területek nem raev°feleló ismerete,  fe1- 

táratlarisó.ga miatt az értékelésekbEn, az  összefügr;é.,ek, kö-

vetkeztetések levoné.stiisaa gyakran tévedtem.  

5Az 1935-ös mezőgazdasági  statisztika adatainak elemzé  

;léhez módszertanilag is igen jó segitsk,et jelent puskás duli-

axina: A földbirtokok bérbeadása Magyarországon az 1935. ovi  

©ezőgazdas« ;  t statisztika adaai alapján. /Tört. ►3zorle 1963.  

3-4. sz. 356-385. o./ Hiányzik viszont az 1941-es népszámlálds  

faldolgozása, adatainak elemzése és még a legjobb gazdasaE-

történeti munkák is megelégszenek a hák  ,orús gaz asz általános  

ábrázolásával, az  1939-1944 közötti gazdasági striktúra rész-

leteiben feltáratlan. /vö.: Berend T. Ivánn-Szuhai Miklós: A  N4...  

kés gazuaság története i1a.gyarorizáron 1848-1944. Kossuth- oz+  

gazaaeógi 63 Jogi, Bp. 1973. 381. o./  
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auth, Bp* 1966, 347* o., Kneei Mihályt A fasizmus bukása 

itbt^yaroacezáeon, Kossuth# Bp* 1961* 266, o*# Selekl Kva: Byi- 

lasuralom Magyarországon 1944* okt* 16. - 1945» ápr. 4«# 

koseuth# Bp. 1974* З07. o.# Pintér István: a Magyar Front 
és az ellenállás /1944. eáxcii,c. iv-. - 1945* április 4./ i.ossuth# 

Bp. 1970. 263. o.

й

s
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I. шшш

\г 1930* ovi népszámlálás I« rész Demográfiái adatok, 
községek Magyar Statisztikai Közlemények II3 sorozat /Magy. 

Stat. Közi, Uj sor, / 83. kötet Bp. 1932. 429. o, 43. o. az

1941. éri népszámlálás II. kötet Demográfiai adatok* Központi 
Statisztikai Hiva tal /KSií/ Könyvtár és Dokumentációs Központ, 
Magyar Qrsza, os Levéltár /,0L/ Bp. 1976, 433. o,
/Történeti Statisztikai Kötetek/ 64-65. o.

2Az 1935. évi általános mezőgazdasági összeírás eredmé
nyei Magy, Stat. Közi, U j sor. 105. kötet Bp. 1938. 529. o.

324-325. o.

■^összehasonlításul Makó, Csongrád, Hódmezővásárhely, Baja, 

Békéscsaba, Gyula, Szolnok és áyíreg háza adatait vizsgáltam. 

/Hagy, Stat, Közi. Uj sor. 105. kötet 324-325. o. 292-293. о 

300-301. о., 340-341. о. 404-405. о.

• »

A fontosabb szántóföldi növények vetésterülete 193ö-ban 

/zárójelben az 1936. évi/: búza 44,53 /46,94 %/» rozs 0,21 %
/0,08 fa/, őszi árpa 1,68 p /2,09 > /, tavaszi ár a 10,76 Pp /9*18 f>/

zab 2,81 % /2,33 f/, kukorica 31,84 P /29,69 Р/, hüvelyesek 0,06 

j /ü,85 £>/, cukorrépa /u,03 //, ipari növények 0,05 >» /o,04 /-/, 
takarmánynövények 7,61 p /6,39 //, burgonya 0,14 /0,16 /</, zöld
ségfélék 0,31 /o,22yt/. Növénytermelés I. kötet, Községsoros
adatok 1936-1962, KSH Könyvtár és Dokumentációs Központ, MÓL,
Bp« 1976. 58b. o. /Történeti Statisztikai Kötetek/ 342-366. o.
Az 1942-43. évi adatok Csen* /szf/ Szentes PolgB. ir. 1872/1943. sz.
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5
A traktorok száma 1935-ben, zárójelben az egy traktorra

jutó szántó kh-ban: Makó 36 /1024,44/, Csongrád 15 /1672,2/, 

Szentes 60 /846,86/, Hmvhely 103 /1044,67/, Baja 23 /756,52/, 

Békéscsaba 3e /1470,2/, Gyula 8 /2801,87/, Szolnok 15 /1239,13/, 

Nyíregyháza 17 /2218,70/ /az 1935« évi általános mezőgazdasági 
összeírás eredmén ei Magy. 3tat. Közi. üj sor* 100. kötet fcp. 
1937. 397. o. 246. o. 222. o., 228. o. 258. o. és 306. o. vala~ 

inint 105. kötet 324-325, 292-293, 300-301, 340-341 és 40/1-405. 
o. adatai alapján./

^CsmL /fez*/ Szentes Polgm. ir. 3511/1943. sz.

^Az 1935. évi általános mezőgazda' ági összeírás eredményei 
Magy. Stat. közi, Uj sor. 100. kötet 246. o. CsmL /Szf/ Szentes 

Polgm. ir. 3504/1940. il«t A csépiőgéptulajdonosok száma 141.

CsmL /Szf/ Szentes Polgm, ir. 994/1943. sz.

^CsraL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 1872/1943. bz.

ioűsonrrád vármeg e /Vármeg; el szociográfiák I./ Sajtó 

alá rendezte C3ikvári Antal felelős szerkesztő Bp. 1938. II. rész 

14. o.

■^Ae állatállomány alakulása: 1935 Ш1
5640 MSzarvasi.tarhfa

5647 5618Ló

Sertés 179582150^

49365675ikái

az 1935. évi mezőgazdasági Összeírás erecrnenyei Hagy. Stat. 

Közi. Uj sor. 100. kötet 242. o.f valamint Alföldi Újság 1939. 

április 6. 2. o.
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•^Alföldi Újság 1939. január 13. 2. o., január 26. 1. o. 
február 24. 2. o.t február 28. 5. 0.» március 4. 1. o.f április 

22. 2. o., április 23. 1. o.

^Csal* /özf/ Szentes varos képviselő-testületének jegyző
könyve /Szentes kpv. jkv*/ 301/1940. kgy. sz.

1г'Свп1 /bzf/ Szentes Polgm. ir. 2424/1941. 26/1942. 8á 

Csm. Alisp. ir. 4216/1943. 673o/1943. sz.
• *

■^nackó Miklós: Nyilasok, nemzeti szocialisták 1935-1944* 

Kossuth, bp. 1966. 347. o. 204. o. Korom Mihály: A fasizmus 

bukása Magyarországon, Kossuth, Bp. 1961. 266. o. 69. o. 
iír. £ ehér István: Adatok a szegedi parasztság második világ
háború alatti gazdasági, szociális helyzetéhez és küzdelméhez 

Szeged, 1964. Aota üniversitatis Bzegediensia sectio Scientiae 

Socialism! II, 39-62. o. 5. o.

"^Szentesi Kapló 1941. július 1. 6. o.

"^Ugyanott 1941. július 6. 3. o.

lcUgyanott 1941. juiius 8. 8. o.

^Ugyanott 1941. július 10. 4. o.

2uUgyanott 1941. július 13. 3. o.

2^Ugyanott 1941. július 19. 

^ugyanott 1941. július 12. 3. o.

3. o.

2^Ugyanott 1941. július 15. 7. o.

^Ugyanott 1941. július 17. 4. o.
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25CseiL /Szf/ Szentes Lpv. jkv. 129/1941, 130/1941, 

271/1941. kgy. sz.

26Szentesi fíapló 1941. Julius 12.

2/Сзш1 /Szf/ Szentes kpv. jkv. 23/1942, 49/1942, 156/1942.
kgy. oz.

2öí)r. Fehér István id. mii 57. o. Korom Mihály: A fasiz

mus... 79* o.

^Szentesi Lapló 1943. március 18. 3. o., március 25. 3. o.

^°Korom Mihály: л fasizmus
űr. Fehér István id. mű 58. o.

117. o.• t #

^Szentesi Kapló 1943. Január 15. 6. o., Január 28. 5. o.. 

Január 30. 7. o.

■^Ugyanott 1943. április 15. 5. o.

^^lígyanott 1943. december 23. 4. o.

34A kisiparosok száma szakmánként: agyagiparos 9, aszta
los 49, ács 35, bádogos 8, bognár 30, borbély 48, cipész 166, 
cukrász 4, férfiszabó 83, fényképész 4, kosárfonó 13, kovács 73, 
kőműves 63, lakatos 28, hentes 35, molnár 13, műszerész 10, ka
lapos 3, nőiszubd 50, nyomdász 6, órás lü, pék 16, szíjgyártó 

10, szobafestő 25, eeűoe 6, takács 7, üveges 7, vendéglős 28, 
villanyszerelő 10, eg éb 59, összesen 808.
Lantos István id. mü 63-81. o.

•^Alföldi Újság 1939. január 4. 1. o., január 12. 3. o., 

Csal /szf/ Szentes Kpv. jkv. 51/1938. kgy. sz.
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36Alföldi U  jság 1939.  február 22. 4.  0., április 12.  

4. o., április 19. 1. o., május 6. 1. 0.  

Szentesi i .pló 1939. ai 4. jus 	2. o.  

37La:itos Iván id. mü. 56, 59, 75, 77.  0. Cami. /c3zf/ Szen-  

tes Polgm. ir.: 2424% 1941. sz.  

3aCsaL /;;zf/ Szentes Pol ~,?m. ir. 2424/1941. oz.  

39CwiiL /Szf/ ;;zentes 	ix. 2424/1941,  461/1939,  

462/1939. sz.  

4oCsm:s /uzf/ Szentes Pol&u:. ir. 2424 /1941, 461/1939. sz.  

Lantos Iván id. nü 55. o.  

41Lantos Iván id. mii 59. 0.  

42Lantos Iván  id. mii 53-54.  o. CsmL /Szf/ Szentes Y_pv.  

jkv. 1939-1944 évek, Schneider 9 ►.iklós id. m 376. 1.  

43, sm~. / .Jzf/ Szerites kpv. jkv. 55/193L..  k€':, • sz. 

441  941. évi népszámlálás II. Demográfiai adatok közoé ;ek  

szerint 64-65. o.: A népesség meLoszlása korcsoportok szerint.  

I. Fog3.£lkozási adatok  közs ét;ek szerint Kai  könyvtár és Jo.ku-  

mentáciás Szolgálat és MOL Bp. 1975. 693. o. /1941  évi nép.-  

sz  :.mlálás I./ 386-387. o.: 	kerenók száma név;azdasigi é.F an-  

k6nt, foglalY_ :.~sáei  viszony  szerint.  

544-545.  o.:  A népesség száma népgazdasági áganként. foglal-  

kozsi viozony szerint.  

4511. város társadalmi szerkezetének vizsgálatakor az 1941.  

évi népszámlálás foglakozási Rd!' talt használtam. t:z ös szeha-  
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eonlí -eds érdek#íuen /Szentea adatain kivtil./ Csorgrad, xi;.vhel,y . ,  

Makó, Csongrád me e valamint Baja, Békéscsaba, Gyula, 6zol-  

nok és Nyíregyháza  ací., :.it használtam fel.  

46..z 1935. évi altul nul, Luczá, .azdasá i összeip s ered-

a`ányeit a göz >onti Statisztikai .Aiva•tal a !'.agyar :ltatiszti-

kai közlemények uj sorozatában hat kötetben tette  közzé. 	:;9.  

kötet 1». 1936./ községenként közli a földbirtokok  

terUletit birtoknagysk.gosoportok szerint valamint a részben,  

vagy egiezben haszonbérbeadott birtokok szert és ter'aletét. 

A 105. kötet /Ep. 1'338./ községi bontásban tartalmazza a gaz-

dusagok számúd, teriiletét, valamint a gazüa: á ok haszonbérbe  

adott területei'. 

47p.or,om e,ihc:ly: A  fasizmus... 17.0. Ks6yarorsLágon 1941-  

ben a népesé;  ; 49,1 	tartozótt a mezőgazdaságból élőkhöz.  

Az aFrfíru.épesuóg a vizs, :;á1t városokban  az össznépesség sz4za•-  

lék€►ban: C: ongrá.d 57,5 %, Makó 55, 3  Szentes 50,6 	rimvá.-  

sarhely 58,2 %, CsonGrrld megye 64,6 	Baja 21,4 	Lékéscsa.-  

ba 39,3 	Gyula 36,3 , ,  14 /i'egyháza 33.4 ;, Szolnok 13,3  ~. 

/1941. évi népszám].alé.e 1./ 544-545. o., 520- 521. o., 524-525.  

o., 614-615. o., és 61u-611. o.  adatai alapján.  

43~  ze.bó István: Agrárforr ~ c alom a Viharsarokban Akadémiai,  

í `  . 1976. 193. 0., 10 . o.  , 1941. évi. népszéml.áhés I. 74-75. o.  

49F'üldbirtokkal rendelkezett a mező~,*azda::e4,;i keresők  kö- 

s:i;l Csongrádon 46,3 4‚0 , Makön 40,4  io, Szentesen 36,6 94 Hmvet-  

euncelyen 40,3 t0, Csoncyé,á me ;  .:ói;en 39,2 ;., r3t3án 38,7 %, bé-  

kédcsabrín 36,1 ;., Gyul.lri. 41,9 ;, 'r•;yíreg,; :-tz,zh 33,  9 ,-, ős ázol-  

n.: kon 34,0 S , /1941. évi nóps r  "mlá tzE 1. 74-75, 5L-51. 54-55,  

136-139 ée 142-143. o. adatai  alap jelín/.  



142 	- 

,OA földbirtokok hzásTie ,. 1935--ben Szentesen 4991. /Az 1935. 

Fvi á.? .alános mezőfazc::i a,gi bsszeirás eredményei  Magyar 8tat• 

Xüzl. Uj  sor. 99. kötet 162-163. o./ 

510zentes és Csongrád nec v  e: ..z 1935. 4vi últaldnos me- 

zőgazdasági összeirás eredménye sís g; ;  . Stat.. Kbzl., Uj sor. 99. 

kötet 162-163. o. adatai alapján. Az oz8sá400 birtok:te s;,oszlús 

Puskás Julianna: A földbirtokok bérbeadása Magyarorszsígon az 

1935. ovi mezőgazdasági statisztika alapján /Történelmi 

le 1963. VI. évf. 3-4 sz. 336-335. a./ e. tanulmsny a 364. la-

pon szereplő adatok alap j&;n. 

52Az 5 kh-nól kisebb birtokok aránya az összes birtok 

%•-óban Makón 67,89 », Ccongr .don 71,08 , Szentesen 58,77 =, 
I%vhelyen 54,78 >', Cson, rúd ae,:: áben 69,2 ', Baján 82,46 

Békéscsaba: 73,98 %, O alán 73,51 ,-, Szolnokon 81,47 %, 1 yír-

eryha :::.n 73.59 A /Az 1935. -:vi altalanos mez3gazdasái i ösz-

rizeirás eredre nyel Nagy. Stat. közt. Uj s::or. 99. kötet 162-

163. , 146-147, 15U-151, 17U-171 és 202-203. o. ari!Aai alapján./ 

53Az 5 kh-on aluli törpebirtok átlag►teriilete Szentesen 

1,4 kh, ors7zg o.san 2,44 kh, /Az 1935. évi általános mezőgaz-

dasági összeirds eredményei /t agy. Stat. Közl. Uj sor 99. kö-

tet 162-163 o. alapján, Szabd István id. mit 10. u,/ 

54A törpebirtokok 	-:rányá.t az 1935. évi sg►].ta].á- 

nnss taezőgasrd:Asági ös3zeiráa 	alapján számitottam ki. 

/Ma..,y.  nat.  Közl. Uj sor.  99. kötet 162-163.  o./ 

A törpebirtokosok aránya az összes birtokos szazalékában, za- 

rcí jelben a ma-i ke.r°eesúk százalékában: Csongrrá.dori 5 5 ,7 iv,/25,8 

r:a.kőn 37,1 	/18,6 %/, Szentecien 35,8 %, /13,1 ,4/, Hmvhc:i;,+en. 

33,7 	/13,6 W. Csongrád megyében 48,5 yo,  /19,o q,  baján  
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54,0 ;b /20,9 %/, Békéscsabán. 44,2 % /15,9 %/, Gyulán 53,3 ro  

/18,1 %/, Nyiregyházán 49,0 % /18,6 ; '4/, Szolnokon 35,2 % /12  

/, 1941. évi népszamlálas I. 74-75, 50-51, 54-55, 138-139,  

142143, o. adatai alapján/. Országosan törpebirtokon élt a  

mezőgazdasági keresők 29 4'--a. /Orbán Sandor: hz agrárszegény- 

ág számának és hel:zetének alakulása a felszabadulás után  

1945-1948 Zárttörténeti Közlemények 1966. 12. évf. 2. sz.  

56-92. o. 
 

55A mezőgazdasá{ t munkások és törpebirtokosok Együttes  

aránya a vizsgált városokban a mezőgazdasági keresők száza-

lékában: Csongrád 79,5 	fakó 78,2 , Szentes 76,5 A, Hnivá- 

sárhely 73,3 i', Csongrád megye 79,8 %, Baja 82,2 %, Békéscsa-

ba 79,8 %, Gyula 76,1 %, Nyiregyháza 82,7 i., Szolnok 78,0  

1941. évi népszámlálás I. 74-75, 50-51, 54•55, 138-139, 142-

143, o. adaai alapján.  

56k kis- és törpebirtokosardnya az összes birtok száza- 
. 1eka.bn  

1. kisbirtok /5-50 kh/ Makó 30,53 Lio, Csongrád 27,71 %, Szen-

tes 36,36 ;Z), limvnely 4100 %, Csongrád megje 28,9U ; , Baja  

16,73 %, Békéscsaba 24,24 %, Gyula 24,67 %, Szolnok 17,04  

i`, 1Vyire *yháza 24,98  Q  

2. középbirtok /50-100 kh/ AakÓ 1,22 ;,., Csongrád 0,79 %,  

Szentes 3,15 fl, Hmvhely 2,65 0, Csongrád meg,; e 1,21 d,  

Baja o,46 2 , Békéscsaba 1,30 p, G,. ula 1,34 2', Szolnok 1,15  

p, .fryireg,, háza 1,08 %. /Áz 1935. évi általános mezőgazda.-  

sági ös zeirás eredményei ILagy. Stat. Közl. U j sor. 99. kötet  

162-163, 146-147, 150-151, 170-171, 202-203. o. adatai alapján,,/ 



144

^Ta kis- és középbirtokok átlagterületei 1, A kis.birtoks 

Makó 15 »29 kh, Csongrád 13 »60 kh, Szentes 17*72 kh* Hravhely 

15*73 khf Csöngrád megye 14,34 kh, baja 12,87 kh, Békéscsaba 

15,26 kh, G ula 15,11 kh, Szolnok 15,63 kh, Nyíregyháza 13,80 

kh, 2. középbirtok! Máké 67,63 kh, Csongrád 67,49 kh, Szentes 

69,38 kh, Hmvhely 67,98 kh, Csongrád megye 68,32 kh, Baja 

71,71 kh, Békéscsaba 67,79 kh. Gyula 64,28 kh, Szolnok 64,98 

kh, Nyíregyháza 64,17 kh /Az 1935* évi általános mezőgazdasá
gi összeírás eredményei Hagy. Stat. Közi* Uj sor. 99« kötet 

162-163, 146-147, 150-151, 170-171, 202-203. o. adatai alap
ján. Az or záros átlagra vonatkozóan vö. Puskás Julianna id. 

mü 361. o.

^bAz 5-50 kh-as kisbirtokosok aránya a mezőgazdasági ke
resők százalékában: Csongrádon 41,9 fi, Makón 51,2 fi9 Szente
sen 55,2 fi, Hmvhelyen 61,3 5(, Csongrád 

32,2 fi, Békéscsabán 50,8 fi, Gyulán 52,8 JÉ, Nyíregyházán 46,6 

fi, Szolnokon 45,6 fi, /1941. évi népszámlálás I. 74-75, 50-51, 
54—55, 138-139, 142-143 o. adatai alapján/.

gyében 48,1 fi, Baján

59
1941. évi népszámlálás I. 74-75. o. adatai alapján.

^°5-50 kh-as kisbirtok volt az összes földterület 46,95 

f—án, 50-100 kh-as középbirtok pedig 15,91 ?Uán. /az 1935. 
évi általános mezőgazdasági összeírás eredményei Magy. Stat. 

Közi. Uj sor. 99. kötet 162-163. o. adatai alapján./

100 kh-nál nagyobb földbirtok aránya az összes bir
tok százalékában. Zárójelben ugyanez a birtoktípus területi 
aránya az összes terület százalékában Makón 0,36 fi, /12,76 fi/, 

Csongrádon 0,42 fi /24,91 fi/. Szentesen 1,72 fi /31,04 fi/, ííMvá-
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eárhelyen 1,07 # /19,53 %/, Csongrád m gyében 0,69 * /40,24 %/, 
Baján 0,35 *, /55,18 >/, Békéscsabán 0,48 % /26,31 #/, Gyulán 

0,48 % /23,90 $/, Szolnokon 0,32 % /30,45 >/, hyiregyházán 

0,35 # /33,93 /V* Az 1935* évi általános mezőgazdasági össze
írás, Hagy, Stat. Közi, Uj sor. 99. kötet 162-163, 146-147, 
150-151# 170-171, 202-203. o. alapján, vö.í Korom Mihály: A 

9. o,, valamint Szabó István id, mü 12, o,/fasizmus • • •

621935. évi általános mezőgazdasági öeszoirás eredmé
nyei, Hagy, Stat, Közi, üj sor 99. kötet 162-163, o. és 105. 
kötet 322-323. o, adatai alapján, az országos és az alföldi 
Puskás Julianna id, mü 358, o.

^1935. évi által* os mezőgazdasági öeszeirás eredmé

nyei, Hagy. Stat, Közi, Uj sor 99. kötet 162-163* és 164- 

165. o. adatai alapján.

64 1935. évi általános mezőgazdasági összeírás eredmé
nyei, Magy. Stat, Közi, üj sor, 99. kötet 164-165. o. ada
tai alapján. Puskás Julianna id, mU 366,és 370, o.

^1935. évi általános mezőgazdasági összeírás ered
ményei, hagy. Stat, Közi, Uj sor, 99. kötet 164-165. o. ada
tai alapján.

661935. évi általános mezőgazdasági Összeírás ered
ményei, Magy. Stat, közi, Uj sor, 99, kötet 164-165, 
428-429 és 647-1053. o. adatai alapján.

671935. évi általános mezőgazdasági összeírás eredmé
nyei, Magy, Stat, Közi, Uj sor, 105, kötet 322.323. o. ada
tai alapján.

68Az ipari népesnég aránya az össznépesság százaléka-
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ban Csongrádon 22,6 fi, Makőn 16,1 fi, Szentesen 20,8 fi, Hmvá- 

sárhelyen 18,9 fi, Ceongrád megyében 16,6 p9 Baján 26,4 fi,

Békéscsabán 26,4 fi, Gyulán 23*8 fi, Nyíregyházán 17,6 fi, Szol
nokon 27,4 fi, /1941. évi népszénlálas 544-545* 520-521, 524- 

525* 614-615* 610-611. o. alapján./ A népesség megoszlása 

Szentesen az eg, ее népgazdaság! ágazatokbani mezőgazdaság 50,6 

fi, ipar 20,8 fi, közlekedés, kereskedelem, szolgáltatás 13,9 fi, 

közszolgálat 8,4 fi, egyéb 3*37 fi, nyugdíjas 3,0 fi.

^1941. évi népszámlál,.s I. 386-387. o. adatai alapján. 

Mivel az 1941. évi népszámlálás adatait publikáló kötet a fog
lalkozási viszony alapján mindössze négy kategóriába /önálló, 

segítőcsaládtag, fizikai, szellemi foglalkozású, illetve az 

egyéb ágazatnál napszámos/ sorolja a keresőket illetve a né
pességet, nem tudtuk a kisiparosokat, tőkéseket, gyári- és 

kisipa i munkásokat stb. elkülöníteni.

^°Az alkalmazott réteg aránya a keresőkön belül Csongrá- 

don 71,6 fi, Makón 63,9 fi. Szentesen 69,9 fi, Mmvhelyen 65,7 fi, 

űsongrád megyében 65*3 fi. Baján 88,0 fi, Békéscsabán 77,8 fi. 

Gyulán 72,8 fi, Szolnokon 86,2 fi, Nyíregyházán 76,8 fi, /1941. 

évi népszámlálás I. 386-387, 362-363, 366-367, 452-453, 456- 

457. o. alapján./

*^A fizikai foglalkozásúak aránya a keresőkön belül 

Csongrádon 40,7 fi, Makón 47,0 fi, Szentesen 53,3 ?*, Hmvásár- 

helyen 48,0 fi. Csőiig rád megyében 45,4 fi. Baján 63,3 fi, Békés
csabán 59,0 fi, Gyulán 55,5 fi, Nyíregyházán 56,6 fi, Szolno

kon 71,3 fi, /1941. évi népszámlálás I. 386-387, 362-363,

366-367, 452-453, 456-457. o. alapján./
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72 , szellemi ioglalkozásuak aranya az összkeresők száza-

lékában Csongrádon 4,0 " ., !akón 6,9 	Szentesen 6,4 ;'`,, Hmvá- 

sárhelyen 5,0 '6, Csongrád meetr ében 4,2 96, baján 10,5 IC, Békés-

osabán 7,0 ;fi., Gyulán 10,0 3, Nyirer,yházán 9,5 %, Szolnokon 

12,0 ';b, /1941. évi népszámlálris I. 386-387, 362-363, 366-367, 

452-453, 456-457, o. adatai alapján./ 

73Csmi ,  /Szt/ Cam.  r'őisp. ir. 686/1939, 654/1939. sz., 

Cem. Alisp. ir. 2450/1939, 706/1939.  sz. 

74Caml, /Szf/ Csm. Fáiep. ir. 967/1939. sz.: Csongrád 

mog €ben munkanélküli mezág,3zdasái munkás 866, kubikos 405, 

ebből szentesi 488 laezőgazdasagi munkáis, 115 kubikos, osong-

rá.di 8U kubikos. 

?5CeraL /Szf/ Cam.  Főiep. ir. 323/1939. sz. Alisp. ir. 

116/1940. sz.: kubikosok alkalmazása, Cam. F őiep. ir. 470/1941, 

Aliep. ir. 706/1939, 116/1940, 736/1942. sz.: mu—i idénymunká— 

sok alkalmazása.. zzcntes Polun. ir. 10544/1941, 3812/1942. sz.: 

ipari munk<<sok alkalmazása. 

76Osm1. /szS/ Cam. Főisp. ir. 323/1939, 549/1939. sz. 

77Carní /SzY/ Cam.  A1.isp. ir. 116/1940. sz. 

78CamL /Szf/ Cam.  i disp. ir. 715/1339. sz. Ali;,p. i z: . 

116/194 (4 . sz., Szentes Po1Lm. ir. 355/193). oz . 

?9CsmL /3zf/ Cam. Fóisp. ir. 470/1941. sz., aliep. ir. 

736/1942.  sz. 

842Csni, /Sgt/ Szentee 2olgm. ir. 10544/1941. sz. Záró jel-

ben a munkások száma. 

81CsoL /Sst/ Szentes Polgm. ir. 3812/1942. sz. 
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82Csmá /*Jzf/ Osra. Főlap. ir. 323/1939. sz., 47v'/1941. 
sz., Csm. Alisp. ir. 116/1940. sä., 706/1939. аз., 736/1942. 
sz., Szentes Polgm. Ír. 3812/1942. sz., 10544/1941. эя.

63Csml /Szf/ Szentes Polgm, ir. 422/1943, 704/1943. az.: 

Szentes 1935 óta folyamatosan kért és kapott államsegélyeket. 

Саш. ^lisp. ir. 706/1939. ez. Caongrád meg ©s az 1939. évi 
téli közmunkaakcióra 43.000 P-t fordított, kizárólag munka- 

diára.

Э4,Свш1 /Szf/ Csm. Alisp. ir. 7u6/1939. ez.: Az érte&az- 

t ' észtvevői Szolnok, Békás- Csanád- Arad- Torontál és 

Csongrád meésyék főispánjai, alispánjai, szociális tanácsadói, 

valamint közjóléti előadói voltak.

1 -

8^<3впш /özf/ Szentes Polgm. ir. 574/1939. ez.
OsmL /Szf/ Szentes Polgra. ir. 160/1940. sz. Csra. Alisp. 

ir. 839/1940. sz.

86

®^űsmí /Szf/ Cam. Alisp. ir. 706/1939. ez. Szentes 

Polgm. ir. 575/1940. sz.: Szentesen 95 család jutott saját 

házhoz JrAkSZ hitel révén, a hitel összege összesen 1330öü P
volt. Csm. Alisp. ir. 5645/1939. sz.: a varos nyolc lakás 

felépítését vállalta, ehhez 15.000 P államsegélyt kaptak, a 

lakások építési költsége kb. 28.000 P volt. Csm. Alisp. ir. 

5OO/1940. sz.t Újabb lakások építéséhez a város már Ш

épülhettek fel.
kapott

anyagi támogatást, Így azok n<

^CsmL /özf/ Szentes Polgm. ir. 461/1939, 462/1939, 

784/1939. sz*.

69űsmL /Szí/ Szentee Polgm. ir. 783/1939, 6404/1939, 

1720/1939, 3776/1939. sz.
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9oSerfőzó Lajos: A földmunkások vállalkozó szövetkezetei 
/Acta Hietorica Tm. LIV. Acta Universitätis Szegediensis/, 
Szeded, 1975* 30. 1. A szövetkezetek működésének összegezése 

c# fejezet 25-29# 1#

•>1CemL /özf/ Csm. l'őisp# ir. 62/1940. sz., -ilisp. ein. 

ir. 29/1940. sz.

92Сеш1 /Szf/ Cb. Főlap. ir. 532/1940. sz 

2450/1939# oz.

KLisp. ir.• »

•^Pölüskei I erenc-Sz&kács Kálmán id. mü 951# o.

9^Csial /Szf/ Csm. Alisp. ir. 133/1941# sz., Alföldi 

Újság 1939. feUr. 17., Szentesi Napló 1939# márc. 1«, márc. 
11., ápr. 27.

95
Pölöskei Ferenc-öZíJsács Kálmán: id. mU 951-953. o.

96Ugyanott 951-953. o. és 977-979. o.

9^3zentesi Napló 1941. junius 15. 4. o. julius 12, junius 

23. 6. o., 1941. julius 12., I94I. julius 9. 4. 0», 1943. „2:— 

nuár 12. 3. o.

9öCsmL /Szf/ Csm. Alisp. ir. 6765/1941. ez.

99CsmL /ózf/ Csm. Alisp. ir. 636/1542. feapm. ir. 3933/194,

iooAz egyesületek tagiétвfámának alakulása 1937 - 1942
taglétszám

Ш1 Шáz eCTfc-s'ulet neve

165Baross ózövetség 

Chevre üaidisa /Izraelita jótékonysági egyesül./125 

Csongrád vármegyei Gazdasági ügy©sülét

146
löü

499 999
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1942Ág egyesület neve 1937

699kb* 3000Oazdakörök
Nagynyomáéi elv- sókör 

Szentesi Gazdaifjak Egyesülete 

Huesihati Gazdaifjak ünképző Egylete 

Csongrád vármegyei Sőtér Méhész Egyesület 312 

turul Szövetség Horváth Mihály Sajtárai Egy* 256 

Magyar Állami Altisztek és Közalkalmazottak 

Segélyező Egylete
M. kir# Postaaltisztek Orsz, Egyesületének 

Szentesi Csoportja 

Magyarországi Föröskereszt helyi szervezete 202 

RÉHOBSS Szentesi Csoportja
Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsé
ge Szentesi Csoportja
Melbisch Arain /Izraelita jótékonysági egye
sület/
Malomipari Munkások Országos Szövetsége Szen
tesi Helyi Csoportja 

Országos Magyar lövész Szövetség helyi esop. 427 

Szentesi Postás Sportegyesület 

Stefánia nő- és csecsemővédő egyesület Szen
tesi Fiókja 

evangélikus hőegylet 
Szentesi Evezős Klub

3649
194 90

51 41
83

110
■r. ‘

25 71

35 140
278

37 40

31 120

94 121

11 22
2 36

22 32

301118
60 120

190109
51 194Szentesi Fwmrfcsiparosok Kg esülete 

Szentesi Iparos Ifjak Önképzőköre 

Szentesi Iparoskör 

Szentesi Iparos Nőegylet 
Szentesi Izraelita Nőegylet

136 215

213 480
296 550
148 195
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taglétszám 

19424z egyesület neve 1937

Szentesi Kaszinó 295184
26ü150Katolikus Kör 

katolikus Коegylet
Szentesi Kereskedő Egylet +• Kereskedő Ifjak 

Egylete
Szentesi Keresztény Leány Egyesület 
Szentesi Kisgazdák Szövetsége 

Kossuth Lajos Pártkör
Köz- és magánalkalraazottak temetkezési egy 1.996 

Szentesi Kultur Egyesület 
szentesi Munkás Testedző Klub 

Szentesi önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Szentesi Sakkör 

Szentesi Torna Egylet 
CsmL /özf/ Csm. Alisp. Ír* 685/1942. és Szpm. ir. 393B/1941. 
sz. iratok alapján.

331 407

220 + 65190
6245

476 1248
170 120

251
276192

336 470

64144
46 50

258 321

Hátas taglétszámúról nincsenek pontos adataink, a 

növekedésre a szakszervezetek megerősítáeán kívül a kortár
sak visszaemlékezéseiből következtettem* /Borbás Lajos*köz
katonák Táncsics, Dp. 1972. 344. о., Mikecz János visszaemlé
kezése /magnószalag a (JsoL /dafj4ban/ Erdei hihuly személyes 

visszaemlékezése a szerzővel.

lo2Labódi Lajos: A szentesi képviselő-testületi szoci
áldemokrata. frakció és a mozgalom kapcsolata /1929-1937/.
/ anulmányok Csongrád megye t örténetéből IV, Szeged, I960, 

szerk. Farkas József 252. o. 129-ld6w o./ 130-135» 151. o.
;■

Pintér István: a Szociáldemokrata Párt története 1933-1944.

Kossuth, Bp. 1980. 442. o. 103-104. o.
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1o3:,abk..di Lajos i•  met  1309. 144•146. o., :Jorbis Lajos  

i. m.: 156, 195, 273.  285-290. o. e;ikecz J:aos viaszaomléks•  

Lése,Erdei =wily  visszaaQ.léke4e6e.  

1o4Borbdti  Lajos i. m. 22-2U3. o.  

loSLabádi Lajos: 171.  o., Borbf.s  Lajos i.m.: 153,  262,  

272-273, 285-291. o. Mikocz Janos és  Erdei Mihaly  visszaealé-  

kosései.  

lo6Borbás Lajos i. n:.: 153-154, 176-179, 185-186, 266-271,  

273. o., Nikecz J•:r.os visszer:lékezése, Lrdci If'ihá1y vissza-  

etrl6kezce, De.di Tcxe vie:szaemlékQaae a szerző kordé  ;eire.  

lo7Borbdis LAjos i. m.:  292. o.  

1o8Labadi  

lo9Labadi Lajos i.. m. 155-157•  0.  

110 Yd . La~zidi La jos i. m. 131-135.  o., 148-153.  o.,  

157-158. O. 169-182. 0.  

111A v6.rosi képviseli-testület szociáldemokrata tagjai:  

r►mbruzs Albert, Molnár JÚz of, Vajda I14re,/193-1944/• Kúdem  

Sándor, Aikecz Janos /1934-1941/ i'smL/Jzf/ Szentes íLpv. jkV.  

1939-1944.  

112Labddi Lajos i. m. 135-137. o., 169-173. o. , 19u-196.  

o., Aikecz J,.c;os és Brasi Mihály visszc.er:.lékezése, iiorbás  Le.- 

jos i. m. 160-162. o .  
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;
■^"^ßeml /özf/ Сел*. Alisp. ir. 6100/1939. sz. A megvizs

gált és feloszlatott egyesületek; szentesi 48-ae Kossuth La- 

jós Pártkor, Szentesi 1« az. függetlenségi és 4o-as Partkor, 

Szentesi XI. ez. Függetlenségi és 43-аа Képkor, Szentesi /wLsó- 
parti 4d-as kisgazda Pártkor.

115/aGsxaL /Szf/ Osxa. Alisp. ir. 6100/1939. sz., Szentes 

Polgm. ir. 2610/1940. sz.

"^^öemL /szf/ Csm-i Egyesületek alapszabályainak levél
tári gyűjteménye, Szentes 112, 114 és lió-120, sz. alapsza
bályok.
kísérletek jobboldali partok, ulmunkás-szervezetek létrehozá
sára és ily módon a szocialista mmkasmozgalora megosztására 

már korab an is történtek a kormányzat részéről. Ilyen volt 

az 1920-as években a Földmunkások Vállalkozó Szövetkezetének 

létrehozása, majd 1933-ban а к emse ti .Egység Partjának és a 

Frontharcos Szövetségnek a szervezkedése. Ezek azonban, nem 

váltottak be a hozzájuk fűzett reményeket, néhány hónap, eset
leg egy-két év után a munkások kiábrándultán hagyták el ezeket 
a szervezeteket, /Serfбаб Lajos; к földmunkások vállalkozó 

szövetkezetei
Lah-di uajos i.m.; 160-162. o. és 167. o.

tt •

■^^CsmL /Szf/ Csm-i Egyesületek Alapszabályainak levél
tári gyűjteménye Szentes 117. ez. szabályzat.

116Szentesi Lapló 1939. január 10. 3-4. o.

117Szentesi Napid 1939. január-májusi számok.

118CeaL /3af/ Cem. Alisp. 473/1939. sz.
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■^^CsmL /Szf/ Cor». 2örvényhat6sági Bizottsága Központi 
Választmányának /Tvh, Biz* Közp. fái#/ ir, 1939* Szentesi egyé
ni választókerületi iratok Szentesi ílapló 1939* április 21,
1-2, o., május 5. 1. o,, május 11, 1. o. Alföldi Újság 1939. 
május 5» 1* o,, május 10, 1, o,, május 11, 1, o.

12oGsmL /Szf/ Csm. Tvh. Biz, jkv. 1933# 1938, Bonezos 

Miklós további pályafutásának me. fontosabb állomásai: 1939-1942- 

ig belügyi államtitkár, © belügyminiszter állandó helyettes©, 

1942-tól igazságügyi államtitkár, majd 194#-bsn a Lakatos kor
mány belügyminisztere /Tiszticímtár 1939-1944, a beliig^, minisz
teri tevékenységére utal Teleki Kva: Kyilasuraloa Magyaror
szágon o. Művében/,

"államtitkár űr" muckáepártoló intézkedéseiről 
melyek elsősorban a választások előtti hetekben megszaporod
tak - a Szentesi Kapló száradt be, b о serint április végén 

15 szentesi építőiparos, majd Юи megyebeli köztük szentesi 
kubikos kapott munkát, de Ígéretet kaptak a többi munkanél
küliek is: "a belüg minisztérium elhelyezi a szentesi iparo

sokat- /szentsei kapló 1939* április 25» 5* o.# május 3* 1* 

o, május 10, 2, o,/ A választások után természeteien nem szá

molt be a sajtó nr Ígéretek teljesítéséről,
122CsmL /Szf/ Cem, Tvh, Biz, ítözp. Vál, ér, 1939* Szen

tesi egyéni választókerületi iratok - vitéz dr, Bonczos Kik-

lóв ajánlási ivei.
/

1250smL /Szf/ ösm, fvh. Biz, Közp, Vál, ir, 1939. Szen
tesi egyéni választókerületi iratok - választási jegyzőkönyv.

/

/
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124Csml /Szf/ Csm* Tvh. Biz,. Kt5zp* Val* ir. 1937. Csong- 

rád megye lajstromos, Csongrád városi egyéni választókerületi 
iratok - választási jegyzőkönyvek

hatósági beavatkozás közvetlen előzménye a szentesi 

szervezett munkásság 1937. március 13-i demonstratív tünteté
se volt 1. Labádi Lajos i. a. 161-188. o.

126űsmL /Szf/ Gsm. Alien. ir* 706/1942* sz* Szentes Polgm. 
ir. 407/1942. ez.

■^Borbás Lajos i. и. 266-268» 273, 280* о. Mikecz János 

visszaemlékezése. A kommunista csoport tagjai Borbás Lajos, 

£oz<5 Sándor, Kikecz János, Szőke Mátyás, vezetőjük Vecseri 
Bálint, valamennyien özbP tagok. A csoport megalakulásának 

ideje Kikecz János szerint 1943 ás nem említi a tagok között 

Воzó Sándort. Megerősíti Borbás és Mikeez áltál mondottakat 
Padi Imre visszaemlékezése is, aki értesült, a csoport ter
veiről és figyelmeztette, óvatosságra intette vezetőjüket, 

Veeserl Bálintot.

12°Borbás Lajos i. m. 282-283. o*, Kikecz J^nos és Budi 
Imre visszaemlékezései. A munka megtagadásokról, a termény- 

beezolgáltí ások elmulasztásáról számolt be a Szentesi Lap-
lé 1943. január 12. o., január 15# 3. o*, 6, o., január 

27* 7. o., január 28. 5. o., január 3ö. 7. o., április 15. 

5« o., december 23* 4. o.
/

129Borbás Lajos i. n# 285-290. o. /
/

13oPintér X tváni a Kommunisták Magyarországi Pártja 

szövetségi politikájának főbb vonásai 193ő, és 1945* között. 

/А kommunista párt szövetségi politikája 1936-1962 c. tanul*

/
H
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mánykötetben 13-79. o., Kossuth, Bp. 1966, 316# о,/ 58* о•
294-293, 320-321. о.i Pintér István: a szociáldemokrata Part • • •

1')1borbás Lajos i. m* 291-292. o,f Hikecz János, Aráéi 
Mihály visszaemlékezése •

^2Borbás Lajos i. m. 291-292. o., hikecz János, Erdei 
Mihály visszaemlékezése vö.: Pintér István: A Szociáldeciokra- 

308, 320-321. o.ta Párt ♦ # »

'£';'-,vö#: Pintér István: A üzociáldeeaokrata Párt 

2JÚ-294, 325-233* o.

^^Borbás Lajos i. m. 293-295. o,, Mikecz János, Brdci 
Mihály visszaemlékezése

155vÖ XI. Bejezőt 111. az. jég zet^el.

• • •

1-^Borbás x,ajoß i. m. 300. o., Kiké ez János, Erdei Mi
hály, Padi Imre visszaemlékezése - Vecseri Bálint Kiesére, 
Kikecz János és Virág Bánd or Kist árosára, Kádár Sándor Nagy
kanizsára kerültek internáló táborba.

^\lkecz János, Lrdei Mihály visszaemlékezése

^■^Dr. Négyes! Imre polgármester lemondásával kapcso
latban 1. Lacádi Lajos i. m. 170-171. o.

f .

139Lábáéi Lajos 1. и. 171-172. о.

14oCeaL /SSt/ Szentes Kpv. jkv. 230/1938, kgy, sz.

^^OsmL /ózl/ Císm. iilisp. ein .ki ir* 4/1939* sz. 

142Alföldi Újság 1939. jsnuar 1. 1-2. o.
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14^CsmL /azt/ Szentes Knv. jkv. 1959-1944* Csm. Alisp. 

ir. 496/1940. sz.

1441. Ill# 8Z« cllß-t t.

14^CsmL /azt/ Szentes Kpv. jkv. 1959* 4 kgy./l939. sz.

146GsaL /azt/ Szentes Kpv. jkv. 1939. 4 kgy,/l939. 

Schneider Miklós: Szentes rendezett tanácsú varos képviselő
testülete 371. o.

ЗЯ.,

^4^vÖ*: Labádi Lajos i. ш.-ben a képviselő-testületi vá
lasztásokra vonatkozó részekkel 131-133# 157-158, 168-109* o. 

Az ellenzéki képviselők elleni fellépésre 1. az egyes pártok
nál mondot tálcát.

148 41 kgy/üsau» /azt/ Szentes Képv. jkv. 166 kgy./1939 

1941, 42 kgy./1941, 156 kgy/1943» 254 kgy/1943. sz.
• #

149hikeoz János visszaemlékezése, az érdeklődő lakos
ság részvétele elsősorban az ellenzéki és a szociáldemokrata 

képviselők számára volt fontos, hiszen közvetett agitáoiós 

lehetőséget jelentett. A lakosság informálása 1939. szeptem
berétől még egyoldalibbá vált: a város polgári liberális napi
lapját, az Alföldi Újságot, mely korábban részletes beszámoló
kat közölt a képviselő-testületi vitákról, a szociáldemokrata 

képviselők felszólalásairól, a kiadó zsidó származására hivat
kozva betiltották. A második világháború éveiben a városban, 
csuk a kormányt támog tó Szentesi Lapló jelent meg.

/azt/ Szentes Kpv. jkv. 55 kgy/1941.

^^CsmL /Szf/ Szentes Kpv. jkv. 207 kgy/1942.
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II. FEJEZET

1..Olvedi Ignác: A Tiszántúl felszabadítása. 103-107. o. 

/Magyarország felszabadítása. Tanulmányok hazánk felszabadí
tásának történetéből. Szerk.: Száva Péter. Zrlnyi-Kossuth 

Bp. 1975. 417. o.t 101-157. o./
Tóth Sándor: A szovjet hadsereg felszabadító harcai Magyar- 

országon. Zrínyi, Bp. 1965. 395. o., 65-68. o.

2CsmL /Szf/ Szentes polgm. ir. 2678/1944. sz. Vb.: Schnei
der Miklós: Az új élet megindításának néhány kérdése Szente

sen 1944. október-1945. március. Kézirat, Szentes, 1964. 71. 

o. 4—5. o.

3Ölvedi Ignác: i.m. 103-107, 111-112. o.
Tóth Sándor i.m. 65-68. o.

4Csmb /Szf/ Szentes polgm. ir. 2670/1944. sz 2707/1944.SZ.•»

3CsmL /Szf/ Szentes polgm. ir. 2707/1944.

^CsmL /Szf/ Szentes polgm. ir. 2751/1944.

^Sorsforduló. Iratok Magyarország felszabadulásának tör
ténetéhez. 1944. szeptember - 1945. április. I.-II. kötet Bp. 

1970. I. kötet 5-6. p.
1939: II. te. különösen 142, 159, 212. és 141. paragrafus, 

3180/1944. ME. sz. rendelet az önkormányzati testületekről, 

1500/1944. ME ez. rendelet a hadműveleti területekre vonatko
zó különleges rendszabályokról.

sz.

sz.



Vfe

160—

81944 nyarán a már hetek óta folyó sajtókampány mellett 

a m. kir. E^Ugyminisztérium Sajtóosztálya és a Propaganda 

Minisztérium megbízásából valóságos háborús plakát-hadjárat 

indult Szentesen 1944# május-júniusban kb. 600 háborús és 

szovjetellenes plakátot ragasztottak ki, melyek még szept 
ber-oktéberben is láthatóak voltak. A Magyar Hirdető Iroda 

külön körlevélben irta elő a plakátok elhelyezésének módját: 
a német-magyar szövetség győzelmét, erejét hirdető nagy mé
retű plakátoktól elkülönítve kellett felragasztani a 

nista- és szovjetellenes plakátokat. Ezeket a plakátokat át
ragasztani, melléjük má pl. kereskedelmi hirdetést elhelyez
ni nem lehetett. A Magyar Hirdető Iroda Szentesi Kirendeltsé
gének iratai tanúsága szerint 1944. szeptember végéig nem is 

érkeztek már, "polgári" jellegű hirdetmények.
Sorsforduló I. kötet XII-XIII. o. GsmL /Szf/ Plakátgyűjtemény, 

KHI Nyt. 44-47, 49, 51, 54-56, 5ö, 61, 70/1944. sz.

^História Dokus - Szentes, Szt. Anna róa. kát. plébánia, 

III. kötet 3* oldal. A város felszabadulását megelőző és kö
vető napok eseményeiről az eddig ismert egyetlen egykorú és 

hitelesnek tekinthető feljegyzéseket Fejes Sándor kórházi 
lelkész készítette a fenti História Domusba.

loSorsforduló I. kötet 6. o. és 11. o.
GsmL /S8f/ - Szentes Polgm. ir. 2730/1944. ez. - a Közép-Ti
szai hadműveleti kormánybiztos 1/1944* sz., 18/1944. és 

20/1944. sz. rendeletéi.

11
CsmL /Szf/ - Szentes Polgm. ir. 2730/1944. ez. -, 

2730/5/1944. *kt. szám, 2807/1944. sz. és Plakátgyüjtemény MHI 
Hyt. 81/1944. sz.
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12Jlvedi Ignio i. m. 103-1079  111+412.  •• 
Tóth 9indor i. m. 65-68. o.  

13pusztai József /1944-ben adóhivatali alkalmazott/, Vi-

rágos Antal /144-ben számvevőségi alkalmazott/, dr. Nagy Jó-

zsef /1944-ben városi főjegyző/, Mészáros hrzsébet /1944.-ben  

adminisztrátori, dr. Kálmán Dezső /1944-ben I.  o. aljegyző/  

személyes visszaemlékezései a szerz' kérdéseire.  

I)r. Kálmán Dezső tulajdonában van egy, a menekülés eseményeit  

részletesen tárgyaló tényleírás, melyet 1945. szeptember 1-én  

készített. Az iratban előforduló adatokat a kortársak meg-

erősítették, igy azt hitelesnek tekinthetjük.  

A legfontosabb adatok megtalálhatók dr. Kálmán Dezső 1945. ja-

nuár 25-én a polgármester részére készített jelentésében /Csml,  

/Szf/ Szpm. 294/1945/ és Virágos ;untal 1945 május 25-1 ugyan-

csak a polgármester részére készített jelentésében /Ez utóbbi  

dr. gáhmAn  Dezső tulajdonában/.  

14CsrnL /3zf/ Plaktitgy'i:. jtemény 	Nyt. 82/a/1944. sz.  

15A 13. szám  alattiak visszaemlékezései, Historia Domus  

III. 3-4. o.  

16Coal, /3zf/ dam. főisp. biz. iktató 1944. október 6-i  

bejegyzések 364. és 365/1944. szám. A Báoa-Bodrog vm.  kiüritó-

sére 1. Usm. főisp. biz. 365/1944. sz. iratut, valamint Szen-

ten polgm. 2842/1944. sZ.  

,~. 
., rA 13. szám alattiak visszaemlékezései, CsmL /Szf/, Szen- 

tes polgm. 2842/1944. sz. Szentes kpv. jkv. 2/1945. tii. sz .,  

Szentes polgm. különkezelt városi k66tségvetések és zá.rszé.ma-

d'í.sok 1944-1945.  
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18A 13, szám alattiak visszaemlékezései.

19CsmL /Szf/ Szpm. 2642/1944. alapszám 2981/1944. iktató
szám, valamint lakács Edits Szentes közigazgatásának alakulása 

1944. október 8-1945. június* /Tanulmányok Csongrád megye tör
ténetéből 1919-1945. Szeged, 1977. 217. o. 179-199.0., 180. o.

2o01vedi Ignác i. m. 108-118. o. 
Tóth Sándor i. m. 73-80 89. o.• #

21Szentes felszabadulás utáni történetének irodalmat 

Schneider Miklós: Az új élet megindításának néhány kérdése 

Szentesen 1944. október-1945. március. Kézirat, Szentes, 1964. 
71. o. űsml /Szf/ könyvtá 

bizottság és a forradalmi népi szervek megalakulása és működé
se Szentesen 1944. október 8-tól 1949. február 1-ig. Kézirat, 

Szentes, 1972. 249. o., CsmL /Szf/ könyvtára 1639. sz., Takács 

Edit: Szentes társadalmi és politikai viszonyai 1959-1945. kéz
irat, Szeged, 1978. 97. o., CsmL /Szf/ könyvtára 2002. sz.,8a- 

káos Edit: Szentes közigazgatásának alakulása 1944. október 8- 

1945. június /Tanulmányok Csongrád megye történetéből 1919-1945. 
Szerk.t Earkas József Szeged, 1977. 217. Q., 179-201. c,/

Sorsforduló, X« kötet Kársai Elek bevezető tanulmánya 

I-XXXI. o., XIII-XIV. o.
Korom Mihály: Magyarország ideiglenes nemzeti kormánya 

és a fegyverszünet /1944-1945/. Akadémiai Kiad. 1981. 522. o., 

206. o.

Balázs György: A n< éti1249. sz • *

22CeaL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2843/1944. sz. Közlit 

Tlogatott dokumentumok Csongrád 

ténetéből 1944-1945. Szerk.t Bácz János, Szeged, 1970. IVDCsMMT/

gye munkásmozgalmának tör-
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287. о.#31. о., Csongrád megye /Сет/ Alisp. ir. 1*9/1945. sz., 

Dr. Négyesi Imre 1918 júliusáig városi rendőrkapitány, ekkor 

jogügyi tanácsnokká választották, 1919 december végén, 1919 

január elején néhány hétig helyettes polgármester volt. A Ta
nácsköztársaság idején 1919. április 27-én túszként letartóz
tatták, 1919 júliusában szabadult. 1920 éa 1936. között S 

tea polgármestere. A román megszállás idején, majd azt köve
tően tizenhat éves polgármesteri működése során már bebizo
nyította Hűségét a város iránt, jó szervező, határozott és 

mélységesen humánus egyéniség volt. Polgári liberális politi
kai elvei miatt a Gömbös kormányzat idején politikai nyomásra 

lemondott tisztségéről, nyugdíjba vonult. Vö.s babádi Lajos:
A szentesi képviselőtestületi szociáldemokrata frakció és a 

mozgalmi kapcsolat 1929-1937 - Tanulmányok Ceongrád 

ténetéből IV.Szeged, 1980, 129-196. o. - c. tanulmánya 139. és 

170-171. o.

gye tör—

2^Takács Edit: Szentes közigazgatásának • • *

24Csmb /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2947/1944. sz. Közli: 

Sorsforduló I. 136-137. 0.

2^Csml /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2947/1944. sz., 2924/1944. 
ez., 1/1945. az. a résztvevők névsora nélkül. Közli: Sorsfor

duló I. 350-354. o., 1/1945. sz. 1/1-1945. ikt.sz.

26Vö.: Tekáos Edit: Szentes közigazgatásának.,*c. tanul
mányával.

^Sorsforduló I. kötet XIV. o. 

Korom Mihály i. m. 218-219. o.
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28VÜ.: Az Élet- és vagyonbiztonság megteremtése, A város 

lakosságának ellátása, A gazdacági élet újjászervezése c. 

fejezetekben Írottakkal.

29CsmL /özf/ Szentes polgm. ir. 2929/1944, 2893/1944. sz. 

3°CsmL /Szf/ Szentes polgm. ir. 2929/1944. sz.

31CsmI* /Szf/ Szentes Képviselőtestületének /Szent kpv./ 

jkv. 1945. január 2. 2/tü/1945. sz. Az elvitt készpénz taka«* 

rékkcmyvek, ékszerek értéke kb. 300.0QQ, a város tulajdonában 

lévő egyéb ingóságok, kocsik, lovak stb. értéke kb. 100.000 

pengőt tett ki.

32CsmL/Szf/ Szentes Polgm. ir. 1943-1944-1945. évi kü
lön kezelt költségvetések és zárszámadások.

33Csmb /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2884/1944. ez. éa 2871/1944. 
sz. és Szentes Kpv. jkv. 1945. január 2. 3/tü/l945.

3*0emL /Szí/ Szentes Pol@a. ir. 2875, 2876, 2384, 2915,
2916, 2518, 2922, 2937, 2942, 2957, 2997, 3019, 3021/1944. ez, 
és 1/1945. sz.

33CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2924/1944. sz.

3ö0smli /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2947/1944. sz.

37CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 1/1945. az.

3öCsml /Szf/ Szentes Polgm. ir. 1/1945. sz.

39CsmL /Szf/ Kpv. jkv. 1945. január 2. 2/tü/l945. sz.

4oCsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 424/1945. sz.
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41Korom Mihály 1. m. 216-218. o.

42CsmL /Szf/ Plakátgyújtemény MHZ Nyt. 91, 93, 95, 96,

98, 102, 105, 106, és 107/1944. sz.

4^Korora Mihály i. m. 218-219. o.

44CsmL /Szí/ Plakátgyűjtemény MHI Nyt. 90 és 94/1944.
A polgármester jelentéseit 1. Csml /Szí/ Szentes Polgm. 

ir. 2842/1944. sz. iratok között,

4^ŰsaL /Szí/ Csm. Főisp. ir, 6/1945. sz.

46CsmL /Szí/ Szentes Polgm. ir, 2916/1944, az, 2916/1, 
ikt, sz, és 6/1945. sz,

4^CsmL /Szí/ Szentes Polga, ir, 6/1945. sz,

^CsmL /Szí/ Szentes Polgm, ir, 2916/1944, sz.

49Magyar Népakarat Független politikai és társadalmi napi
lap, kiadja a Magyarországi Kommunisták gzentesi Partja, fele
lős szerkesztőt Kalpagos Crisan János, kiadásért felel Schiffer 

Armand Sándor, A lap fentmaradt számait I, évi, 1. szám 1944, 
okt. 18. töredék és 3. szám 1944. okt. 26. CsmL /Szf/ I. évf.
4. szám 1944. okt. 27. OSzK. Magyar Népakarat I. évf. 4* szám 

1944. okt. 27, 2. o.

^°CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2843/1944. sz., Plakát

gyűjtemény MHI Nyt. 83/1944. sz.

^CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2894, 3930, 2940, 2962.

sz. valamint a 2342/1944. ez. iratok között a 2861/1944. ikt. 

ez. 1944. december 15« után mindössze egyetlen panasz érkezett,
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feltételezhető, hogy a hozott Intézkedések eredményesek voltak,

52űsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2842/1944. az. Közli* 

Sorsforduló 273. o.

530smb /Szf/ Szentes Pol®n. ir. 6/1945. bz,

^Csml /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2867/1944. ez. A polgár
mester a járásbíróság vezetésével dr. Tímár Sándort bízta meg, 
míg az ügyészi feladatokat dr. Miké Sándor ügyvéd látta el.

^CsmL /Szf/ Szentes Polgm, Ír. 2947, 2999/1944. sz., 

2842/1944. sz., 2845/1/1944. ikt. az., YDCsMMT 52. o. Korom 

Mihály i. m. 209, o.
Poétái levélforgalom 1944, november 6-tól volt Szentes, 

Hódmezővásárhely, Kunszentmárton és Orosháza között, a tele
fonkapcsolat az egyes helységek között még a megyén belül sg$ 

állt helyre, a vasúti közlekedés is megindult, de december vé
géig csak a Vörös Hadsereg szállításait teljesítette /a vasúti 
alkalmazottak bérét ugyancsak a város fizette/.

^CsmL /Szf/ Szentes Polgm, ir, 6/1945. az. 

57CsmL /Szf/ Szentes Pplgm. ir. 2907/1944. sz. 

^öCemL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2947/1944. sz. 

^CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2858/1944. sz, 

6oCemL /Szf/ Szentes Polen, ir. 2891/1944. sz. 

6lGsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2917/1944. ez.

62Csmb /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2891/1944. ez.



167

^CamL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2858/194-4. ez 

sz., Magyar Népakarat 4. szám 1944. október 27. 4. o.
A hídépítésben összesen 890 hódmezővásárhelyi munkás 

vett részt három turnusban, de dolgoztak itt mindszenti, sz©~ 

levényi, szegvári és csongrádi lakosok is. /Szentes Polgm. Ír. 

2858/7, 2858/9, 2858/10, 2858/6/1944. ikt. sz./

2924/1944.• *

^Csmb /Szf/ Csm, Alisp. ir. 9779/1944. sz., Szentes Polgm. 

ir. 2858/1944. sz.

^CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 424/1945. sz.

Igorom Mihály i.m. 218-219. o.

Sorsforduló I. XIV-XV. o.
CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2951, 2963, 2842, 2845, 

2917 és 2899/1944. sz.

^CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2924 és 2947/1944. sz.

68CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2924/1944. sz.

6^CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2947/1944. sz., VDCsMMT 

282. és 291-292, o. vö.í Takács Edit! Szentes közigazgatásá-
191-192. o.nak • • •

^°CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2947/1944. sz.

^GsrnL /Szf/ Csm. Alisp. ir. 9786/1944. sz. - Közlii 

VDCsMMT 573-574. o.

*^2CsmL /Szf/ Szentes Polgm, ir. 2899 és 2951/1944. sz. 

^CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2870/1944. sz.

^CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2995/1944. sz.
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75 ̂__T  /Szf/ úűrctűtvmr ~ v̂i~u . ir .  2924/1944. 

76i:smL /Szf/ Szentes Polgla. ir. 3017/1944. 8z.  

77Csm?, /Szf/  Szert 	.'olgm. ir. 2851/19444  sz.  

78CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2921/1944• Os.  

79Cam:., ; zf/ Szentes Polgm. ir. 2842/1944. • 2862/1 és  

2862/4. ikt. sz .,  Az  1943. évi állományhoz képest az állatok  

fa jtánkéz:ti caikkendse: l ovak az 1943. évi tizedére,  a cal-

kők, igáslovak és szarvasmarhák száma felére, a nbvandék mar-

hák és sertések száma hatodára, a juhállomány huszad részére.  

8oCsm.1 /Jzf/ 'Szentes P olgm. ir. 2842/1944. sz.-2862/1944.  

ikt. sz.  

A  varos né3,,es$6gének száma 1941_ben 3439, ebből kereső  

17249. /1941. évi nápszám].á1.ás I.  Foglalkozási  adatok  KSH  

Ki;z;yvtár és Dokumentáoiós Szolgálat és Tlagyar ürszv.goe Le»  

véltár  Bp.  1975. 693. u.. 366-387. o. és 544-545. o./  

810smit /5zf/ Szentes Polgm. ir. 2843/1944. sz., Plaké.t-  

t ~ j,teméTy 	Nyt. 83/1944.  sz.  

: 2C~i.L /~zf/ Plakátgya jtamcSny 	3dyt. 87,j1944. sz..  

Szentes 	ir. 2842/1944. sz., 2849/1944. ikt. sz . A  

polgármester re ndszeres jelentései a  ka4oziai pars.nesnoksáiw  

nak a varosi kcSzigazgai.á.ssól /2842/;944. sz. - KtSzli VDCsMMT  

259.  0./, a ki:l.dnb2iz8 intézmények, i.izeanek számáról, makddésd•  

ről /2950/1944. sz./, a mezc3gazda ,á.g helyzetéről /2842/1944.  

sz.-2862/1 és 2862/4 ikt. 3z./  
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85GoelL /Szf/ Szentes Polgm. ír. 287Х/1Э44. ez. és 2959/1944.
EZ.

Ö^M3zMP Csongrádi megyei Bizottsága Arohivuma /Овт, Biz. 

Arch./ 22. f. 53. ö. e. 1814* 1815# 1825* 1818# 1822. sz., 22. 
f. 2Q. 5. e. 1402.

CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2945/1945. ez. 2945/5/1944.
ikt. EZ.

ö^MSzMP Csau Biz, Arch,. 22. f. 55. ö. ®# 1850. ez, ugyan
ennek az iratnak egy-egy példánya megtalálható a Csali /3zf/-ban 

Zsoldos RT ÜB iratai, sz. n.# 1944. november 27-1 ülés jkv és 

Szentes Polgm. ir. 2914/1944. az.

84. hivatkozási szám alatt# valamint CsmL /Szf/ 

Zsoldos RT ÜB jegyzőkönyvei 1944-1945# Szakszervezetek Or
szágos Tanácsának Levéltára /SZOT/lt/ Csöng rád és Osanád megye 

Szakszervezeti Tanácsának iratai /Gsanád-Csongrádi SzMT/1945. 
1-5. dosszié.

ö^GsmL /Szf/ Szentes Polgm. Ír. 2947/1944. ss., 2842/1944. 
az., 2950/1944. ikt. •«* Magyar Népakarat I. évf. 4. —* 1944. 

okt. 27. 3. o.

SeűsiaL /Szf/ Szentes Polgm. Ír. 2856/1944. ez., 2917/1944. az.

8^ösml /Szf/ Szentes Polgm* ir. 2891/1944. ss.

"°CsmL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2842/1944. ss. - 2862/1944.
ikt. sz.
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91CamZ /Szf/ Plakátgyitjtsmány rüil .Nyt. 87/1944. oz.,  

Szentes Polgm. ir. 2853/1944.  sz. Közli: Sorsforduló 1/59-60.  

o. , Szentes Polgm. ir. 2949/1944. sz., Osm. .A1.3.gp. ir. 9842/1944.  

sz. Közli: YaCeMNlT 405. o . , Cem. Alisp. ir. 9791/1944. sz.,  

YDCaMNIl'. 39a-399. o.,  Magyar Népakarat I. évf. 3. sz. 1944.  

okt. 26. 4.  o., 4. :3z.  

92Cemi., /szf/ Szeates Polgm. 3.r. 2842/1944. sz. -2849/1944.  

ikt. sz ., 2862/1944. ikt. dz ., 2917/1944.  sz.  

~  

~i;emL /5zf/ Szentes Polgm. ir. 2842/1944. sz. - 2862/3/1944.  

ikt. sz.  

94Csmi /Szf/ Szentes Polem. ir. 2945/1944. ez.  

95CemL /Szf/ Szentes Polgm. ir. 2834/1944.  ez • , 2842/1944.  

sz. - 2918, 2981, 2950/1944. ikt. sz .,  Sorsforduló I/136. o.,  

Historia Domus 111/4. o.  

96eam~ /Szf/ P1s.kó.tRyú3t.encSnv FBI Nyt. 83/1944. ez. és  

9 7/1944. sz.  

97CemL /Szf/ SzentPo Polgm. ir. 876/1944. sz., liistoria  

i)omus 111/7. o. A város egyik legnagyobb, a központi katolikus  

elemi iskolában előbb német katonai, majd n_érán; hétig magyar  

vöröskeresztes kórház működött. A felszabadás utáni napvak-

ban az eg„'ik emeleti szárnyon romdac sebesülteket helyeztek el,  

a földszintet pedig katonai istállónak használták.  

98O mi: /Szf/ szentes Polgm. ir. 2876/1944. sz. -2876/2/1944.  

ikt. sz .  

99CsmL /:;If/ Szentes ''o1gm. ir. 2876/1944. sz. - 2876/1/1944.  
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ikt. sz., 2995/1944. sz.  

looC~ /3a/ Szentes Poygm. ir. 2875/1944, 2909/1944 *  

2937/1944, 2942/1944. ez.  

1o1CemT, /Szf/ S.entes Polgm. ir„ 2876/1944. sz. - 2876/1/1944.  

ikt. ez.  

1o2CsmI /Szf/ SLeuies Yolgm. ir. 2876/1944.  sz. 2876/4/1944.  

ikt. s2.  

103CemL /SW 6zentes Polgnt. ir. 2972/1944. s$.  

1o4Historir Domus 111/5. o.  

105Cs 	/6zf +.~z~2.tt3s i'O 	~  / 	lgm. ir. 2874/ i ~44. sz.  

106KoroL  	m. 206-209.  o., 280--300. v .  

Vida  Iotván: 1:. Független Fiag:.Pda Párt története  

1944-1947. Akadémiai, Bp. 1976. 367. o.  , 9-23. o.  

Pinttr István: Szociáldemokrata Párt t }.rtéue LA 1933-1944,  

Kossuth, 196U. 422.  o., 281-301. O.  

borbán Lajos: .KözJsatonak Ténosice, Bp. 1972. 341. o.,  

266-272, 291-297.  0., 299. o.  

lo7Borbás De j oe i. m. a10--284. o.  

Erdei Aihály személyes visszaemlékeAse.  

Kany6 Ferenc: Népfrontpolitika és koaliciós ellenté-

tek Szegeden és Csongrád megyében 1944-1945--ben, kézirat, Sze-

ged, 1971. 243. o. CemL /Szf/ Könyvtára 1494. 224 38. o.:"Szen-

tesen a felszabadulás előtt 19 kommunista tartozott az  illegá- 

lis Kommunista Párthoz és t xbbszáz volt vördskatona élt a városban."  
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lo rdei Mihály személyes visszaemlékezése 

Bcrbás Lajos i. m. 297-300. o. 1944 március végén, 

á*,x'llis elején internálták Mikeoz Jánost, Virág Sándort, Ye -

ceseri Bálintot és Ktldár Sándort. 

Pintér 	i. m. 362. o. 

lo9kanyó Fezenc: Népfrontpolitika...38. o., Balázs Györsys 

i. m. 9. o. mindkét szerző Schneid.n: Mikié , i. m. 13. o.-ra 

hivatkozik, aki viszont irdei Mihály és Tiriik János r.zemólyeo 

visszaemlékezéseit jelöli forr .sknt. A  pqrtszerv et : egala-

kvlásénÜk időpont ja a fenti művek, valamint a Magyar Népakarat 

I. évi. 1. szín 1944. okt. 18. 1. o. szerint 19 4,, okt. 12. 

Dégi István: Az MT(P helyi  szervezeteinek megazerveoése C3or rád 

megér ében 1944-1946 kőzött /Az MSz.MP Csmi Biz. Oktatási Igazga-

tásága, a JATB, SzOTE és a Sz::gedi 'igy.: a árk3pző Főiskola Marxiz- 

us--Leni.nizaus Tans36k4inak T'1dominyos ülézszaka 1970. május 

25-26. Szeged, 1970. 111. o./ 77-82. o. 

llo 	l'erenc: Népfroftpolitika...38. o. és Sohnei?.er 

13. o. az alapító tagok közül név szerint Mikecz 

Jánost, vecsseri L: lintot, ITadi Imr$t, Erdei Eihályt említi. 

Balázs György i. m. 9. o. visszaemlékezésekre hivatkozva az 

alakuló t ds résztvevői közé sorolja a fe;utiek.n .ivUl Bor-

Lá L:;jost, dal7Istyik °"idál t, id.  Iáara.i L :)t, id.  Papp La-

jost, 1'aZaa. 1Lir t, Gul.Xe Zmilt, `f j. Papp 1,41jost és Szőke 

albex Let. Lgy ik szerző sem említi az alapítók gdzöL t Schiffer  

Armandct és Kalpagos Crisan J .nnst, a ik pedig ez alapítástól 

tagjai a partnak. /Kalpagos János személyes visszaemlókezése/. 

A felsoroltak közül nem volt jelen az alakuló ülésen Erdei 

Mihály - saját visszaealdkezése szerint, és Borbás Lajos, aki 
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csak 1945. nyarán tért haza /Borbál Lajos i.. m. 338-341. o./, 

Va. jaa Imre /Kalpagos  János visszaemlékezése szerint /. 

111 ` SzDP baloldali programelképzeléseiről a személyes 

kapcsolatok révén némi információjuk lehetett a Szer.teeieknek 

/vö. s 3orbáts Lajos i. a. 266-273 ős 297-303. a./, de a német 

merszállás utáni mozgalmi feladatokról már nem hallottak. Igy 

feltehetően ismeretlen volt előttük az 1944 szeptemberében 

kiadott, a MLY kiáltványa a  magyar  néphez /A Magyar kcmmiuiis.- 

ta Párt, és SzooiAldemokre.tn Párt határozatai 1944-1948, Kossuth, 

:p. 1967. 655. v., 19-25. o./, az 1944. október 2-án Budapes-

ten  kelt A Kommunista ?ár} programtervezete az újjászülető 

Magyarország felépít:s4r41 e. dokumentum /1. KP és SzDP határo-

zatai 25-30. o. j éri a két munkáspárt 1944. október 10-én alá-

irt Eg; ségokm ánya /A  K2 és SLDF határozatai 30-34. o./ Feltét-

lenUl m.:g kell j ' gyeznünk, hogy ezek a dokumentumok, valamint 

a  két párt tájékoztató, tettrehívó röpiratai a hadi események 

miatt sem juthattak el Szentesre, ha pedig mégis eljutottak, 

a helyi hatóságok kobozták cl. Az rnfermáciák megczeraését, 

a kapcsolatok felvételét nehezítette, ho ;y a munkdspártok, 

különösen a SzDP illegális szervezeti hálózata nem épült ki, 

a vidéki szervezetek vezetői közül sokat behiívtak katonai 

szolgálatra, internáltak, mig mások az életüket mentve búj-

káltak. Vö.: Pintér István i. m. 362. 0.. Kanyó Ferenc:  Né p' 

frontpolitika...5-8. o., Korom Mihály: i. m. 207. o., vala-

mint a 103. hív. sz. alattiak. 

112Magyar i+épakarat I. évf. 1. szám 1944. október 18. 

1. o. CsmL /Szf/ Plakátgyűjtemény MHl Nyt. 84/1944.  sz.  
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3Magyar Népakarat I. évt. 1-3-4. azám, Kalpagos Janos 

személyes viaszaemlékezérie. 

	

114Csmi, /Szf/ Szentes 	ir. 2947/1944. sz..."A meg.. 
szállás utáni hetekben egy kommunista il j sf:,g volt,  de az vq.a. - 

mi ok miatt megszűnt." Kalpagos János visszaemlékezése, •v'ö. s 

korom Mihály i. m. 2C7. o. 

115Mag,qar Népakarat I. évf. 1-3-4. szám, kalpagos 

személyes visszaemlé4ezése. 

11bMagyar Népakarat I. évf. 3. szám. 1944. okt. 26. 2-3. 

Q., 4. szám 1944. ott. 27. 1-2-3• O. 

117Magyar Népakarat I. 3vf. 1. szám 1944. okt. 13. 1. ®., 

a. o., 3. szám 1944. okt. 26. 4. o. 

11£3Magyai Apakarat I. évf. 1. szám 1944. okt. 18. 1. O. i 

AZ 

 

igazig  d iadul.a a cikk aláírása:  K. J. 

119Magyar Népakarat I. ért. 1. szám 1944. okt. 18. 2. o. 

Lehullott a rabbilincs a cikk aláírása: Egy földmunkás. 

12oMa.gyar Ape,ka,rat Y. évf. 3. szám 1944. okt. 26. 2  de  

4. o. 

121A 
tiszántúli kommunista pártszervezetek tevékenységi- 

nek számos dokumentumát ismerjük, a korszak irodalmának ezin.. 

te valamennyi szerzője utal az első hetek bizünytalanságára, 

de mindez nem pótolja a részletes, az egyes  helyi pártszerve-

zetek se. ját anyagan alapuló feldolgozás hiányát. A probléma 

érzékeltetésére vö.: néhány Csongrád megyei. dokumentuma VPC&4MT 

96-104. sz., 110-113. o., 91-93. o. 
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A  felszabadulás krónikája, Kossuth, 1970. 322. o. 52-55. 0.  

Fábián György: A két munkáspárt egyuttmdködésér_ek fejlő-

dése ü város fclszabadulásótól az 1947-es választásokig /1944-

1947/ c. tanulmánya. /Tanulreányok Csongrád megye történetéből 

IV. szerk.: Farkas József Szeged, 1980. 252. o., 197-251. o./ 

201-203. o. Korom Mihaly i. m. 206-207. o., Kanyó Ferenc; Nép-

frontpolitika... 5-9, 27 es 36. o. és Dégi István i. ri. 77-78. O.  

122L. 04-85-86. hiv. csz. valamint Magyar Népakarat I.  évf.  

IWO  

4. szam 1944. üki;. 27. 2. c. '  

Vekerzugban van mezőgazdasági  

Nagytőkén, Fábiánsebestyénben  

'Ma azonban a határban nemcsak  

üzemi bizottság, hanem Lésen,  

és Eperjesen."  

123y .  45-46-47. hiv. sz .  

~ ~- 124 	``~L. 2 ~ 26. hiv. sz .  

125Mags,ar Népakarat  I. érf. 1944. okt. 18. 1. sz. 1. 0.  

CsmL /Szf/ Plakátgyűjtemény NíHI Nyt. 84/1944. sz.  

12°Kalpagos Crisan János, Erdei iiihály visszaemlékezései  

vö.: Fábián György i. n•  201-203. VLOcHMT 96-104. o.  

127  
Labádi Lajos 

Borbás Lajos i. rs. 156-172. o. 291-292. o.  

Erdei Mihály visszaemlékezése. 

Az SzDP és a szakszervezetek szoros e yUttműködésére 

utal  Schneider Miklós i. m. 29-30. o., Kanyó Ferenc: A szabad  

szakszervezetek újjászerveződése Csongrád megyében 	Csm.  

Biz. Oktatási Igazgatósága évkönyve 1972. 5-21. o ■/7. o.  
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/28Habuda Miklós: A magyar  szakszervezetek a n4pi demok-

ratikus forradalomban 1944-1948, Táncomcs, hp. 1971. 305.  0. 

17. o. Kanyó Ferenc:  A  szabad sl.a.kszervexetek...11. o. 

3ZUT út. Csanád-Csongrád: SZMT 1944/1945. 1. dosszié 109/1945. 

sz. irat. 

129 
Magyar  Népakarat I. évf. 4. szám. 1944. okt. 11. 2. o. 

ás 1. szám 1944. ukt. 18. 2. o. 

13oSZÜi Lt. Csanad-Csongrádi SZMT 1944/45. 1. dosszié 

12/1945. Magyar Népakarat I. évf. 3. szám. 1944. okt. 26. 2.  0. 

131 
VDCsMMt 15.  0. 

132 
Kanyó Fereno: A szabad szakszerve?etek...9-11.  O. 

Cam. Biz. Arch. 22. f. 20. 3. s. 1405, 1409, I411. o. 

3úüT á,t. Csanád-Cson,grddi sZPgTT 1944/45. 1. dosszié 90/1945. 

sz. . 25/1945. sz. /ez a Csm. Biz. Arch. 22.  f. 20. d, g. 1411. 

az. irat r.iásodpildá.ny a/ 

133SZOT Lt Csanád-Csongrádi SzMT 1944/45. 1. dosszié 

39/1945, 47/1945. sz. Habuda Miklós i. m. 17. o., Kanyó i erenc: 

A szabad szakszervezetek...11. o. a szentesi szakszervezetek 

ózszelog3 testületét szaláakizi bizottsagként említi 1945 ta. 

vasam;. 

134MSz ? Cram. Biz. Arch. 22. f. 2). V. e. 1406. Vb.: 

'akáci ::dit: Szentes k:izigazgat,ásárak...Takács Edit: zen-

tes társadalmi ás politikai viszonyai. Schneider Miklós i. m. 

30. o. Kanyó Ferenc:  Mépfrontpolitika...140. O. 
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135A  szabad szakszervezetek 14. is 18, ű. , K.sa yó Ferenc:  

riépfrontpolitika•i.1 .17. o., SZOT Lt Ceanúd--Csorzgráei SzIT  

1945-1946. vi iratai.  

136Erdei Mihály visszaesnlékezése. vö. Fábián György i. m.  

204. o.  

137Kar.yó Ferenc: Népfrontpolitika.. .9. o., 52-54. O.,  

korom  Mihaly  i. m. 281••302. o. Fé.bié.n György i. m. 201-20 . Q.  

138YDC8MMT 96. o. közlj. az  1944. nov. 9—i jegz3kiinyvet,  

a cimleírásban Szentes is szerepel, a szövegben nincs szentesi 

felszólalás. A dokumentumok idézi Keryó  Ferenc: Népfrontpoli—  

tika...Fé.bián tsyörgrt 'i• m., a riFatkozásokban itt is szerepel  

Szentes, uz ysr!akDcor Schneider Mikl6s i.. m. 16. 0. cáfolja a  

szentesiek ielenlátét. Korom Mihály 3. m. 231-302. o.  

13981:rassew:oiter r;rzs(: be  t: Az J2J2 ű JJáSzc:zveződőc.e 1944. 

okt. -- 1945. jú1. Ff/.. i971. 3. szám 3-45. o. 10. 1., Kaiyó Fra--  

reac : iué pf rontpoiitika. . . 7 t;. o.  

140CamL /Szf/ Plaké.tgyű jtemény MHZ Nyt. 100/1944. sz.  

141i+asiy6  i erenc: Lépfror.tpoli'cika...76-78. o. 1945. janin  

ó,rjátdl kezdett kibontakozni az SzDP politikai tevtseuysége.  

Vb.: Fábián György 1. m. 3ú4-- ~67. o. , átrasaerreite.c Erzsébet  

1. m. 5-12. 0.  

1420amD /Szf/ plakátgyűjtemény MHI 1944. december jel*sb.  

nélküli vö.:Kanyó Ferenc: Népfrontpolitika...102-104. o.  
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143 _  
~'>.►mL /Ssaf/ Pl:ik:ítgyú  j  +.eruék,y 	101/1944. az.  

kaqyó i'erena: NépfrJntpolitikai...112 -113. o.  

1~Ko ron ;11 hxi7   y 315-370. o.  

145  
.~s., Llók€sxító Bizottság frlhlv °~•.a  €t  't.i'. maaar rép'riez 01  

1944. december 16-án közölte a Debreceni Néplap, tph`it ul ;  e.nez  

röplup vagy plakát formájában nem jelenthetett meg december  

ele jér. SzentQ;;en mint  azt  Schneider  Pl:iklhe feltótelezi. á vá.-  

laaztási bizottságnak csak a dec. 18--i je;s;;;-zóköt,;vét ismerjük,  

de megalakulása biztosan koröbbi /dec. 16. v. 17./ ezt bízo-  

:y:tja a özakszer4ezeti Bizottság dec. 17-i ülóaeinek jegyzők,  

kö. yve' "ez a bizottság  a szakszervezetek részéról eaY nesn  

44,Q413i  kéavisel..őt  fog választani." OlAh Mihály szentesi yaxw-  

tSzkoclg.sárak idejdt valószintisíti, hogy 17-én o. ozalkzervezeti  

bizottság már ogy korá'::bi döntésre hivatl:ozva vss.laaztotta meg  

kéwieselój elölt jét.  

Korom iUiuíl.y i. n. 333. o. 1. magyar  r_4pfront tör.t4nete - doku-  

mentumok IT. kötet Iiossuth. Bp. 1977. 512. 0.  16-17.  o.. Schnei-

der  Miklós i, m. 41. Q. Az 1944. dacember 17-i Szakssrerwzf9ti  

:sizoi; taági jkv. wzUi' Lt  Csanád--Csox.{;rá  ii SzMT 1944-1945. 1.  

dosszié 7)9/1945. sz.  

146;;chneider Miklós  i. m. 41. o.  

CemL ;Szf/ Szantee Folgm. Jr.  1/1945. sz.  

147Erdei 	személyes v:!.ss^aen.lókezése. Korom Mihály  

IM► 	.i... m.  314. e . ;s trassenreiter Erzsébet f.. m.: 14-15. 0.  

Vida :t stván i. m.: Kisgazda képviselők értekzlete Debrecenben.  

Kazyó Ferenc  s Népfrontpolitika...46. 0.. 76. o.  
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148MSzE? Cem. Bis. Arch. 22. f. 95* e. 395-596. o.

ayó Ferenc: Mépfronipolitika..*46-47. о* Schneider 

Miklós i# m. 18# о. Balázs György i. m# 22-25# o.

15oVö.: Bálái Gyö gy i# а*-Ъеп а Кепке ti Bizottságra, vo
natkozó fejezetekkel# Takács Edit: Szentes köBigazgatáeának•••

190-199. o.

151CsbiL /Szí/ Plakátgyujteaény Ш1 kyt.i liü/1944. se. 
közlis VBŰeMMT 219. o*

"^CsmL /Szí/ Plakátgyűjtcaaány MHI 1944. december 29. 
lelzetnélküli

”v^''Usml /&ш£/ A Szentesi Kemzeti Bizottság iratai 1944# 

december 28-i jkv.
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