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Szeged dolgozóinak helyzete és tőkeellenes küzdelmei az első 
világháb^rut követő gazdas ági rekonstrukció éveiben 

/1919-1924/ 

A Tanácsköztársaság bukása után hatalomra kerülő ellenfor-
radalom a tőkéstulajdon helvreállitásával egyidőben támadást 
intézett a dolgozó nép életszinvona.la ellen is. Ez a brutális 
támadás Szegeden még a Tanácsköztársaság fennállása alatt meg-
kezdődött, mert a várost megszálló antant hadsereg a direktóri-
umot egy heti müködése utén felszámolta és lehetetlenné tette, 
hogy a munkáshatalom kiépüljön. 

A megszállók, majd később az ellenforradalom hadseregének 
fegyvereire támaszkodó tőkés—földbirtokosok rohama Szeged dol-
gozó népéből iR nagy elkeseredést váltott ki, hiszen nem voltak 
adva számára a mindennapi élet legfontosabb létfeltételei sem. 
Ez a népnyomor elsősorban a város válságos gazdasági helyzeté-
ből adódott. Az egyoldaluan fejlődő ipar óriási nyersanyaghi-
ánnyal küzd. A  mezőgazdaság  a város avult bérleti rendszerével 
És a bérlők rablógazdálkodása miatt nem képes a szükségletet 
megteremteni. 

A mindezeket betetéző antant katonai megszállás szinte 
egyedülállóan sulyos közellátási viszonyokat teremtett. A dol-
gozó nép életkörülménvei rendkivül válságosak voltak. Ilyen vi-
szonvok mellett volt kéntelen az ipari és agrárproletáriátus 
felfogni  a  tőkéseknek az életszinvonal ellen intézett rohamát. 
A szegedi munkásság is — küzdelmei után itélve — tudatában volt 
annak, hogy harcának erejétől és lendületétől frgg a háboru előt-
ti bérszinvonalánk megközelitése. Bátran élt a bérharc fegyve-
reivel, amelyek a huszas évek végén az impozáns tömegsztrájkok 
kifejlődéséhez vezettek. 

A dolgozók ellenforradalomm°1 szembeni harcainak elkesere-
dett hangulatát csak növelte a város szoci ális intézményeinek, 
a nép egészségügyi ős kulturális viszonvainak avult, elm^radt 
volta, amiknek a talaján ezek az osztályösszeütközések lezaj-
lottak. Ezeknek elhanyagolása a város sulyos szociálpolitikai 
bünei közé tartozott. 
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Az ellenforradalom népellenes el nyomé rendszerében Szeged 

dolgozó tömegei harcának uj tartalmat adott: 

1. A ,Hegélhetésért folytatott kJadelem, a város háborq 
utáni nagyon sulyos gazdasíri és ellátási viszonyai 

között. 

2. A  tike ujabb támadásával szemben a bérszinvona'_ eme-
léséért folytatott szakadatlan harc. 

3. A nyomoruságos szociális életkörf;lmények emberibbé 

tételéért kifejtett er őfeszité s. 

Jelen dolgozatunk e fenti tónyezőket igyekszik a forrás-

anyag lehetőségeinek keretein belli részletes elemzés alá vermi. 

I. 

Szeged gazdasági és politikai helyzetének', valamint  a nóp _élet-
viszonva.inak alakulása a háborut követő  meseállás éveiben_ 

/1919-1920/ 

1 . 

Szeged  területének franciam  szerb e  rom n_me gszáll-ósa a Tanács-

köztársaság után 

/A demarkációs vonalak kialakulása. 	város gazdasági és 

politikai elszigetelése. A demarkációs vonalak bénitó 

hatása a termelő munkára ós a munkások, parasztok ős ipa-
rosok rnunkaköriilményeire. A burzsoa—megszálló csapatok és 

a lakosság viszonya. A nép szenvedései./ 

A háboru utáni népnyomornak és a város sulyos ellátási ne-

hézségeinek egyik fő forrása az antant francia, valamint a szerb 

ős a román intervenciós csapatok katonai megszállása volt. A 
megszállás következtében kialakult demarkációs vonal valóságos 

fojtogató gyürüként fonódott a szerencsétlen város köré, amely 

teljesen elszigetelte politikailag a Tanácsköztársaságtól, gaz-

daságilag pedig a létalapját jelentő külső földterületektől és 

tanyavilágtól. A keleti antant haderők főparancsnoka a demarká-

ciós vonalat általánosságban a Maros és Tisza folyónál állapi-

totta meg. 1./  

1. Szegedi Állami Levéltár — továbbiakban: SZÁL. Polgármesteri 

iratok 10.960/1919. 



A szerbek e vonalig 1918. novemberében jutottak el, amikor 

elfoglalták UjszeLedet a hozzá tartozó mintegy négyezer hold te-

riiletü szántóföldekből álló ingatlan résszel, amely a Tisza ke-

leti partján fekszik. Ezzel a várost két részre szakitották. A 
szerb demarkációs vonal a Tisza és a Duna között a Maros folyó-
nak mintegy meghosszabbitásában Szaadkán át jutott el a Dunáig. 

Igy a szerbek a fegyverszüneti szerződés értelmében megszállot-

ták a Szegedhez tartozó alsótanyai rsznek délre eső körülbelül 

egyharmad részét, a nagyszéksósi kapitányság egy részét, vala-
mint a királyhaltai és az átokházi '- pitányyságok külső részeit. 2 '/ 

A francia megszálló csapatok 1918 decemberében érkeztek .k:o-
gedre. A csapatmozdulataik fő oka jóllehet elsősorban stratógiai 

volt, mert hisz Szeged - számukra - fontos hídfőt jelentett 

:aaced5niai hadosztály élelmezése és biztonsága szempontjából. 

A város megszállása a Tanácsköztársaság kikiáltása pillanatától 
uj politikai tartalommal bővült, hiszen de Touruadre tábornok a 

városkormányz5 1920 március 1 -i parancsa szerint: "Sohasem ki-

vánt egyebet, csak azt, hoq;;* Szegedet a bolsevizmussal szemben  
me;védje." 3 ' / Az itt tartózkodó francia csapatoknak volt  móg 
ezen kiv`?1 bizonyos ellensulyozó sze:'epük is a szerb és román 

megszállók érdekellentéteiben. "Ugyanugy meg  akarta kimélni a 
várost - hangzik a fenti parancs - oly megszállástól, mely bi-

zonyosan sulyosabb lett volna a francia regszállásnál, ha azt 
oly nemzetek hajtották volna végre, amelyeknek a magyar érde-

kekkel és aspirációkkal kczvetlenebbül ellentétes érdekeik és 
aspirációik vannak." 

A franciak folyamatos cs .; -. terősitéseik révén április kö-
zepére a Tisza nyugati partján le Röszkéig a város körül mintegy 

15-20 kilométernyi távolságra szoros hidfőállást épitettek ki. 
A francia hidfőállásokon kivüleső tanyaterületeket a vörös had-

sereg szállta meg és tartotta hatalmában a Tanácsköztársaság 
bukásáig. 

A románok augusztus elején lépték át a  Tisza vonalát és a 

2. SZÁL. Polgármesteri iratok 10.575/1921. 

3. Délmagyarország 1920. III. 1. 

4. Uo. 



francia vonallal szemben mintegy 20 kilométernyire alkották meg 

az uj arcvonalukat. Ez kiterjedt a város tápéi-réti birtokaira, 

mintegy négyezer holdat kitevő szántóföldjére és a felsőtanyai 

részekre . 5 '" Ezzel teljesen lezárult a kör, amivel a város 120 

ezer főnyi lakóját köröskörül elzárta a világtól. A megszállt 

területeket először a románoknak kellett kiüríteni 1920.február 

25-én. A franciák a várost 1920. március 1-én, a szerbek a Ti-

sza-Maros háromszögét csak 1922. augusztus 20-án adták át a ma-

gyar hatóságoknak. 6 '/ 

A katonai megszállás egyik legsulvosabb következménye az 
volt, hogy az első hónapokban teljesen megszakadt a város min-

den gazdasági és politikai kapcsolata az országgal. Negszünt a 
vasuti, postai ill. távbeszélő összeköttetés. A későbbi utazás 

mérhetetlen fáradtsággal és zaklatással járt együtt. Az első 

vonat Budapest felé 1919. szeptember 4-én indult, de csak Kis-

kunfélegyházáig, és csak azok utaztattak, akik a városkormány-

zóság utlevél osztályától kiállított ős a kormányzó román össze-

kötő tisztje által láttamozott igazolvánnyal rendelkeztek. 7 '/ 

Erről a francia szerelvényről Kiskunfélegyházán egy román sze-

relvényre kellett átszállni, amely Budapestig ment, de mind-

össze 500 személyt szállított. Tiszántul felé pedig a nyilvá-

nos vasuti személvforgalom még 1920. közepéig sem indulhatott 

meg.A fővezérség rendelete értelmében az üzembe helyezett cse-

kély számu "vegyes" von=tokon csakis a szolgálatban álló kato-

nák, hivatalos kiküldetésben lévő polgári személyek vagy vasuta-

sok utazhattak. 8 '/ Kezdetben ezek a szerelvények is csak Oroshá-

záig közlekedtek, s csak 1920.juniusában tolták ki a vonalat Bé-

késcsabáig a polgármester azon kérésére, hogy a begyüjtött te-

jet innen még édes állapotban a városba lehessen hozni. 

Szeged és Budapest között a telefon és távíró összekötte-

tést csak 1919. november 20-án bocsájtották a lakosság renel-

kezésére. A francia városkormányzó korlátozó intézkedései első-

sorban a politikai ellenőrzés célját szolgálták. Igy: 1. A sür-

gönyök a cenzor láttamozásának alávetendők és neki a feladók 

5. SZÁL. Polgármesteri iratok 10.960/1919. 

6. SZÁZ. Polgármesteri iratok 8.924/1923. 

7. Délna. gyarors zág 1919. IX. 3. 

£3. SZÁL. Polgármesteri iratok 2.913/1920. 



által személyesen benyujtandók. 2. A telefonbeszélgetések szaba- 
dok, de a közönség figyelmeztetik, hogy felfigyel et gyakoroltatik 

a közlekedések fölött. Ezek csak szolgálati vagy családi gyekért, 

kereskedelmi vagy ipari okokból lesznek megengedve. T•°inden katonai 

vagy politikai kérdésre vonatkozó célzás szigoruan meg van tilt-

va." 9 ' /  
Ugyancsak a politikai szürő szerepét töltötte be a francia 

városkormányzóság 1919. augusztus 4-i kérésére felállitott "Ide-
geneket Ellenőrző Eivatal" is. A városkormányzó utasítja a hiva-

talt, hogy: "Szigoru ellenőrzés gyekoroltassék a nap-nap után 

Szegedre érkező menekültekkel szemben ugy a  közbiztonság,  vala-

mint a mindinkább sulyosbodó közélelmezés érdekében, tekintve, 

hogy ezen menekültek közül számosan munka nélkül gyanus forrá-

sokból tengődnek." 10 ' /  Igy a Szegedre érkező idegenek közül azok, 

akik a hivatalnál történő jelentkezésük alkalmával igazolni tud-
ták itt-tartózkodásuk szükségességét, tartózkodási engedélyt kap-

tak, azokat viszont, apik ezt igazolni nem tudták, kiutasították 

a városból. 

A lakosság a megszállás sulyát nemcsak politikai és mozgás-

szabadságának korlátozása terén érezte, hanem méginkább ellátása 

és a termelőmunkájának akadályozása terén. A szerb  kormány  még 
1919. januárjában Muraközben lezajló szerb-magyar katonai inci-

densre hivatkozva elhatározta : ::agyarország felőli határainak tel-
jes elzárását és ezzel egy=idejüleg beszüntetett minden élelmiszer-

szállitást. 11 '/ A románok pedig az 1919-20-as évek nagy fainsége 
idején görditettek sok akadályt a város tüzelőbeszerzése utjába. 

Különösen érzékenyen érintette a város dolgozó népét a köz-
uti hid lezárása. Erre először 1919. februárjában, majd francia 

közbenjárásra, átmeneti felmentés után 1920. januárjától lr ezdve 

került sor . A hid pedig a Tiszántulról jövő élelmiszer szállí-

tás fő Utőere volt. Érthetően nagy izgalmat és elkeseredést vál-

tott ki a hid lezárásának hire. A nép hangulata végül is 1920. 

február 5-én a közuti hid valóságos ostromáig fokozódott.  12./  

9. SZ L. Polgármesteri iratok 12.462/1919. 

lO.SZÁL. Polgármesteri iratok 8.479/1919. 

11.A Munka 1920. I. 6. 

12. A Munka 1920.1I.5. 



Előidézője az a vaklárma volt, hogy e napon megnyitják a hidat.  

/Az illetékes szerb-magyar hatóságok között folytak is e téren 
tárgyalások./Mar a reggeli órákban tekintélyes tömeg gyűlt ösz-

Eze a hid mindkét feljárójánál, hogy átvehessenek. Miután a  hid-
őrség senkit sem engecett át, 9 óra körül a hangulat kezdett 
izzóvá válni. ''rhen kell halnunk, ha nem engednek át." "Orsz ~.g-
határokat csinálnak, de  nem gondolják meg, hogy a gyomor nagyobb 

ur a politikánál is:...közbekiáltásokkal tüzelték egyaást a vá-

rakozók. Végül is az izzó hangulat erőszakba robbant ki, a tö-

meg mit sem törődve a feléjük szegezett szuronyokkal, valósá-

gos ostromot intézett a hid ellen. Csak erős kivcLényelt rend-

őrkordon tudta, Őket szétoszlatni. 

U j sz egednek a várostól tö :  cnő elválasztása sok munkásnak  
kenyerétől való megfosztását jelente tte. Az Ujszegedi Kender-
gyár leállása is ennek az eredménye. A hídelzárás által mind-

két oldalon mun_kanélk:`.livé váltak számát 1920. augusztus 19-én  
egy polgármesteri jegyzőkönyv közel 800-ra becsüli. 13. / 

Szinte segélykiáltásként hangzik annak az Ujszegeden lakó 25 
önálló ós segédiparosnak a polgármesterhez 1920. augusztus 14- 

1'_. / 
é l eljuttatott kérvénye, 	amiben „panaszolják, hogy; "a  hid- 

elzárás és Tőképpen a szerb megszálló csapatok részéről eszkö-

zölt intézkedések folytán már huzamosabb idő óta nem járhatnak  
át. Ott munkájuk nincs, pénzt keresni nem tudnak, amiből kifo-

lyólag ma  már teljes lerongyolódásnak ós éhenhalásnak vannak  

kitéve." Kérik, hogy igazolványt kaphassanak az átjárásra.  
Nagy nehézségekbe ütközött a város szolgálatában álló Ujszege-

den dolgozó munkások munkabérnek kifizetése is. A polgármes-

ter 1920. március 1-i jelentése szerint: "Az Ú j szegedet meg-

száúlló szerb királyi hadsereg a hídon való átjárást ujabban  
ismét szigoritotta, s igy az Ujszegeden dolgozó kertősz mun-

kásoknak munkabérét a városi főkertész átvinni nem kőpes. 15 ' /  
A megszállási vonalak lezárása nagy zavarokat okozott a  

mezőgazdasági termelőmunkában is. A helyi viszonyokat figye-

lembe nem vevő demarkációs vonalak a legtöbb esetben elszaki- 

13. SZÁL. Polgármesteri bizalmas iratok 532.aktacsonag /szám-

nélküli jkv./  
14. SZÁL. Polgármesteri iratok 3.257/1920. 

15. SZÁL.  Polgármesteri  iratok 2.431/1920. 
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tották a termelőt a földjétől., avagy a virosi piactól. A he-

lyi katonai hatóságok veszélyes intézkedései, az ideiglenes 

megállapodások és azok be nem tartása, teljesen bizonytalan-

ná tette a földmüves társadalmat mezei munkája végzésében, 

illetve terménye elszállitásában. Ez az állapot állandó iz-

galomnak lett forrásává, különösen a termények betakaritása 

idején. Ennek a közhangulatnak ad kifejezést a polgármester 

1920. Junius 9-én a külügyminiszternek tett jelentésében, 

amiszerint: "Most közeledik az aratás és nagy izgalommal van-

nak a községek la-ósai, hogy mi lesz a terménveikkel, s iz-

galomban van a város is, hogy mi lesz az ellátásával. 16./  

A sok huza-vona után végre 1920. szeptember 19-én si-

került ezt ., nilált kérdést nyugvópontra juttatni. Ekkor jött 

létre a magyar és szerb hatóságok között egy egyezmény, amely 

10 cikkelyben tisztázza  a Makó és Baja közötti demarkációs vo-

nal  átlépésének részleteit. 17 ' /  "'Ez az egyezmény azokra a sze-

mélyekre vonatkozik, akik a demarkációs vonal egyik oldalán 

laknak és a másik oldilon fekvő földingatlanoknak müvelői, bér-

lői vagy tulajdonosai, feltéve, hogy ezeknek a földingatlanok-

nak a demarkációs vonalhoz legközelebb eső részei, attól leg-

feljebb 20 km távolságra vannak." "Kiterjed ezen egyezmény 

mindazon köz- és magántisztviselőkre, ipari munkásokra, akiket 
életfenntartásu" és hivatsuk a tulsó oldalra utal. Az egyez-

mény értelmében a jogosult személyeknek módjában áll a járlat-

tal ellátott állatokat, jármiiveket, szerszámokat, gazdaság' _ 

felszereléseket, valamint egy heti élelmet magukkal vinni. A 

monopólium tárgyát kivéve mindennemű termény szabadon átszál-

litható, csupán a szükséges vetőmag hagyandó vi ssza." stb... 

stb... 

A szerb megszálló hatóságoknak szándékában állott átszer-

vezni a városi földek bérleti viszonyait is. 1919. februárjá-

tól, amikor Újszegedet állandó megszáll ásra kezdték berend3 - 

16. SZA.L. Polgármesteri iratok 5.962/1920. 

17. SZÁL. Polgármesteri iratok 10.896/1920. 



ni és a városrészt községesitették, 184  tervet dolgoztak ki ar-

ra vonatkozólag, hogy a városi bérföldeket holdanként 150 szerb 

koronáért bérbeadják az ujszegedi szegényeknek, illetve a fent-

maradó földekből a szőregi szegények részesednének. 19./  /2 tagu 

család részére 2 holdat, 4 tagu után 3, 6 tagu után 4 holdat, 

azon  felül  pedig 10-12 holdat terveztek./ A kivitelezés érdeké-

ben a várostól meg is kérték a hiteles katasztert is. 

A burzsoá megszálló csapatoknak a dolgozó néppel szembeni 

magatartásit a győzők fölényéből eredő erőszakos módszereken 
tul a Tanácsköztársaság és a'kommunisták elleni gyűlölet érez-

tetése jellemezte. Mindezek a vonf': .sok minden megszálló csapat-
ban közösek voltak. Különbség közöttük legfeljebb csak modor-

ban volt. A franciák simább, udvariasabb, a szerbek, románok 

erőszakosabb módszerekkel éltek. 

Az ellenforradalmi uralkodó osztály az első pillanattól 

kezdve nagyon hálás a francia megszállóknak, hiszen már a Ta-

nácsköztársaság ideje alatti hatalomrajutását kizárólag nekik 

köszönhette. Kelemen Béla kerületi kormánybiztos a francia vá-

roskormányzónak irt levelében nyiltan ki is jelenti: "lei külö-

nösen hálásak vagyunk tábornok urnak, hogy az Ön parancsnoksá-
ga alatt álló francia sereg városunkban megóvta az élet- és va-

gyonbiztonságot." 20 ' /  Siet ezt az érzését a polgármester is ki-

fejezésre juttatni  amikor hangsulyozza hogy: "A város közönsé-

ge nevében hálás köszönetemet fejezem ki a nagy francia nemet 

és annak vitéz hadserege előtt, hogy. ezt a nagy magyar várost 

a bolsevista rémuralomtól megmentette. "21'/  Az itélőtábla el-

nöke még tovább fü zi a hála gondolatmenet^t: "Mint a Szegeden 

szókelő biróságok feje, hálás köszönetet mondok a  franciáknak 

azért, azért, hogy mint szegedi bírák büszkén hivatkozhatunk arra, 

'ogy a tanácsköztársaság felforgató rendelkezéseit soha egy 

pillanatig törvénynek tekinteni és alkalmazni nem voltunk kény-

telenek."` 2 '/ 

18. SZÁL. Polgármesteri iratok 8.363/1919. 

19. SZÁL.  Polgármesteri iratok 9.974-í1920. 

20. Kiss-Tonelli-Szigethy: Szeged 1927. 91. 1. 

21. SZÁZ. Polgármesteri iratok 8.683/1919. 

22. Kiss-Tonelli-Szigethy id.m. 92. 1. 



A franciák udvarias hangja azonban csak külszín. Azonnal 
leplezetlen gyülöletbe csap át, amikor a kommunistákról van 

szó. Igy a városkormányzó a simamodoru parancsaiban sem sze-

repelnek másként a bolsevisták mint: "álruhás rablók". 23./  

Csak a szociáldemokrata párt kap amnesztiát, akinek megalku-

vó reformista vonala megfelelt a nyugati demokrácia feltéte-

leinek. Az 1920-as választások előtt a városkormányzó felhí-

vása szerint: "A bolsevistáktól eltekintve - akik voltaképen 

nem m - sok, mint álruhás rablók - minden egyes pártnak, a szo-
ciáldemokratáktól a reakció legizzóbb hiveiig, joga ős köte-

lessége hogy a haza ujjáépitéséhez a maga munkájával hozzájá- 
ruljon." 24./  

Az osztlybékére való törekvés volt az a közös plattforrt, 

amin a  szociáldemokraták és a franciák politikai törekvéseik-
ben találkoztak. De Tournadre tábornok városkormányzó előbb 
említett rendeletében az osztályellentétek szitásának veszé-

lyéről beszél. Szerinte: "Az egyes tá r sadalmi osztályok, fa-
jok és vallásfelekezeteknek folytonos egymásra uszitása által 

nem érhető e1 az a közös egyetértés, mely a szerencsétlen ha-
zát ismét talpra állítani képes." Ezért élveztek a szociál-

demokraták bizonyos foku védelmet a franciák által. Talán 

ezen a ponton mérhető le némi előnye a franciák jelenlétének, 

mert a  munkásosztálytól bizonyos mértékben elhárították, il-
letve letompitották az ellenforradalom kezdeti vad terrorját 

és a tiszti különitmények kegyetlenkedéseit. Erről panaszko-

dik az említett monográfia irója, amikor kijelenti, hogy: 

"akkor alakult meg eleinte titokban a nemzeti hadsereg, sok 

menekült magyar tiszt kapott otthont a városban, s ha  néha 
összeütközésbe kerültek tüntető, magukat a franciák védelmé-

ben tulontul otthonosnak érző szociálistákkal, nem a tisztek 

kaptak elégtételt, sőt közülők többeket ki is utasítottak Sze- 
n 

gedről a franciák.t125./  

A francia katonák bánásmódja a lakossággal már látszatra 

23. Id. m. a > . lap. 
24. U.ott. 

25. Id. m. 108. lap.  
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seri"udvarias". Sok hatalmi visszaélésről érkezik jelentés a 
polgármesterhez, aki sokszor kényszerül a francia pa.rancsnok-

ságnál panaszt emelni "a francia katonaságnak a közönséggel, 

de különösen a nőkkel szemben annyira ildomtalan, mondhatni 

brutális magaviselete ellen, ami már szerinte "az erkölcsi l' 
tekintetből sulyos kifogás alá esik." 2G ' Ezért kénytelen 
még az uralkodó osztály szájaize szerint megirt fenti monog-
ráfia is megjegyezni a franciákról, hogy: "minden udvarias-
ságuk mellett is sok volt bennük a győzők fölényéből, hatal-

maskodásából." 27 '/ 
A burzsoá szerb és román megszálló csapatok erőszakos  

rekvirálásokkal és a termények városba szállitásának megaka-

dályozásával sulyosbito tt ák a környék népének, el sű sorban a 
parasztságnak a helyzetét. A gyálai rét 300 bérlője járt a 

polgármesternél, panaszolván, hogy terményeik beszállitását 

a városba akadályozzák az ottani szerb katonák. 28.  A polgár-
mester átiratában szintén arról tesz emlitést, hogy a Röszke 

alatt fekvő Bodoni-réten, ahol a város kiterjedt kertgazdasá-

ga és baromfi telepe v an, a szerbek megszállásuk óta megaka-

dályozzák az 'lelmiszer behozatalát, noha innen látják el a 

városi szegényházat, menhelyet, árvaházat és kórházat zöld-

ségfélékk e1. 29./A város rendőrsége jelent %se szerint a napon-

ként Belgrád felől érkező gőzhajó utasait a szerb határőrség 

átvizsgálja és a náluk talált élelmiszer jó részét lefoglal-

ják, illetve elkobozz2k_. 30 ' 

A  felsőtanyaiak 1919. november 7-i tömeges aláirásu be-

adványukban a Felsőtanya-Gajgonya közelében tartózkodó román  
őrség visszaéléseit sérelmezik a polgármesternél. "Naponként 

hordják el - irják - az amugy is kevés élelmiszereinket, to-

jást, zsirt, szalonnát, aprójószágot, takarmár]yfélét és gabo-

nát. Még az utóbbiból vetőmagot sem hagynak. A dolgainkat sem 

26. SZÁL. Polgármesteri iratok 7. 9q4/1919. 

27. Id.mü 107. lap. 

28. SZÁL. Polgármesteri iratok 9.328/1919. 

29. SZÁL. Polgármesteri iratok 9.202/1919. 

30. SZL. Polgármesteri iratok 7.820/1919. 



végezhetjük rendesen, mivel folyton elhajtják kocsijainkat, a 

rekvirált dolgokat tartózkodási helyükre hordani. Llhordják 

disznóinkat, marháinkat, juhainkat, és pénzt kérnek. Ck a rek-

virált dolgaikért csak nagyritkán fizetnek csekély arat. Véd-

telen nőkre erőszaskal támadnak, abla' alkat betörik, igy óhaj-
tanak lakásaikba bejutni, miért is azok az illetők kénytelenek 

lakosaikat elhagyni, bujdosva élni. Tehát sem vagyon, sem sze-
mélyi biztonságunk nincs." 31./Azt kérik, hogy mentsék meg őket 

ettől a garázdálkodástól és hogy Felsőtanya Szegeddel szabadon 
közlekedhessen. 32 '/ 

Az őszeszéki kapitányság parasztsága is csatlakozik ehhez 

a kéréshez, mert mint irják: "Kérjük a nagyságos Polgármester 
urat, hogy a Szegedre vezető utat teg::e szabaddá előttünk, mert 

a román őrség csak 30-100 koronáért enged bennünket utainkra 
Szeged felé és áruinktól bennünket megfosztanak." 33./  

A Szeged környékén uralkodó tarthatatlan viszonyok okoz-
ta élelmiszerhiány és drágaság arra kényszeritett sok család-
apát, hogy az őrségeken keresztül átmenjen Tiszántulra élelmi-

szerért az éhhalál előtt álló családja részére. A tét igen nagy 

volt, sokszor az életűk, mert az őrség kimélet nélkül agyonlőt- 

te a demarkációs vonalon átjutni akaró egyéneket, ha azokat ész-

revette. Erre a szomoru sorsra jutottak - hogy néhány esetet em-
litsünk - Belovai Imre algyői mezei  munkás, 34 '/mert 1920.február-
j Ian élelmiszert akart áthozni családjának a Maroson, Vida Jó-

zsef; 5 ' /aki 1920. juniusában tojást hozott át a Tiszán, avagy 

Farkas Sándor borbélymester;"/aki 1921. májusában át akart hoz-

ni a Maroson hat vasutast, akiket állásukból elbocscájtottak s 

minden keresetiektől megfosztva  Szegedre  akartak jönni. 
Igy néz ki néhány vonással konturjaiban megrajzolva az an-

t:.;.nt intervenciós hadseregek szegedi megszállásának képe. Felül 
a burzsoá megszálló  csapatok szuronyaival oltalmazott "hálás" 

31. SZJU. Polgármesteri - iratok 2.316/1920. 

32. U. ott.  

33. U.ott. 

34. A Munka 1920. II. 8. 

35. A i , unka 1920. VI. 11. 
36. SZÁL. Polgármesteri iratok 541x/1921. 
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ellenforradalmi uralkodó osztály, alól a megszállás árát drágán 

fizető dolgozók tömege, akiket a tőke és a megszállók fegyverei-

re támaszkodó ellenforradalom most kötszeresen elnyomott. Ennek 

érdekében az uralkodó osztálynak egyelőre nincs is sürgősebb dol-

ga, mint a r-'gi elnyomó közigazgatási szervezet ujjáélesztése, 
amire hamarosan sor is kerül. 

2 . 

A régi népelnyomó közigazgatási apparátus ujjáéledése  

/A francia v.-íroskormánvzói jogkör kibontakozása. A kormány-

biztos-főispáni kinevezés. A régi Törvényhatósági Bizott-

ság összehívása. Elnyomó karhatalmi szervek: "nemzeti had-

sereg", csendőrség-rendőrség szervezése./ 

A  Szegedet megszálló francia katonaság számára akár élel-

mezés, akár biztonság tekintetében egy pillanatra sem voltak kö-
zömbösek a város politik a i viszonyai. Tarthatatlan ellentmondás 
volt ugyanis az a körülmény, hogy az antant burzsoa csapatok ál-

tal megszállt városban a közhatalmat a proletgrdiktatura kiki-

áltása után annak végrehajtó szerve a szegedi direktórium gya-

korolta. A Tanácsköztársaság Vörösnadseregének a megszállási 
vonala pedig a  várostól mindössze  néhány kilométerre huzódott. 

A franciáknak tehát létérdekeik volt a politikai és a közigaz-

gatási életbe való beavatkozás. Ez meg is kezdődött, ami cr 

Betrix ezredes az akkori katon^ .i parancsnok a direktóriumot 

egyheti müködése után kiutasitotta a városból és ettől kezdve 

magát városkormányzónak nevezte és az összes hatóságot ellen-

őrzése alá vonta. Ettől kezdve a mindenkori városkormányzó fő 

törekvése az volt, hogy: "a pártok izgatottságát lecsillapitsa, 

a zavargásokat megakadálvozza...és hogy / - talán legfőképpen - / 

Szegedet a bolsevizmussal szemben megvédje. „37./  

"A pártok izgatottságának lecsillapitása", avagy másnéven 

az osztálvbéke megteremtése érdekében a városkormányzóknak fel 

kellett lépniök a tőkéseknek munkások ellen elkezdett azonnali 

támadásával szemben. De Tournadre 1919.szeptember 4-én kiadott 

37. SZÁL. Polgármesteri iratok 2.428/1920. 



—  13  —  

rendeletében a rend felbomlásának veszélyére figyel ezteti a  
"r;urzsozzi it és sulyosan elitéli az egyes munkaadók ilyenirányu  
eljárását.  

"Több ol a.lról Lrkezett már panasz a tábornok-kormányzóhoz 

- hangzik a rendelet - egyes munkaadók eljárását illetőleg, akik 

a helyreállt rendet arra akarják felhaszn lni, hogy a munkásost=-

tááy érdekeit sértsék. /Igy például: az egyik gyár elbocsájtja 

összes alkalmazottjait, a  másik gyár viszont arra kényszeriti  
munk ~`sait, hogy a szakszervezetekből kilépjenek./ Ez az eljárás  
sulyosan elitélendő, most inkább mint valaha szükséges az osz-

tályok közötti egyetértés, hogy a rend fel ne boruljon.  
A munkaadóknak be kell látniok, hogy az idő nem alkalmas  

arra, hogy a munkanélküliek igy is tetemes számát még növeljék.  
Ellenkezőleg arra kell törekedniök, hogy :megtartsák összes mun-

kásaikat, sorsukon enyhitsenek, bármily nehézségekkel kell is a 

jelenben megküzdeniök. Szenteljék e célnak a multban szerzett  
és a jöv ben remélhető javaiknak egy részét. Minden esetre tar-

tózkodniok kell minden kihivástól, minden erőszakos intézkedés-

től, minden  j ogtalanságtól." 38./  

A politikai ellenőrzés érdekében a városkormányzó cenzura  
alá vette a lapokat, és int már láttuk, szigoru ellenőrzést 

gyakorolt a távíró és távbeszélő szolgálat felett. Tilos  volt  
minden politikai célzatu hiranyag továbbitása. 1919. julius 

29-én Rondenay ezredes "kivétel nélkül megtilt minden összejö-

vetelt, melynek megtartására az engedély nem tőle lett előző-

leg kieszközölve. Minden nem engedélyezett összejövetelt szét 
kell oszlatni a városi rendőrség által. A rendezők letartózta-

tandók és elitélendők. 39 ' /  

A franciák a direktórium felszámolásával  egyidŰben meg-

kezdték a régi népelnyomó közigazgatási apparátus ujjáélesz-

tését. Betrix ezredes rendelkezéséré Dettre Janos kormánybiz-
tos főispán és Somogyi Szilveszter polgrmester ujra elfoglal- 
t  ,, 	 0/ ták  hivatalukat.'   

A két korm riybiztos,Dobay Gyula és Vasek Ernó tevékenysé- 

38. Délmagyarorszag, 1919. IX. 5.  
39. SZAL. Polgármesteri iratok 8.219/1919. 

40. Kiss-Tonelli-Szigethy id.m. 83. lap. 
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ge főleg a "kommunista fegyelmi ügyek" kivizsgálásában és a 

tisztviselők igazoltatásában merült ki. Igazolóbizottságok 

fel -íllitásár61 de Tournadre tábornok még 1910. szeptember  16-
án kiadott rendelete intézkedik. Indokai: "Hogy 1. egyes sze-
gedi csoportok kétségtelenül összeköttetésben álltak a kommu-
nista, kormánnyal, bár ennek hatásköre a városra egyáltalán 

nem terjedt ki... 2. egyesek olyan cselekedeteket követtek el, 

amelyeknek megtorlása már a hivatalnokok, alkalmazottak és 

munkások többsége érdekében is kivánatos... 3. a kihágások 

megvizsgálásanak elhalasztása nehézségekbe ütköznék, 4. vi-

szont szükséges, hogy a hivatalnokok, alkalmazottak és munká-

sok fedezve legyenek a tulzott ellenforradalmi irányzatokkal 

szemben.:.
r.l. 
 Ezek után körülírja a bizottságok jogkörét ós 

intézkedik a véleményezett jegyzőkönyveknek a városkormányzó-

hoz döntés vegetti felterjesztéséről. Ezek alapján Dobay G yu- 

lának - akit az Ábrahám kormány nevezett ki és aki "esküdt el-

lenfele, sőt ellensége  a szocialistáknak, értve annak szociál-

demokrata árnyalatát" - néhány hónapi müköd ése főleg a tisztvi-

selők igazoltatásában és a fegyelmi eljárások meginditásában 
merült ki. Munkájának eredménye számos hivatalvesztés volt. E 
"tisztogató" tevéke nységet folytatta Vasek ürnű, akit a keresz-

tény-szocialista párt tagjaként küldött a belügyminiszter Sze- 

gedre. 42.  i 
Nem kis gondot okozott az ellenforradalom számára a tör-

vényhat4sági tisztviselők megválasztása és a Törvényhatósági 

Bizottságnak az összehivása. Az 1914. áprilisában megválasz-

tott közigazgatási tisztviselők 6 éves mandátuma 1920. áprili- 

sában lejárt. A Törvényhatósági Bizottság lenne hivatott a tiszt-

uitás végrehajtására, de ennek az összehivása, főleg a régi ösz-

szetétele nem jelentene eléggé megnyugtató bázist az ellenforra-

dalom vadul szélsőséges Fasiszta törekvéseinek. Ezeket az aggá-

lyokat nyiltan fel is tárja Vasek kormánybiztos 1920. március 

20-án a belügyminiszterhez küldött feliratában, amikor kijelen-
ti: "A szegedi Törvényhatósági Bizottság - eltekintve attél,hogy 

41. 1:iss-Tonelli-Szigethy id.m.106. 1 

' 2 . Id. m. 107. lap. 



— 15 — 

a választott tagjai közül a felének 3 éves megbizatása már le-
járt — alkotó egyéneinek tulnyomó szabadkőműves és zsidó viri-

tista voltára figyelemmel a mai keresztény és nemzeti szellemü 

irányzatnak teljesen megbizr_atatlan, sőt egyenesen veszélyes, 

miért is semmi esetre sem lehet esztendőkre kiható erővel dön-
tésre jogosult testület. 43 '/ 

Va,sek nem is szándékozik a Bizottságot összegi ioni, mert 
— mint irja: "a régi egybehivását — bár annak szükségességét 

magam is átláttam — különös sürgősség és végső k4nyszeruség hi-

ányában mindezideig  mellőztem és a jövőig mellőzni is fogom..." 

Arra kéri a belU.gyminisztert, hogy rendeletileg hosszabbítsa 

meg a megválasztott közigazgatási tisztviselőknek megbizatását 

mindaddig: "agyig az uj községi választási jog alapján egybehí-

vott és egybet yilt szegedi Törvényhatósági Bizottság e válasz- 

tásokat meg nem ejti. 44./  Ez be is következett az 1920. évi VII. 

törvénycikk rendelkezései folytán. 

A Törvényhatósági Bizottság a régi összetételében mégis 

összetilt 1920. junius 23—án. Összetételének fokozatos felfris:-

sitése mellett döntöttek a polgármester javaslata alapján . A 

"nagy érdeklődésre" való tekintettel és a közhangulat kedvezőt-

len volta ,miatt a főispán belépő jegyek kiállitását javasolja, 

valamint:  "a m. kir. államrendőrség Szeged városi főkapitánysá-

gát pedig aziránt megkeresni, hogy. az ajtók elé — meghatározott 

kötelességgel — rendőri közegek rendeltessenek ki. 45.  

Igy keltették életre ujra a régi népelnyomó közigazgatási 

arparátus csucsszervezetét a maga elavult, korhadt mivoltában, 

amelyet pedig már a forradalmak mint anakronizmust el8UpUrtek, 
És hogy valóban történelmi igazságszolgáltatás volt az elsöprése, 

igazolja az a kölcsönös bizalmatlanság, amelynek szférájában uj-

ra életre keltették. Bizalmatlan volt vele szemben maga az el-

lenforracalmi korra :yzat — láttuk Vasek feliratából — amely vad 

szélsőségességének bizonytalan bázist érzi a Bizottság régi, 

tulnyoróan "s zabadkőmüv es" összetételében. 

43. SZÁL. Főispáni iratok. 230/1920. 

44. U.ott. 

45. SZÁL. Polgármesteri j . rat ok 6.380/1920. 
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Méginkább bizalmatlanul, sőt egyenesen ellenszenvesen áll 

vele szemben a munkásosztály, amely még a nemrégen lezajlott for-

radalmak talaján állva életre keltett bebalzsamozott mumiát lát 

benne. Összehívásának hirülvételét a Munka igy kommentálja: "Nem 

tehetünk róla, de ugy fogadjuk ezt a bejelentést, mintha a be-

balzsamozott mumiákra akarnák r,ényszeriteni, mutassák meg, hogy 

nem hiába balzsamozták be őket, mert ha kell, "élni is tudn^k." 46 '/ 
Az ujra elnyomott dolgozó népnek indokolt borulátását fogal-

mazza meg a lap - az erősen kicenzurázott soraival - amikor fel-
veti a jogos k!r ," t, hogy vajon alkalmas ellenőrző szerv lesz-e 

az a közgyülés most, amely annak idején sem felelt meg hivatásá-

nak? "Mi veszedelmet látunk abban - hangzik a vélemény - ha a 

tanács szerintünk helytelen és antiszociális intézkedéseit, amit 

eddig saját felelősségére vitt végbe esetleg fedezni fogja a köz-

gyülés. A régi törvényhatósági bizottságról ugyanis mi föltesszük, 

hogy nem fog ezekben a kérdésekben a korszerit követelménvekhez al-
kalmazkodni...és bizony a közgyűlés ellenőrzése voltaképpen szank-

cionálni fogja azokat az intézkedéseket, amelyek a mi véleményünk 
szerint elitélendők és kárhoztatandók, mert ellenkeznek a modern 

nagy koncepcióju és a lakosság érdekeivel számottevő városi po-

litikával ." 47./  

Hogy a munkásosztály borulátása mennyire nem volt alap t alan, 
azt igazolják a közgyűlések határozatai az elkövetkező években. 

Ezek a határozatok valóban nem voltak mások, mint egyrészt a há-

ziurak vagy munkaadók védelmének, másrészt a város politikájára 

jellemző antiszociális intézkedéseknek törvényesítése. 

A népelnyomó apparátus ujjáteremtésének első feladatai kö-

zött szerepelt a karhatalmi szervek létrehozása. A Károlyi Gyula-
féle kormány szegedi ujjáalakulásakor annak főgondját képezte a 

katonai erő megszervezése. Sajnos igy lett városunk szomoru tör-

ténelmi színtere a hirhedt emlékü "nemzeti hadsereg" megalakulá-

sának és elindulásának. A toborzás a francia és szerb kormányok-
kal történő alkudozások, huzavona és a munkásosztály gyűlölete 

közepette folyt. Az ellenforradalom szélsőséges elemei, politi-
kusok, tisztviselők, katonatisztek nagy számmal özönlöttek Sze- 

46. A Munka 1920. VI. 17. 

47. U. 0. 
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gedre. 48 '
/ 
 bbből a hadseregből a szervezett munkásokat kizárták. 

Ezt a fővezérség sorozási utasitása egyenesen előírja. "A beso-

rozott parasztokat és értelmiségieket is kétszeresen megrostál-

ták. Az ellenforradalom csak ilyen megrostált hadsereggel végez-

hette el népgyilkos munkáját és válthatta le a román megszálló 

csa.natokat. "49. / 

.z ellenforradalmi hadsereg toborzásáról, szervezéséről, 

ill. kivonulásáról képet adni nem célunk. Témakörünk Horthy 

1919. augusztus 9-i kivonulása után ittmaradt helyőrségi lét-

számra, ill. vele kapcsolatban a lakosság hangulatára szorít-
kozik. Horthy hirhedt k ülönitményeinek Dunántulra történő el-
vonulása után Szeged továbbra is a legnagyobb helyőrséggel reze- 
delkezett. Erre utal a szegedi Katonai Kerületi Parancsnokság 

1919. december 25-i átirata a főispánhoz, amely szerint: "Sze-

geden a nemzeti hadseregnek egy meglehetős nagy része ugy mint 
egy gyalogezred 1700 fő létszámmal, egy huszárosztály kb. 400 

fő létszámmal, egy tUzérosztály 3 liteggel, egy árkász zászlóalj , 
egy repülőszázad, három csendőrtartalék zászlóalj és egy tiszti 

karhatalmi század van összesen kb. 4000 fő létszámmal. Szeged 

Helyőrsége az országban ma a legnagyobb." 5Ó '/ E szerint tehát a 

város népelnyomó apparátusának legszámottevőbb karhatalmi ereje  
a nemzeti hadsereg helyőrsége volt. 

Érezte ezt a dolgozó nép és hogy érzelmeinek hangot adott 

ahol tehette, erről tanuskodnak azok a törvényszéki perek, ős 

kiszabott börtönbüntetések, amik ezekből a megnyilatkozásokból 

származtak. Igy hat hónapi börtönre ítélte a Szegedi Törvényszék 

Bezdán Sándor 19 éves asztalossegédet: "mert 1919. december 19-

én Bokor András szakaszvezető ős Lehoczki Jenő gyalogos katona 

s a járókelők jelenlétében azt a kijelentést tette, hogy "ugyis 

addig virit a nemzeti hadsereg, míg a vörösök ujra élednek"...ez-

zel a polgári és katonai osztályt hboru idején egymás ellen gyü-

löletre izgatta." 51.  Sulyosbitó körülménynek tudja be a vádirat 

azt, hogy: "a vádlott a kijelentést az utcán, tehát nyilvánosan 

két egyén előtt használta, azt a járókelők meghallgatták oly kö- 

48. Kiss-Tonelli-Szigethy: id.m. 113. 1. 

49. Nemes Dezső: Az ellenforradalom hatalomrajutása és rémural-
ma Magyarországon /1919-1921/ 30. 1. 

50. SZAL. Főispáni iratok 2/1920. 

ál. SZAL. Polgármesteri iratok 1751/1920. 
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rülmények között tette tehát meg kijelentését, hogy az ott 

összeverődött emberek gyülekezeti jellege is megállapitható." 

Az Ügyészi vádirat knytelen a tov á bbiakban nyíltan be-

ismerni alakosság nyílt ellenszenvét a  nemzeti hadsereggel szem-

ben,  amikor l>iter az összeverődött emberek gyülekezetének érzel-

mi jellemzésére. "A vádlott ezen kijelentése - hangzik a vádirat 

- a maga összefüggésében nemcsak alkalmas arra, hogy a kommunis-

ta érzelmt polgwrság ot a  katonaság,  jelesül a nemzeti hadsereg 

ellen izgassa, de arra is, hogy komoly veszedelmet idézzen fel  
xiilönösen Szegeden, hol a nagyobb számai található ko:.=nista 

érzelműek a nemzeti hadsereg ellen fokozottabb ellenszenvvel vi-

seltetnek."52./  

A nemzeti hadsereg mellett a csendőrség és rendőrség lét-

számalakulása is jelentős. A csendőrség számarányára fényt de-
rít a Szeed Csendőrkerületi Parancsnokság átirata a kormány-

biztoshoz 1920. február 12-én, amiben bejelenti, hogy miután a 

csendőrség élelmi és egyéb szükségletének hadügyi készletéből 

való további fedezése lehetetlenné vált, kérik, hogy Szegeden 

tartózkodó 600-700 főnyi csendőrség élelmét és egyéb cikkeket 

az illetékes beszerzési forrásoktél utaljanak ki. 53 ./ 

A városi rendőrséget 1919. november 15-től államosították, 

ill. átszervezték, miután sorait megtisztitották azon elemektől, 

akik: "a város:. külterületón a vörös uralom vezetőinek szolgála-

taikat felajánlották". Igy elsősorban "Dreyer József rendőrka- 

pitány vezette 10 tagból álló rendőrk ■ .lönitményt, akik politi-

kailag megbizhatatlanoknak mutatkoztak." 5'4 '/ 

A rendőrség államosítása következtében Szeged  rendőrkeríi-

leti főkapitányság szé'hhellyé lett, a déli megyék hatáskörével. 

Az őrs:emélyzet létsz=`ma 1920. végén 1138, 1921-ben 1334, 1922-ben 

1125 volt. A főkapitányság keretébe tartozó szegedi rendőrkapi-

tányság létszáma 300-350 között mozgott.' J ' A kapitány évi je-

lent`sei alapján az állami és társadalmi rend ellen elkövetett 

bi,intettek és vétségek száma 1920-ban 64, 1921-ben 30, 1922-ben 

31, 1923-ban 12,1924-ben 3,l925-ben 13,1926-ban pedig 7 volt.
56./  

52. SZÁL. Polgármesteri iratok 1781/1920. 
53. SZÁL. Főispáni iratok 140/1920. 
54. SZÁL. Polgármesteri iratok 9219/1919. 
55. Kiss-Tonelli-Szigethy id. m. 347. 1. 
56. U.ott. 



- 19 -  

Az ellenséges megszállás és az ellenforradalmi  

terror mellett a dolgozó nép nvomorának legfőbb oka  

a város iparának és mezőgazdaságának válságos hely-

zete volt.  

3.  

Szeged iparának helyzete a történeti körülmények változása foly-

tán  

/Az üzemek óriási nyersanyag és tüzelőanyag hiánya. A ken-

dergyárak, malmok és szalámigy ,.~rak válságos helyzete. A  
kisipar helyzete. A pangás okai: sulvos nversanyaghiány,  
hatósági Üzemek konkurenciája./  

Szeged iparának sajáto s helyzetét az országos viszonyokból  
kiindulva tudjuk csak érzékeltetni. Az első világháboru után  

Magyarország iparának strukturája megváltozott. A területválto-

zás még jobban kiélezte a háboru előtti magyar ipar összetéte-

lének két legfontosabb jellegzetességét: az élelmezési ipar tul-

sulyát, a többi Varágakon belül pedig a vas- és fémipar és a  
gépgyártás viszonylag magas aránvszámát .  57.E  

A  leggyorsabban fejlődő iparág a textilipar volt. Az oszt-

rák és a cseh ipar nyomasztó versenyétől megszabadult textilipar  

fejlődését előmozditotta a kormány "iparositási politikája",amely  

az 1924-ig még fenntartott behozatali tilalmakban, azután pedig  
a fokozott vámvédelemben, valamint a különböző adó- és egyéb ked-

vezményekben nyilvánult meg. A fonóorsók száma 1921-29 között  

több mint 4,5-szeresére nőtt, a fonógépeké majdnem megháromszo-

rozódott. Hasonlóan gyorsan fejlődött a bőripar és az önálló  
vámrendszer és  , a protekcionista politika által biztositott magas  

árak védelme alatt. Az élelmiszeripar nem tudta a termelését a  

háboru előtti szinvonalra fokozni. Igy a malomipar őrlőkapacitá-

sának mintegy 50 6-a maradt az uj határokon belül. A malomipa r  

helyzetét fő' - Ausztria és Csehszlovákia lisztbeviteli korláto-

zásai és magas lisztvámjai tették sulvossá. ezek miatt a magyar  

lisztkivitel csökkent. A cukor-, sör- és szeszgyártás, az élel-

miszeriparnak szintén azok az ágai, amelyek az első világháboru  
előtt virágoztak, a huszas évek alatt pedig katasztrófálisan visz-

szafejlődtek.  

57. Az országos ipar jellemzését lásd: Ineze Miklés: Az 1929-33.  
évi világgazdasági válság hatása Magyarországon. 14 -'25. lap.  
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Az első világháboru utáni helyzet zeLed ipart strukturá-

lisan nem változtatta meg, mert az továbbra is tulnyomóan kis, 

és kézmüipari jellegi maradt. 584  finnek okai részben a gazdasá-
gi és földrajzi tényezők /szén és egyéb energiaforrásoktól tá-

vol esik/ részben az eddigi kormányok helytelen iparfejlesztési 
politikája voltak.  A  nagyipar fejlődésének, mindezeken tul még  

egy sajátos akadály állt utjában,  ami erősen éreztette hatását 
a gazdasági életben, ez pedig az állandó munkaerő tartalék hi = -. 
nya volt. Ugyanis az iparban alkalmazott munkásság nagy része - 

főleg a  női  munkások - nem érezték magukat teljes mértékben az 

iparhoz kötöttnek, hanem azt csak kisegitónek tekintették a té-

li hónapokra és amint a földeken a tavaszi munka megkezdődött, 
a mezőgazdaságban kerestek foglalkoztat ást. A munkásoknak az 
ipar és mezőgazdaság között történő fluktuálása főleg a női 

munkaerővel dolgoztató kender-, gyufa- és kefegyáraknak volt 

nehéz problémá,juk. 59 '/ 

Gyáriparban a munkaerő-koncentráció nagyon kedvezőtlen. Az 

1920-as statisztikai adatok szerint az iparban foglalkoztatottak 

összes sz áma 26,915 /ez a lakosság 22,6 %-a, ezzel szemben ős-
termeléssel 36,1 % fogialkozik/. Ipari kereső mindössze 14,142, 

a többi eltartott. b0 ' /  Méginkább összezsugorodik ez a szám, ha 

csak a gyári munkásokat vesszük alapul. A huszas évek 60 gyár- 

üzemében kb. 5.500-ra tehető a foglalkoztatott munkások száma. 61./  

A döntő tulsuly tehát a kis-, illetve a kézműiparra esik. 

Ez a  jelleg,  a i' boru után serunit nem változott. A város ipa-

ri karakterére jellemző könnyűipari ágak, mint a ken6erfeldolgozó-

malom- és husfeldolgozó iparok továbbra is dominálnak. Viszont a 

háboru utáni gazdasági válságot és pangást erősen élezte a pia-

cot és nyersanyagforrást jelentő bácskai területek katonai meg-

szállása, majd a lecsatolása. Ez szinte bénitólag hatott a város 
üzemeire, amelyek óriási nyersanyag és tüzelőanyag hiánnyal küsz-

ködtek. Igy a szegedi gyárak és vállalatok nagy része már 1918. 

58. Kiss-Tonelli-Szigethy: id. m. 198. lap. 

59. Szegedi ::eres'kedelmi és Iparkamara 1924.évi jelentése 70. lap. 

60. Magyar Statisztikai Közlenények. 1920.évi  népszámlálás  II.r. 

19-20. oldal. 

61. Kiss-Tonelli-Szigethy: id. :a. 204. lap. 
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novemberében szénhiány miatt kénytelen volt beszüntetni az üze-

met, amelyen csak az 1919. májusában megala : ult Szegedi .Aénbe-

szerző Szindikátus tudott nagy erőfeszitésekkel enyhiteni. 62 •/ 

Az óriási tüzelő- és nyersanyaghiány hogy mennyire bénitó-

lag hatott a város gazdasági életére, mutatja az a tény, hogy 

az 1920. év közepén még 12 ipari üzem nem működött és kb. 30 na-

gyobb üzem is csak munkásredukcióval.tudott üzemelni. 634  Igy az 
Első Szegedi Mittrágya ós Enyvgyár, amely békeidőben 4-500 munkást 

foglalkoztatott, most 15-20 embert tart. A gyár szerint ennek az 

az oka, hogy nem tudnak megfelelő mennyiségü tüzelőanyagot besze-

rezni. Vagy ha tudnának is, olyan áron, hogy ez aránytalanul nö-

velné a gyár üzemi költségét. A Back-malomban a háboru előtt 200-
250 munkás dolgozott. Most alig alkalmaz 100-120 embert, mert a 

bácskai területek lecsatolása .Miatt alig lehet a malmot üzemeltet-

ni a terményhiány miatt. A Lőv ✓i, a ,;:filkó és dinkler gőzfürészte-
lepeken fahiány miatt sz netel a munka. Tüzelőhiány miatt állnak 

a téglagyárak és a keramitgyár. A butorgyárban csak néha dolgozik 
1-2 munkás. A Soós, a Bugyi, a Kecskeméti és Ferrária vasgyárak 

alig 10-18 embernek adnak munkaalkalmat. A lehetőségig leredukált 

üzemmel dolgoztat a Szegedi Kenderfonó és a dinter és a Pollák-fé-

le  kefegyárak, a Varga-féle kötélgyár, a Lengyel, a Singer- és 

Seifmann butorgyár, az Első Szegedi Alföldi G-őzfürésztelep, vala-

mint az Első Szegedi Cipész- és Csizmadia Szövetkezet, a Szabó-

ipari Szövetkezet és a Szántó-féle paprikamalom. 64./  

A nyersanyagbeszerző és áruelhelyező területeknek elveszté-

se hosszu évekre kiható stagnálásra kárhoztatta Szeged ipari éle-

tét. A város minden jelentős iparágának erőfeszitése arra irányul 

ebben az időben, hogy uj beszerzési anyagforrásokat teremtsen ma-

gának az elvesztett régiek helyébe. 

Különösen válságos helyzetbe került a háboru után a kender-
feldolgozó ipar, amely Szegeden az országos legnagyobb kenderfo-

nógyárával a Szegedi Kenderfonógyár RT-vel, a Magyar Kender- és 

Lenipari RT ujszegedi nagy szövőgyárával és számos kisüzemmel van 

62. A Szegedi Kereskedelmi  ós Iparkamera 1921.évi jelentése 8.1. 

63. A Munka 1920. IX. 26. 

64. U.ott. 
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képviselve. Minthogy a kenderipar hazai nyersanyagának tulnyomó 

részét, kb. 70 db-át, az országnak legnagyobb kendertermelő vidé-

kéről, Bácsbodrog vármegyéből szerezte be, a háboru után sürgő-

sen uj forrásokról kellett gondoskodnia. A Szegedi Kenderfonó 

például a csongrádmegyei birtokain kezdett nagy mértékben ken-

dert termelni. Ez a  körülmény vezetett a:irálysági kenderfel-

dolgozó telepének létesitésére, amely a gyárat félkész áruval 
látta el. 65./  A Kender- és Lenipari RT. ujszegedi gyara a szerb 

megszállás miatt 1921. augusztusáig nem üzemelt. Pedig 800 mun-

kás kenyerének elvesztését jelentette a gyár leállása. A szerb 

megszállás után sértetlenül visszakerült gyártelep beindítása 

nehéz feladatok elé állította a gyár vezetőségét a nyersanyag 

biztosítása szempontjából, amit mindinkább a "bérgazdaság ter-

mésfeleslegének" fokozásával biztositott. 66./  Bármennyire növel-

ték kendergyáraink a hazai kendertermelést, mindezek a nyers-

anyagszükségletüknek csak kis hányadát, talán 20-25 -át szol-

gáltatták. Ezért 1924-ig a kenderkikészitő gyárak, megfelelő 

készletek hiányában nem tudtak teljes üzemet kifejteni. A szük-

séglet hiányzó 75-80 %-át a vállalatoknak külföldről, elsősor-

ban Jugoszláviából - és részben Olaszországból kellett beszerez-

niök. Kis részben Németországon át már orosz kendert is be tud-

tak szerezni. 67./  

A háboru utáni változást erősen megsiriylette a malomipar 

is. Bácskának a háboru előtt Szegedre irányuló és növekvő ter-

ményforgalma nagy ösztönzést adott malomiparunk fejlődésének. 

A helyi sajtó jellemzése szerint: "1914. és az azt megelőző 

években az ACSEV vonalairól Szegedre befutott gabona és egyéb 

szállitmányok befogadására már-már kicsinyeknek bizonyultak pá-
lyaudvaraink. A hajós társaságok alig voltak képesek ama szál.-

litmányok befogadására elegendő hajóűrt Szegednek tengedni." 68./  

Ez a lüktető terményforgalom éltette háboru előtt a város virág-

zó malomiparát, a Back Bern át-féle malomóriást -  és a belső-külső 

65. A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1921. évi jelentése 27.1. 

66. SZÁL. Juta- s kenderipar dosszié.Igazgatósági közgyülési je-
lentések 1921.dec.31. 

67. Szegedi Kereskedelmi és Farkamara 1924.6vi jelentése 57.1ap. 

68. Szeged, 1924. 111/2. 



- 23 - 

területek 	Kisebb szegedi malmait. A  Back  malom, amelynek őr- 
lő kapacitása az évi 900.000 q-t is meghaladta, 120 munkást fog-
lalkoztatott, és a felőrölt gabonának több mint 50 Sir-át Délvidék-
ről kapta, buzából 2-300.000 q-t, a többi terményből 100.000 q-t. 
Forgalma a felőrölt gabonából Dunántul, Erdély és felvidék között 
oszlott meg. 69./  

A gatonaforrások elapadása háboru után a malomipar válságát 
idézte elő. A Back  malom  csak 1920. juliusától indul erős üzemi 
redukcióval. A  malom őrleményeinek eddig ittmaradt fele része 
erősen hiányzik Szeged élelmezéséből. A városban kitörő litzt-
inség a :Halmosokat kezdetben visszaélésekre ösztönözte. Vagy na-
gyon drága pénzért őröltek, vagy tul magas őrlési vámot szedtek. 
Visszautasitották a város beleszólási jogát a vámgabonához, amit 
külön  drága énzért eladtak  a tarhonya kikészitőknek vagy más 
nyerészke(Asi célra.felhasználták. Ezeket a visszaéléseket pró-
bálja korlátozni a polgármester 1919. november 8-i rendelete, 
amely zár alá veszi a város területén levő összes malmok vám és 
egyéb gabona és liszt készletét és az összes tarhonya kikészitők 
lisztkészletét is. Utasitja a malmokat, hogy csak vámért őrölhet-
nek, ami nem lehet több 15 ; ná1. 70 '" A város területén mintegy 
13 tarhonyagyártó részére  ugyancsak  a polgármester azon feltétel-
lel ad mentességet a tarhonyakészités tilalma alól: "ha a gyár-
tással Szeed ellátására behozott, vagy Szeged területén termelt 
buzát, lisztet vagy tojást nem veszik igénybe, igy a közellátst 
e tekintetben nem nehezitik meg." 71 '/ 

A területváltozások a malmok őrlőképességének kihasználat-
lanságát megnövelték. I szegedi kamara kerületében fekvő malmok 
foglalkoztatása még 1921-ben .  is nagyon kUl_nbözó volt, "aszerint, 
hogy a Futura kedvezőbb, vagy kedvezalenebb módon utalta ";)e a -, 
illető malmokba a nyersterményt felőrlés céljából. Ez azonban 
semmiképpen sem történt az őrlési képesség arányában. Nig egyes 
malmok őrlőképességüket 25 %-ig birták kihasználni, addig más 
vállalatok őrlőképességüknek csak 5-10 %-ig lettek foglalkoztat- 
va. " 72./  

69. Banner János: Szeged közgazdasága 192. 38.1. 
70. SZiiL. Polgármesteri iratok 11852/1919. 
71. SZÁL. Polgármesteri iratok 10646/1919. 
72. Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1921.évi jelentése 27.1ap. 
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Ez az állapot nagyon kiélezte a malmok egymásközti versen-

gését. A nagymalmosok élén a Back-malom vezérigazgatójával crszá- 
os mozgalmat inditottak, hogy az összes malmok trösztbe tömörül-

jenek, vásárolják össze a szabad kereskedelemben a buzát, dolgoz-

zák fel és irá.nyitsák a piaci árakat. A cél az volt, hogy - mi-
után eddig csak a kisebb malmok dolgoztak és a nagyobbak kényte-

lenek voltak anyaghiány miatt üzemeiket beszüntetni - a buza ugy 

oszoljon meg, hogy a nagy malmok részére is jusson. A tárgyalások 

1920. juniusában indultak. A kis malmok viszont nem csatlakozta k  
a tröszthöz, féltek, hogy a nagy malmok a buza nagyobb részét fog-

ják lefoglalni és igy a kisebb malmok lesznek kénytelenek üzemei-

ket redukálni. 1920. juniusában 11 nagy malom mégis létrehozta a 

trösztöt, aminek az 0MGE is  felajánlotta  azonnal a támogatását, 

a kormány pedig a segitségét . 73 '/ Hiába tiltakortak  tehát a ki-
sebb malmok, a nagytőke mégis keresztülvitte akaratát és megkezd-

ték a buza összevásarlását a szabad keres kedelemben. Ez fokozta a 

liszt drágulását, mert a szállitási költségeket, a feldolgozást, 

a malom üzembentartását ós a tiszta nyereséget szintén a fogyasz-

tóknak kellett megfizetni. 

Szeged iparának fő erőssége volt a husfeldolgozó üzemek kö-

zül a szalámigyártós. A magyar szaldmigyártásnak kb. fele Szeged-
re esett, ahol a Pick - ós Czinner-±éle gyárak mellett 1920-ban 

alakult az Alföldi Szalámigyár rt., 1921-ben pedig a Magyar Sza-
lámigyár rt.. és a Jób és Lóránt-féle Szalámigyár. A Pick és Czin-

ner-féle szalámigyárak husszükségletüknek nagyobb részét Bánát-

ból és Bácskából szerezték be, ami az ország legnagyobb - tengeri  

termelő területe és egyben sertéspiaca volt. De igen jótékony 

hatással volt ez az ipar a helybeli sertéshizlalásra is. A hábo-

ru után sok nehézséggel kellett megküzdeni a szalámigyártósnak. 

Elsősorban az országos hushián_y miatt a közélelmezési miniszté-

rium a gyártást sokáig rem akarta  megengedni.  Ez csak az 1920-as 

téli szezonnal indulhatott, amikor a minisztérium és a gyárak kö-
zött megegyezés ,:ött létre. Ennek értelmében a szaláminak feldol-

gozható sertsmennyiséget kontingenshez kötötték. 1920-ban évi 

50.000 darab volt az engedélyezett, amit 1921-ben 40.000 darabra 

73. A Munka 1920. VII. 4. 
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redukáltak, ez kb. 100 vagon készárunak felelt  meg. 74 '/ Emellett 
még kötelezték magukat a gyárak arra, hogy haszonrészesedést fi-

zessenek az államnak, valamint hogy a gyártásnál fennmaradó zsirt 

a helybeli tisztviselők részére olcsón kiszolgáltassák. 

A válság elvmélyülését okozta a husárak állandó emelkedése. 

A husárak nálunk a világpiaci : r fölé emelkedtek. A forgalmi adó 
beszámitásával a sertéshus ára 1923. december végén 12.000 koro-
n :: .ra rugott, holott Romániában 5.000 magyar korona /32 lei/ volt 
a sertéshus ára. 75 '" A husárak nemcsak a termelő jellegű Románi- 

ában ós Jugoszldviában, hanem még Ausztriában és Csehszlovákiában 

is alacsonyabbak voltak, mint nlunk. A szalámiiparunk baját még 
tetőzte a kormánynak az az intézkedése, ami szerint az összes Bu-

dapestre irányuló élelmiszer küldenényeknél 50 % tarifaredukciót 
engedélyezett. Ennek következtében a fővárosi szalámigyárak abba 

a helyzetbe kerültek, hogy még a Szeged természetes körzetébe tar-

tozó helyekről is elszivhattákk a gyártáshoz szükséges anyagot a 

szegedi vállalatok elől. Mindezek következtében a gyárak alig tud-

tak dolgozni és kapacitásuknak alig 35-40 %-át használták ki. 76 '/ 

A husipar egy ctasik fontos üzeme a Szegedi Vágóhid is érzé-

kenyen reagált a terleti változásokra. Forgalma a huszas évek 
elején ijesztően csökkent. Az igazgató tájékoztatása szerint az 

előző évek forgalma alapján átlagban évi 6.400 db állat került 

vágásra. 1920. márciusában 927 db, áprilisban 320 volt a vágások 

száma. 77./  A csökkenő forgalom oka: egyrészt a pénzhiány, azonki-

vül a sulyosan nélkülözött állattenyésztő vidékek kiesése. Háboru 

előtt a szegedi hetivásárokra több ezer marhát hajtottak fel, mig 

a huszas évek elején 25-30 darab a felhajtás. 78 '/ 
Virágzó iparága volt még Szegednek a gózfürészipar. A Tisza 

és Maros  folyói révén az erdélyi és a máramarosi fatermelő vidé-

kekkel élénk összeköttetésben állott Szeged.  Az  itteni gőzfürészek 

74.  Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1922.6vi jelentése 28. lap. 

75.  Szegedi Kereskedelmi 	és Iparkamara 1923. évi jelentése 34. lap 

76.  Szegedi Kereskedelmi 	és Iparkamara 1924.évi jelentése 56. lap. 

77.  Délmagyarország 1920. IV/25. 

78.  Szegedi Kereskedelmi és I varkamara 1922. évi jelentése 2.9. lap. 
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dolgozták fel a leusztatott fát nemcsak Szeged, de az egész kör-

nyék sz:kségleteinek kielógitésére. 19 fürésztelep évi termelése  

mintegy 150.000 q fa 525 millió korona értékben. 79 '" A háboru  
után a tutajozás megszünt, ami kb. 500 munkást fosztott meg e  
megélhetéstől. Csak 1922-ben érkeztek meg az első tutaXjok uj- 
ra s szólalt meg a telepek fiarészeinek sok munkás kenyerét jelen-

tő hangja. Az épületfa üzlet azonban az épitkezési pangás miatt  
nem tudott fellendülni.  

Válságos éveket élt át a vasipar is, bár számarányai Szeged  
hagyom .nyos iparaival szemben eltörpülnek. A g6pipar ugyszólvá.n  
csak a mezőgazdaságra támaszkodhatott, mig az épület-lakatos ipar-

ban a legteljese bb pangás uralkodott, nem szólva a vasszerkezeti  
ágról, melyet azelőtt főleg az állam és a vasutak láttak el mun-

kával, most teljesen leállt. Számottevő építkezés alig van, s ott  
is a vasszükségletet ;cinimálisra redukálják. Az egyes vasipari  
üzemek kénytelenek munkáslétszámukat 10 y-ra redukálni." / A leg-
több jó szakmunkás a hat  ,rokon tul keresett megélhetést.  

Nem kedvezőbb a helyzete a kisiparnak sem. A város önálló  

iparosainak száma 1926-ban 4356 volt. Ebben a számban bent fog-

laltatnak az ipartestület kötelékébe tartozó képesített iparosok  

és a szabad iparok üzői egyaránt. Az 1920-as Statisztikai Közle-
mények adata szerint 81'Láll15 iparos 3,335, házi és népiparral  
147 és v Boriparral 21 foglalkozik. Tanoncok száma 2.003 fő. A  
kisipar is megszenvedte az anyag..iányt, b ár létében nem mindig  
veszélyeztette mint a gyáripart. hiszen az egyes iparágaknak cse-

kélyebb mértékben volt sz kségük nyersanyagra, mert  átalakitással,  
javitással, vagy a felek által rendelkezésre bocsájtott anyagoknak  
feldolgozásával foglalkortak.  Viszont az épitőipar, pékipar, vagy  
a faipar kisiparosai anyag nélkül még létüket sem tudták biztosi-

tani. Igy  igen  sul;os volt az épitcanyaghi _.ny. A polgármester  
sürgető hangu feliratot küld a kereskedelemügyi miniszterhez  
1920. juniusában. E szerint "Szeged épitő munkásai munka és ke-

nyér nélkül maradnak, ha mielőbb, egyelőre 18-20 vagon portland  
cement nem érkezik." 82'/  
79. Bauner id. m. 38. lap.  
80. Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1923.évi jelentése 34.1ap.  
81. Magyar Statisztikai Közlemények.Az 1920.évi népszámlálás II.19  

82. SZÁL. Polgármesteri iratok 6109/1920. 	
~0•  1,  
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A liszthiány, különösen a kis pékiparosok körében, szintén 

nagy nélkülözésnek volt a kutforrása. Elkeseredésük a városi ha-

tóság felé fordult, mert az a nagy pékmiae lyekr_ek utzat ki lisz-  

tet. "Sérelmezzük azt - hangzik a Lisztfeldolgozó Iparosok Egye-

sületének a f::ispánhoz irt  levele  1920. jan i ár 20-án - hogy Sze-

geden összesen 64 sütőmester köz ül mindössze 6-7 nagyobb sütőmes-

ter kap csak  örlési és vamlisztet, a többi nem, dacára, hogy ezek  

a háboru alatt itthonlétük mellett a háborus konjunkturát ugy  

használták ki, amint csak akarták konkurencia hiányában... Mig  

a többi kisiparosoknak, kiknek legnagyobb része mint rokla nt ka-

tona jött vissza, a legnagyobb nyomorral és nélkülözéssel kell  

tengetni életüket. ig azok ma is hatósági támogatás mellett va-

gyonosodnak, addig ezek gond közt ujból önállósitották magukat." 83  

A munkanélküli faiparosokat •a város ugy igyekezett segiteni, 

hogy a Vetyehátán és a Várostanya körüli erdők nyárfáit elárverez-

te. Ezeket főként kisiparosok vás r~rolták meg szersz ámnyél ős ta-

licska ké`zitésre. "A vásárlók kUzött - hangzik a polgármester 
je entése - Telei és tápi lakók is voltak, de főként s<egedi 

kisiparosok, hogy a munkanélküliség némi enyv itése végett anyag-

hoz ős munkaalkalomhoz jussanak hogy már  2-3 esztendő óta csak 

fokozódó inségüket enyhítsék." 84 ' /  

A válságévek alatt a kisipar nemcsak a nyersanyaghiánytól, 

hanem sulyos adóterhektől is szenvedett. Hiába fordultak a ható-

ságokhoz mérséklésért, kérésüket mereven elutasitották. Igy jár-

tak a kis-pékiparosok küldöttségileg a polgármesternél, hogy 

csökkentse adóterheiket, - vagy ahogy an  panaszlevelükben írják:  
"voltunk a város fejénél életért koldulni." - A válasz ridegen  

hangzott: "Nem segíthetek, ha az urak bez;'írják üzleteiket, biz- 
' 	naptól kezdve leiratom az adói ukat." 85'/  tositom, rogy attól a ~.aptol 	j  

A növekvő adóterhek folytán sok kisiparos lemondott az ipariga-

zolványáról. Ez egyébként országos jelenség volt akkor, hogy az 

ilyen iparosok vagy a közvetítő kiskereskedelemre vetették magu-
kat, vagy pedig kontárkodva, iparigazolvcny nélkül folytatták 

mesterségüket. 86./  A kong rkod s rendkívüli mér .Ckben elhatal-
masodott. A kont.rságnak az elszaporodása sulyosan érintette az  

iparosságot, mert az iparigazolvány nélkül dolgozó ős adót nem  

83. SZÁL. Polgármesteri iratok 474/1920. 

84. SZÁL. Polgármesteri iratok 7772/1920. 

85. SZÁL. Polgármesteri iratok 474/1920. 

86. SZEGEdi Kereskedelmi ős Iparkamara 1921. évi jelentése 25.1ap. 
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fizető kontárokkal a rendes iparosok nem tudták felvenni a ver-

senyt. 

A kontárok versenyén kívül az iparosságot erősen nyomta a 

különböző hatósági üzemeknek a szabadversenve. Ezeknek az üzemek-

nek a kezdetei Szegeden is, mint a legtöbb városban, a háboru -  esz-

tendőkre nyulnak vissza, amikor a közszükségleti anyagok beszer-
zésének a nehézségei, a közellátás kötelezettségei egyenesen rá-

kényszeritették a hatóságokat ilyen Üzemek felállitására. Szeged 

városának is egész sor ilyen hatósági üzeme volt, amelyek szakér-

tő vezetés alatt igen életképeseknek bizonyultak, és éppen ezál-

tal támasztottak igen  erős versenyt az iparosságnak. A hatósági 

üzemek ellen megindult harcnak a középpontjában a hatósági hus-

üzem és pékmühely állottak. A harc oly elszántan folyt az iparo-

sok rézéről, hogy még a kormány elé is felvitték az ügyet. Küz-

delmük eredményeire a későbbiekben még visszatérünk. 

Szeged ipari helyzete az ellenforradalom első éveiben tehát 

a mélyponton volt. A teljes gazdasági pangás miatt mind az ipari 

üzemek, mind a kisipar még a létalapját is nehezen tudta biztosi-

tani a munkásosztálynak. Hasonló válsággal küzdött a mezőgazdaság 

is. 

4. 

A város mezőgazdaságának általános képe a háboru után  

/Földbirtokmegoszlás aránya. Avult földbérleti rendszer a 

többtermelés akadályozója. A város mintagazdaságának si-

kertelen próbálkozásai. Kiskert-bérleti rendszer. A pap-

rikatermelés helyzete ideiglenes visszaesésének okai. Az 
elhanyagolt Futviszonyck ; mezőgazdaság hátráltatq /tényezői./ 

A magyar mezőgazdaság általános helyzetét igen sulyossá tet-

te háboru után a tengeren tuli sokkal olcsóbb gabona versenye,ami 

különösen nehezitette a magyar gabonaexport helyzetét akkor, ami-

kor a Monarchia felbomlásával a vámmal védett régi piacaink jó 

részét elvesztette. 87 '/ Emellett a belsőpiacot lényegesen össze-
zsugoritotta a lakosság általános szegénysége, különösen pedig a 

bőrből és fizetésből élők életszinvonalának nagymértékü les .zori-

tása. 
A mezőgazdasági termelés lényegesen elmaradt a háboru előtti 

egyébként is alacsony szinvonaltól. A termésátlagok a stagnálás, 

87. Nemes Dezső: A fasiszta rendszer kiépitése és a népnyomor 

Magyarországon. 1956. 82. lap.  
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egy helyben topogás, sőt a visszafejlődés képét nyujtják. A  hat 
főtermény /buza, rozs, árpa, zab, tengeri, burgonya/ egy üttes 
termelése 1924-28 átlagát tekintve 2 	maradt az 1911-15. 
évi átlag alatt. 88 '/ Az állatállom?ny is erősen csökkent. A há-

boru alatti leromlás mindenekelőtt a szegényparasztság állatál-
lományát sujtotta. Az állatállományt ért veszteséget igen lassan 
pótolhatták. 

A mezőgazdasági termelés stagnál.:sának, lakpangó krónikus 
válságának természetesen egyik okozója volt a mezőgazdasági vi-
lágválság. Ez a válság, mely az első világháboru végétől kezdve 

krónikusan tartott az 1928. évi rendkivül sulyos,'az ipari vál-

sággal összefonódó agrárválság kit '.-  réséig. 
A mezőgazdaság e krónikus válsága alól Szeged sem kivétel. 

A stagnálás gazdasági és társadalmi hatását különösen akkor ért-

jük meg, ha szem előtt tartjuk a város agrárjellegét. A  statisz-
tikai adatok  szerint az 119.109 fős csszlakosságából 1920-ban 
42.933 fő őstermeléssel foglalkozik. esz az össznépesség 36,1 110-a89 ' 

Sajátos vonásokat mutat a birtokmegoszlásának a képe. 
Az 1920-as statisztikai adatok alapján: 90 '/ 

1000 holdon felüli nagybirtokosok száma 1 

200-1000 hold köz tti középbirtokosok száma 17 

100-200 " " " " 31 

50-100 " kisbirtokosok " 93 

20- 50 " " " " 656 

10- 20 " " " " 1032 

5- 10 " .. " " 1180 

1- 	5 " " " " 1655 
1 	holdon aluli 227 

Birtokcsoportok szerint Szeged 91./  

Kisbirtok 	Közénbirtok 	Nagybirtok 	Összesen 

Terület 	% Terület 	Terület % 	kat.hold 

71,769 	50,6 	5,432 	3,9 	64.574 45,5 	141.775 

88 . Inc z e Miklós: Id . mü 70. lap. 

89. :,:agyar Statisztikai özlemén;;:ek. Az 1920. évi népszámlálás 
II. 19. lap 

90. Magyar Statisztikai Közlemények.1920.évi népszámlálás III-IV. 
232. lap. 

91. agyarország földbirtokosai és földbérlői./Gazdacímtár 1925./8.: 
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Amint a számadatok is mutatják,  a  birtok megoszlása törpe és 

kisbirtokosok, valamint 	törpe bérlők hazájává tette Szegedet. 

A város volt az egyetlen nagybirtokos, akinek látjuk tulajdoná- 

ban van az összes földterület 45,5 5,-a, és aki avult földbérle- 
ti politikájával fő konzerváló tényezője volt a birtokviszonyok-

nak. Ugyanis a tulajdonát képező 28.455 kat. hold szántóföldjét, 

ezenkivül rétjét, szőlőjét és legelőjét a város pár 100 hold ki-

vételével - melyet házi kezelésben tart - kizárólag törpebirtok 

alakjában hosszulejáratu 10-25 éves bérletben földmüveléssel fog-

lalkozó lakosoknak adta I: i. A bérletidő lejártával a felujitás 
földárverésen történik, amin a régi bérlettulajdonos elsőbbségi 

jogát élvezi. 1922-ben a bérföldek megoszl ása a következő: 92 '/ 

Bérbirtok 1 holdig 	8.145 

u 	5 	It 	2.945 
" 	10 	" 	4.108 

10 holdon felül 	12 

Az összes bérbirtokok száma: 
15.210 

fenti bérleti politika a város területén  jelentős kisbér-

lő réteget alakitott ki. IJiut n birtokához a város és és a tulaj-

don birtokkal rendelkező kisüaraszti elemek is egyarnt ragaszkod-
tak, ig birtokot szerezni a szegedi határban igen nehéz volt. A 

birtokviszonyok valósággal megmerevedtek, aminek legféltékenyebb 
őrzője - amit még a későbbiekben példákon látni fogunk - maga a 

város volt. 

A  fjldterÜlet müvelési ágak szerinti megoszlásának arányszá-

mai is jól szemléltetik Szege mez '''gazdaságának külterjes jelle-
,'ét. Igy: 93 ' 

92. Kiss-Tor_elli-Szigethy: id. mil 165. lap. 

93. :agy arország földbirtokosai és földbérlői /Gazdacimtár 1925/ 

26. lap. 
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erdő nádas 
földadó 
alá nem 
eső 

:n agyság 
össz.te- 
rület 	szántó-  kert szőlő 
kat.hold 	föld rét legelő 

)0 k.h.birt.2.980 1744 3 	137 589 254 8 14 231 
)0 	" 	" 1.204 604 2 	145 298 132 4 6 13 
)0 	" 	" 1.248 138 6 	64 77 202 326 3 432 
) kh-nál na- 64574- 23455 406 2.362 4053 15094 7550 210 6444 
- és nagy- 
: összesen 70006 30941 417 2.700 5017 15682 7888 233 7120 

44,1% 0,6% 3,9% 7,2% 22,et 11,3% 0,3% 10,2% 

Bár a rendelkezésünkre álló statisztikai adatok a közép- és 

nagybirtok müvelési ágainak megoszlását mutatják, de a számokon ke-
resztül az egész arányai is érzékelhetők. A belterjes szántóföld a 

birtokok 44,1 t-át adja, ezzel szemben a belterjes müvelést,a na-

gyobb szakértelmet és befektetést igénylő kert és szőlő mindössze 

4 , 5 %. 

A város nagybirtokán lévő kisbérletek müvelési ágainak arány-
számai majdnem  azonosak  a városi birtok megoszlásával. Igy: 94./  

xtokos föld- assz.te- szántó-kert  szőlő rét legelő erdő nádas földadó 
' rület k. föld 	 alá nem neve  	hold 	 eső 

tjv. 	64.574 	28.455 406 2.362 4053 15.094 7550 210 	6.444 

	

letek ösz- 48.826 	27.236 402 2.354 3653 15.008 	- 	124 	49 

A város korszerütlen külterjes mezőgazdaságának alacsony ter-

melési szintjét bizonyitják a tei•riésátlagok is. Iasonlitsuk össze az 
1911/15-ös évek nagyjából tékeéveknek számitó országos termésátlagát 

a rendelkezésünkre álló 1923/25-ös évek szegedi átlagaival a fő me-
zőgazdasági terményeket illetően: 95./  

94. Id. mü 96. lap. 

95. Országos összehasonlitási adatok lásd Incze id. Llü 69. lap. 

Szegedi termésátlagok: Magyar Statisztikai Évkönyv 1923. év. 

81. lap.  1925. év 83. lap.  

A Statisztikai Évkönyv hektár adatait kat. holdakba számitottuk 

át! 
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Termények 
megnevezése 

. országos átlag szegedi átls_, 
évek 1911/15. évek . 1923/25. 

Buza 7,6 q 7,5 q 
Rozs 6,8 " 6,2 q 
Arpa 7,8 " 7,6 q 
Zab 7,3 " 6,3 q 
Tengeri 10,1 " 9,0 q 
Burgonya 46,1 " 34,9 q 

Az ő:szehasonlitásból kiderül, hogy a főbb terményekből a 

békeévek elmaradt külterjes országos átlagát semmiben nem tud-

tuk elérni. Sőt a polgármester 1920-ban olyan termésátlagról 

tesz jelentóst, amiszerint a feketeföldeken a buza átlaga 5 q, 

rozsbál 4,5 q. A homokföldeken még ennél is kevesebb. 96./  Ennek 
egyik okát abban látjuk, hogy a város bérföldjein rablógazdálko-

dás folyik. >a e lejár a bérleti idő, a földek 90 %-a elveszti 
termőképességét. A  város eddigi földbérletpolitikájának e ponton 

is kibukik az avult, fejlődést visszahuzó következménye. 

A bérföldeken folyó rablógazdálkodás veszélyére a "torony-

alatt" is rádöbbennek. Ez a kérdés az 1923. augusztus 3-i tanács-

lilésen is felvetődik a maga figyelmeztető voltában, amikor arról 

folyik a tanácsi vita, hogy egy a város r ,rostős bérföldjén elte-

rülő 48 holdas bérelt mintagazdaságnak mi leg y en a sorsa, mert a 
bérlő 23 holdnyi területet beruházatlanul hagy /herés-kaszáló- és 

kalászosnak/.  Balog Károly tanácsos védelmére kel a gazdaságnak 

mondván: "Ez a mintagazdaság sokkal jobban szolgálja a  város ér-

dekeit, mintha felparcellázva olyanok kezébe kerülne, akiknek fo-

galmuk sincs az észszerü gazdálkodáshoz, akik annyira kiuzsorázzák 

a földet, hogy mire a bérleti idő lejár, elveszti minden termőké- 

?pességét, minden értékét. A városi bérföldek 90 %-án ilyen rablógaz-
dálkodás folyik, ős rohamosan közeledik az az idő, amikor Szeged 

határában a termésátlag le fog sülyedni a minimum alá, a holdan-

kénti 2 mázsához ahelyett, hogy a 30 Q-hoz közeledne. Ezt a : a,taszt-

rófális sülyedést mi sem bizonyítja jobban, mint az a botrányos kö-

rülmény, hogy Szeged városa liszt "s „;abonaimportra van utalva,ami- 

96. SZAI. Polgármesteri iratok 5640/1920. 



-33- 

kor a határában 140.000 kat. hold termőföld terül el. 140.000 

hold termőföld nem terem meg annyi buzát, amennyi 140.000 lakó 

szükségletét fedezné." 97 ' /  

Elhatározták, hogy bizottságot küld ki a tanács a bérleti 

szerződések betartásának ellenőrzésére. Attól a bérlőtől pedig, 
aki a szerződés feltételeit nem tartja még, az a város földjén 

rablógazdálkodást folytat, ettől kíméletlenül meg kell vonni a 

bérletet. mindezen intézkedések persze már nem tudták megmente-

ni az idejétmult bérleti rendszert a korszertlenség látszatától 

sem. 
Szeded mezőgazdaságának belterjesebbé tétele érdekében a vá-

ros tett némi erőfeszítést. Földjeiből a bérföldeken kívül több 

mint ezer holdat "házikezelésben" tartott és ezeken a több helyen 

kialakított birtoktesteken aféle "mintagazdaságokat" létesitett. 
Elsődleges céljuk e gazdaságoknak a városi üzemek, intézmények és 

alkalmazottak nyersanyagal, élelmiszerrel, zöldségfélékkel stb. 

való ellátása volt. Ezenkívül mint hatósági üzemek, a piaci árak 
szabályozásosa lettek volna hivatva. A jó szándék mellett az az 

utóbbi célkitüzés nem  mindig valósulhatott meg. 

A legrégibb létesitmény a bodomréti kertgazdaság.  Létét a 

háborus ,övek nehéz ellátási viszonyai tették szükségessé. A mint-

egy 160 katasztrális holdon létesített gazdaságot a háboru után 

két részre osztották. 60 holdon kizárólag konyhakertészetet ren-

deztek be, 100 holdon pedig takarmányt termeltek feles müvelésben. 

A konyhakertészetben, amelynek vezetője egy főkertész, 50-75 munkást 

fogialkoztattak. 98./  Az 1921. május 25-i közgyűlés hat ározta el a 

tápéi-réti gazdaság létrehozását 550 katasztrális holdon. Ennek a 

gazdaságnak az volt a célja, hogy ellássa takarmanyfélével a vá- 

ros állatállományát. 99 ' /A gazdászati hivatal felügyelete alatt mü-

ködő mintagazdaság később ló- és szarvasmarhatenyésztésre lett be-
rendezve, gazdasági épületeit 1922-ben felépítették. Házi kezelés 

alatt álló földje volt még a városnak Baktóban, 169 hold. Ezen ka-
pás és gabonaféléket termeltek,amit a Széchenyi Szövetség /népfőis-

kola fenntartására 1921-ben alakult szövetség/ müvelt felesben. 

97.  Szeged, 1923. VIII. 3. 

98.  Szeged, 1924. III. 23. 

99.  Szeged, 1.921. V. 25. 



Balástyán 180 .old volt szintén házi kezelésben takarmánvtermesz-

tés céljaira. 100. / 

Ezekkel a mintagazdaságokkal - mint már említettük - nem si-

került minden esetben a piaci terményárakat szabályozni. E gazda-

ságok sok esetben a szakszerü vezetés hiányában egyrészt nem bi-

zonyultak rentábilisnak, másrészt - ebből adódóan - drágább ter-
mények késve érkeztek a piacokra s igy  legtöbb esetben a piac 

szabályozta kialakult áraival a gazdaságok árait. Klasszikus pél-

da erre a bodomi kertgazdaság esete. A háboru utáni években a 
helyi  lapok  hasábjain mind élesebb hangon tör fel a lakosság elé-
gedetlensége: "Drágább Bodom mint a piac!" A Szeged 1922. julius 

2-i száma példákon illusztrálja mindezt. Pl. julius 1-én a ható-

sági zdldséges bódé 25 koronáért adta a zöldbabot, holott a pia-

con megkapták 16-18 koronáért stb., stb. "Minden évben fölhangzik 

a vád, hogy a bodomi kertgazdaság nem teljesíti föladatát, hogy 

- mint akármelyik más magánvállalkozás - elsősorban a legnagyobb 

üzleti haszon elérésére törekszik..." 

V.gül a tanács vizsgálatot ,_endelt el. A vizsgálat eredmé-

nyéről tett jelentés kiábrándító: "A bodomi kertgazdaság botrá-

nyosan elhanyagolt állapotban van. A lehetőségek kihasználatla-

nok, mintha az üzemmel nem törődne senki. A termények akkor kerül-

nek már be a piacra, amikor elvesztették az ujdonság jellegüket. 

Május 5-én hortak  be pl. először salátát, ezzel szemben a kofák 

és minden modernebb gazdasági felszerelés nélküli termelő  kisgaz-

dák már április derekán. árulták terményeiket. Hasonlóképpen elké-

sett Bodom a zöldborsóval, kalarábéval stb."i 101. / Ennek a hanyag 
kezelésnek a következménye volt hogy a mult gazdasági évben a 

kertgazdaság holdankint mindössze 7.000 K tiszta hasznot muta-

tott csak ki, pedig a 145 holdból 10 hold a lucernás, amelynek  

kezelése egy fillérbe sem került, és a gazdák 10 q buza évi ha-

szonbért fizettek egy hold heréért. Az akkori butaárak mellett 

ennek a tiz hold lucernának az  évi jövedelme több mint 2,5 millió 

korona, ami azt jelenti, hogy a 150 hold "mintagazdaság" ugyszól- 

vá.n semmit  sem jövedelmezett!  102./ 

100.  Szeged 1924. Ill. 23. 

101.  Szeged 1923. V.  12. 

102.  U.ott. 
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Ha egy kissé részletesebben foglalkoztunk Bodom viszonyai-
val, ezt  abból a szándékbál tettük, hogy ha egy felvillantással 

is betekintsünk a városi "mintagazdaságok" kulisszái mögé. A 

bemutatott viszonyok csak alátámasztják ezt az állitást, hogy 

a város házi kezelésében álló birtokok a jószándék ellenére sem 

jelentettek hatásos ösztönző erőt Szeged külterjes gazdasági ar-

culatának á.talakitása érdekében. 

A többtermelés hátráltató tényezőjeként a mezőgazdaságban 

még megemlitjük a nagy vegyszer hiányt, amely különösen a gyü-

mölcstermelést vetette vissza a háboru utáni években. Amellett, 

hogy a szegedi  termelők  a gyümölcsfa ápolásában és a különféle 
betegségek elleni védekezésben még  elmaradottak103. /nem rendel- 
keztek 	

még 	> 
keztek a legszükségesebb védekező permetező szerekkel sem. A 
Szegedi G azdasági Egyesület 1920. április 6—án átiratában a 

gyümölcsösök vészes állapotára figyelmezteti a polgármestert: 

"Szegeden a gyümölcsfákon a vértetüjárv ny... a fusicladium és 

a «oniera betegség veszedelmesen terjed... Az utóbbi években 

egész. elterjedt a $ügyfuró és bimbófuró bogár. A tavaszi hernyó-
járvány is sokkal jobban pusztit, mint  az előző években." 104. / 

Mindezeknek fő oka, hogy a gazdák már évek óta nem tudnak a jár-

ványok ellen védekezni, mert a legszükségesebb vegyszerek és per-
metezőanyagok, petróleum, rézgálic stb. hiányoznak. Hiszen a vi-

lágitásra szükséges petróleum minimuma sem áll rendelkezésre, an-

nál kevésbé a permetezésre. Rézgálichoz sem jutnak, mert az álla-

mi kiosztásban kapott rézgálic még a szélővédelemre is kevés. In-

tézkedésre sürgetik a v árost etéren is. 105./  

Átmeneti intézménye, de egyben érdekes szinfoltja még a me-

zőgazdaságnak a város által továbbfejlesztett kiskert—bérleti 

rendszer.  A  lakosság háborus nyomorának enyhitése, zöldség és fő-

zelék—félével való ellátásának megkönnyitése céljából a város 

kiskertgazdaságok létrehozását határozta el még a háboru alatt. 

Közvetlen a város közelében lévő földjeiből 100-200 négyszögöllel 

kis parcellákat hasitott ki, amit évi 20 korona bérért évenkénti 
felujitással bérbeadott munkásoknak, de főleg tisztviselőknek. 

A háboru után a város elhatározta ezeknek a kertgazdaságoknak a 

103. Kiss—Tonelli—Szigethy id. m. 181. 

104. SZÁL. Polgármesteri  iratok 3962. 

105. U.ott. 
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fejlesztését 106. / Lassan a város minden talpalatnyi tercletét 

felparcellázták. Igy a várost körülvevő Makkos-erdő területét 

- ami a háboru alatt kipusztult - 100-200 négyszögöllel kis-

parcellákon 450 kisbérlő miivelte 1o7 '/ főleg tisztviselők, aki- 

ket a közvélemény irónikusan "uri parasztoknak" nevezett. Ugyan-

csak felparcellázták a Mátyás teret, ahol 16-an, majd a Rákóczi 

teret, ahol 18 tüzoltó és vasuti alkalmazott kaptak évről-évre 

bérletet. 

A bérleti dij háboru után emelkedett, mert a 20 K. városi 

dijhoz hozzájárult még a "Felebaráti Szövetsé,nek járó 18 K 50 

fillér kötelező tagsági dija és a 18 K 50 fillér csőszdij, ami 

összesen 37 K-t tett ki.108'/  Ennek ellenére az érdeklődés nagy-

ságára vall - ami  egyben a népnyomor mutatója is - hogy 1920. 

szeptemberében csak a Makkos-erdő melletti uj földosztásnál 1500 

igénylő jelent meg. Ezeknek nagy része -mikor. nekik föld nem ju-

tott - hangosan fenyegetőzni kezdett. 109.'  A kiskert bérleti 

rendszer, mint már mondottuk, csak átmeneti intézmény volt. A 

parcellaosztások a stabilizáció éveiben lassan felszámolódtak. 

A város mezőgazdaságának jellegét nem módositották, csupán a 

szegény lakosság nyomorenyhitésének eszközévé váltak. 

Nem lenne teljes a mezőgazdaság körvonalainak rajza, ha  

nem szólnánk a paprikatermelésről. Hiszen a paprika a város leg 
fontosabb kulturnövénye..."igazán Szeged vére, amely közvetlenül 

vagy közvetve élteti ennek a nagy magyar városnak népét, táplál-

ja gazdasági életét." 110./ Nem célunk a paprikatermelés részle-

tezése. Ezt a munkát elvégezték már az eddig is szép számban 

megjelenő értékes szakirodalmi feldolgozások. 111./ Mi ezt a kér-

dést csak oly mértékben érintjük, amennyiben a törpebirtokos és 

kisbérlő parasztság életkörülményeit befolyásolja a paprikater-

melés 	viszónyai. Márpedig ezek sokszor döntő tényezők voltak, 

106. Szeged 1920. IX. 17. 

107. Szeged 1924. VII.15. 

108. A  Munka 1920. X. 5. 

109. Szeged 1920. IX. 17. 

110. Bálint Sándor: A szegedi paprika 1962. 11. lap. 

111. Elsősorban Bálint Sándornak a már ealitett klasszikusan szép 
ésszefoglalására gondolunk, amiben a szegedi paprika hagyomá-
nyainak, népi világúnak néprajzi bemutatása  mellett tudomá- 
nyos elemzését adja a gazdaságtörténeti és társadalomfejlő-
dési viszonyoknak. 
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^.ert ha  figyelembe vesszük a birtokelosztást és a nagyobb katego-
riákba tartozó birtokok kevés számát, kitünik, hogy törpebirto-

kosainknak kevés munkaalkalom kínálkozott más birtoktesteken. 
Kis birtokukon vagy bérletükön, hogy mégis meg  tudtak élni,nagy 
igénytelenségük mellett főként a paprikának köszönhették, amely 

épp a birtokviszonyok folytán fejlődött ki mint legjövedelmezőbb 
termelési ág. 

A szegedi paprikatermelés ősfészke Alsóváros, illetőleg a 

belöle kirajzott Röszke, Szentmihálytelek, továbbá a szegedi ta-

nyavilág déli része, Alsóvárosról a szomszédos Feketeszélre és 

a már átmeneti talaju Domaszékre és Nagyszéksósra kirajzott al-

sóvárosi kisparasztok örökföldje kisebb részben városi bérlete 
volt. 112./  

A paprikával beültetett terület nagysága és a termelésé-

vel foglalkozók évenkénti száma aszerint változik, ahogy a meg-

előző évek terméseredményeinek és értékesítési lehetőségeinek 

konjunkturális viszonyai alakultak. Számszemi becslés - forrás-

anyag hiányában - igen nehéz. A polgármesteri jelentések szór-

ványos számadás alapján a vetésterület 3.000 - 4s 8.000 kat. 
hold között, a termelek száma pedig 2.200 - és 6.000 között 

változott. A termelési ős értékesítési lehetőségeket befolyásol-

ták az árviszonyok alakulásai ős a spanyol paprika mind éleseb-

ben kibontakozó versenye. 

Az árak alakulását különösen befolyásolta az  állami beavat-

kozás. A háboru alatt a kormányzat z "Tolta a paprikát, forgalmát 

központositotta és a Haditermény részvénytársaság kezelésére biz-
fa.  A háboru ut áni alacsony ármegállapitás valósággal bénitólag 

hatott a paprikatermesztésre. Ugyanis 1918-ban a "légen száradt" 

paprika ára 18 koronában volt maximáltan megállapitva. Ilyen le-

hetőségek mellett kb. 6.000 termelő 8.000 kat. hold paprikát ül-

tetett. A forra'almak után viszont a hadtermény megtagadta a pap-

rika átvételét, ugy, hogy a teljes veszteség elkerülése céljú.bél 
az a megállapodás történt, hogy 12 koronáért vette át a paprikát. 

Ez annyira bénitólag hatott  a további termelése, hogy 1919-ben 

már csak  2200  termelő ültetett paprikát és a beültetett terület 

nem volt  több  3500 kat. holdnál. 113./  

112. Id.m. 29. lap. 

113. SZÁL. Polgármesteri iratok 11.391/1919. 
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A helyzet enyhitésére a polgármester feliratban arra kéri 

a kormAmyt, hogy a.csövespaprika kg-ját 20 koronában állapitsa 

meg. Hivatkozott a termelési költségek holdankénti emelkedésé-

re.: 114./  

1916-ban 1 hold termelési költsége 1600 K 
1917-ben  '° " " 2 500 " 

1918-ban " " " 3050 " 

1919-ben " " " 4227 " 

Az első világháboru után a kormány továbbra is a központo-

sitás fenntartása mellett döntött és a rendelet végrehajtását a 

Gyógynövény és Paprikakirendeltség meg is kezdte 1919. novembe-

rében. 115./ Ez a rendelet mind a termelők, mind a kikészitők ré-

széről végnélküli tiltakozásoknak és elkeseredésnek lett kutfor-

rása. Egymást érték a tiltakozó küldöttségjárások és felterjesz-

tések. A feszültség enyhitésére a kormény felemelte ugyan az é-

desnemes kikészített paprika árát 36 K-ról 42 K-ra, de a rendel-
kezést nem módosította, sőt felhivta a polgármestert: "Hasson 

oda, hogy a szegedi termelők és kikészitők mielőbb szövetkezet- 
be tömörüljenek .9116./ 

A további harcok során a termelői és állami érdeket közös 

nevezőre nem sikerült hozni sohasem. Hol éles formában /lásd a 

szentmihályteleki "paprika-lázadást", amire még visszatérünk/, 

hol burkoltan, de folyik a harc. Igaz, hogy a kitartó ellenál-

lás és tiltakozás miatt az állam a paprika termelését, feldol-

gozását és értékesítését a hr'borus korlátozások alól feloldotta, 

de a hirnév és a vegytisztaság érdekében kbtelező maradt a minő-

sités. Sőt a 61.466/F.M.- 1922. sz. rendelet elrendelte, hogy a 

"Szegedi" jelzés csakis szigoruan a szegedi származásu paprikát 

illeti me g. 117./ E  védelemre szüksége is volt a szegedi termelők-

nek a hamisitá.sok ellen, mert versenyképességét a paprikájuk csak  

igy tudta megvédeni a spanyol versenytárssal szemben. 

Nem hagyhatjuk témán kivül a nagyon veszélyes versenytársat, 
a spanyol paprikát, hiszen közvetlen előidézője volt a huszas é- 

114. U.ott. 

115. Délmagyarorszc`g 1919. XII. 30. 

116. U.ott. 

117. Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1922.4vi jelentése 24. 

lap.  
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vek paprikaválságainak, áringadozásainak, amit nem egyszer na-

gyon megsínylett a kistermelő társadalom. A spanyol paprika 

rosszabb minősége ellenére erősen verte az európai piacokon a 

szegedi paprikát. Okai: 1. A környező államok politikai okokból 

ink:bb a spanyol piacot keresték fe1, 118./mert nekünk nem vol-
tak velük kereskedelmi szerződéseink. 2. Kereskedelmi nehézsé-

gek miatt az amerikai piacot is elhóditotta Spanyolország,mert 

exportőrjeinek kalkuldcióiban vasuti költség nem szerepel, míg 

a szegedi paprikát előbb hamburgi vagy trieszti kikötőbe kell 

szállitani, ami anyagi ós időveszteség. A spanyolok paprikája 

három hét alatt kiérkezik, mig a magyar paprika utja eltart 

sokszor három hónapig is. 3. Visszahuzó volt a magyar deviza-
rendszer is. ':'ig a spanyol exportőr a kiszállitott áru teljes 

értékét megkapta, addig a magyar devizarendszer mellett az ér-

ték 25-304—a a Devizaközponthoz történő beszolgáltatás alkal-

mával elveszett. 119./  E káros körülmények a paprikaexportot 

állandó bizonytalanságban tartják. 

A fentemlített belső és külső tényezők ellenére a papri-

katermelés háboru után ha nehezen is, de nekilendi lt és a. há-

boru előttinél, sőt a háboru alattinál is erőteljesebbé vált. 

Mindezt igazolja az alábbi táblázat: 120 'J 

`iermelésf évek 	1920/21. 	1621/22. 	1922/23 	1923/2477—  

Szegeden termelt kb.60 vagon kb.120 v. kb.120-130 v kb.200 vagon 

Szegeden feldolg. "138 +  " 	" 102 1t 	" 115 vagon " 139,5 " 

+ A feldolgozás nagyobb mutatója vidékről behozott papriká-

ból származik. 

A számadatok egyöntetü növekedés—mutatója ellenére a ter-

melés körülményeivel és értókesitéa vel kapcsolatban a :.isten le-

lőket sok megrázkódtatás éri. Igy az előbbiekben szó volt arról, 
hogy 1919—ben a Hadtermény alacsony árai mennyire leapasztotta 

a vetésterület és a termelők számát. A kedvezőtlen idő járás 

1921—ben k.tasztrófálisan alacsony termést eredményezett. Ez év-
ben az első szedés a nyáreleje hidegeket megsinylette, a második 

118. Szeged. 1923. XI. 18. 

119. Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1923.4vi jelentése 30.1. 

120. Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1926. évi jelentése 13.1. 
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szedést a szárazság tette tönkre, a harmadikat a szeptember 28-1 . 

fagy pusztitotta e1.121./  1923-ban érzékenyen érintette a terme-
lőket a paprikaforgalom 60 %-os csökkenése.122./ Nagy megrázkód-
tatást okozott 1925. év elsó felében a "hegyomlás" néven emlege-
tett árzuhanós. Ez tultermelési válság volt, az 1924. év 200 va 
Bonos "rekordtermés" következtében. Az óriási készletek és az 
exporthiány miatt a 30.000 koronás édesnemes paprika februárban 
21.000, márciusban 17.000, áprilisban 16.000 koronás árban is 
alig talált vevőre, sőt a kereslethiány miatt leszorult 14.000 
koronáig. 123./ Ez  a "hegyomlás" sok termelőt, feldolgozót és ke-

reskedőt temetett maga aiá. 124./  

A paprika hegyomlás lázgörbéje: 

egyes munkafolyamatainak napszámbére a következőképpen alakult 25 '/  

121. A Munka 1921. X. 2.  

122. Szeged 1923. XI. 18.  

123. Szegedi,Kereskedelmi és Iparkamara 1925. évi jelentése  

52. lap.  

124. U.ott.  
125, SZÁL Polgármesteri iratok 11.391/1919.  

A paprikatermelés a földnélküli szegény parasztok, a nap-

számosok részére is életet jelentő kereseti forrás, hiszen mint  
a legmunkaigényesebb kulturnövény kezelésének napszáma,-mindig  

a legmagasabb a napszámbérek között. 1919-ben a paprikatermelés  
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Ültetés előtti porozás napszáma 30 korona 
Talaj felásás " 25 " 

Mag elvetés " 15 " 

Gondozás, betakaritások 

Kapálás, feltőltés it 

1 5 
30 

" 

" 
Első—második szedés 30 " 

Harmadik 	" 20 " 
Fűzés díja 200  It  

Az eddigiekből is kitűnik, hogy a paprikatermelés távolról 

sem jelentett a kistermelőknek nyugodt, biztos megélhetési for-

rást. A termelőknek mindig számolniuk kellett az időjárás vi-

szontagsága mellett az értékesités sok buktatójával, amelyet 

a kapitalista spekuláció és szabadverseny miatt előre nem tu-

dott soha kiszámítani. A kisbirtokos és kisbérlő társadalomnak 

mégis nagyobb karéj kenyeret, a földnélkülieknek pedig több mun-

kalehetőséget jelentett a termelés. Ezért volt már akkor is a 
paprika "Szeged vére", amely éltette a város népét és lüktetőb-

bé tette gazdasági életét. 

A mezőgazdasági termelést hátráltató tényezők közül végül 

szólnunk kell a város rendkívül elhanyagolt uthálózatáról. Az 
utak állapota siralmas. A rendőrkapitány 192C. februári jelen-

tése szerint: "A törvnyhatósági u'ak annyira el vannak hanya-

golva, hogy kocsival is alig lehet közlekedni és gyalogosan  A  

közönség ha nem akar 3-4 kilométeres kerülőket a vizboritott 

utak végett megtenni, ugy kénytelenek térdig érő vizeket meg-

járni." 126'/ Elképzelhető, hogy ezek a mostoha utviszonyok 

mennyire megnehezítik a mezőgazdasági *munkákat, akár a földek 

eszközökkel történő megközelítését, akár a termények betakari-

tását. Ennek ellenére a városi hatóság tehetetlen. A polgármes-

ter sajnálkozó válasza szerint: "Minthogy  a város utügyi hatós!-
gának nem áll módjában az utak javítását — tekintve a rendkiv"il 

nehéz pénzügyi visF.onyokat — a saját terhére eszközölni," 127 '/ 

felkéri a kapitányt, hasson oda, hogy az utakat az utak melletti 

gazdák 4s a mérnöki hivatal által kirendelt utkaparók segitségé-

vel javitsák meg. 

126. SZÁL. Polgármesteri iratok 2.39/1920. 

127. U. ott. 
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Az eddigi rövid áttekintésünkből is kitűnik, hogy Szeged 

dolgozó népének milyen sulvos életkörülményeket jelentett a vá-

ros megszállását követő politikai elszigetelődése, ebből adódó-

an iparának és mezőgazdaságának pangása. Mindezek elsősorban 

anyagi létére és ellátási viszonyaira voltak nagy hatással. 

5 . 
A város sulyos közellátási viszonyai  

/Közszükségleti cikkek hiánya. A tüzelőhiány katasztrófá-

lis volta. Áramfogyasztás korlátozása. A közellátás in-

tézményes szervei. Az árak féktelen emelkedése. Élelmi-

szer-csempészet. Zilált pénzügyi viszonyok. Spekuláció 

és lánckereskedelem elterjedése./ 

Az antant Által megvont demarkációs vonalak valósággal el-

metszették Szeged gazdasági ütőereit. Igy a város közellátási 

viszonyai élelmiszer, tüzelőanvag, közszolgáltatás és pénzel-

látás tekintetében a többi városhoz képest szinte egyedül ál-

lóan sul'rosak voltak. Mindezek természetesen a dolgozó nép é-

letkörülményeit rendkívül válságossá tették. 

A megszállás következményeként fellépett a legfontosabb 

közszükségleti cikkek hiánya. hiányzott a kenuér, a liszt, a 

tej, a cukor, csakhogy a legfontosabbakat említsük. A város 

élelmiszerbehozatalának majdnem teljes szünetelése miatt pél-

dátlan méreteket öltött a liszt és kenvérinség. A Szövetség-

közi Élelmezési Bizottság 1919. november 5-én összeiratta a 

malmokban, raktáárakban, kereskedőknél stb. talál - tó gabona 

és lisztkézleteket. Eszerint a város készlete buzából 232,86 

a, rozsból 547,69 q, tésztaliszt 135,11 q, főzőliszt 78,96 q, 

kenyérliszt 203,56 q és rozsliszt 405,95 q.126./ Rogy ez meny-

nyire kevés, főleg akkor tünik ki, ha figyelembe vesszük a 

város napi lisztszükségletét. Ez pedig a polg-rmesteri jelen-

tések szerint naponta 120-150 q-t tesz ki. Ezek alapján még 

a legoptimistább számitások szerint is egy-két heti lisztkész-

let. Az inség 1920. januárjában már szinte katasztrófális. A 

polgármester 1920. január 6-i átiratában a városkormányzónak 

kijelenti, hogy: "a városban a lisztinség a legnagyobb fokra 

emelkedett. Liszt egyáltalán nincsen. A csempészés utján be-

jövő lisz !,nek a naponkénti felszökő  árát a közönség n^ gy része 

már fedezni nem tudja.n 129./ A  város ugyan mindent megtett,hogv 

129. SZÁL. Polgármesteri iratok 157/1920. 
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a Szövetségközi Ellenőrző Bizottság se ritségével Jugoszláviábél 

megvásárolt 75 vagon liszt a városba bekerüljön, de az első 20 

vagon utbainditásakor k vetkezett be a muraközi incidens, mire 

a jugoszláv hatóság leállított minden szállitást. 

A liszthiány pedig napról-napra egyre veszedelmesebb ará-

nyokat öltött. Annak a néhány péknek, akiket eddig a közélel-

mezési hivatal látott el liszttel, 1920. január közepén már egy 

kiló liszt sem jut sütésre. Egyms utÉin kerül fel a pékek ajta-

jára a: "Liszthiány miatt zárva" feliratu cédula. 130 '/ Pedig a 
péküzletek előtt száz számra ácsorognak az éhező ellátatlanok. 

A városi közellátás csődje e napokban érte el a tetőfokát. A 
néphangulat kifejezéseként egy népes küldöttség jelent meg a 

polgármesternél. Erről igy számol be a közélelmezési miniszter- 

nek: "A város közönségének minden rétegéből f. hó 4-én több mint 

200 főből álló hatalmas és igen nagy izgalmat mutató küldöttség 

keresett fel, akiknek szónoka folytonos és izgatott közbekiáltá-
sok által többször megszakitva a legelevenebb szinekkel ecsetel-

te előttem a város közönségének a omorát." 131./ 	, g 	y 	A  Közfelháboro- 
dás elsősorban a vagyonosok felhalmozott készletei és spekulá-

ciói ellen irányult. Azt követelték: "hogy a kirivó ellentétek 
teljes kiküszöbölése és a köznyomor enyhitése céljából ugy a 

termelőknél, malmoknál, nagykereskedőknél, mint általában a 

vagyonos embereknél katona-rekvirálás rendeltessék el és a fö-

lös élelmiszer a közvetitő kereskedelem kizárásával a hatóság 

által lehető olcsó !áron árusittassék." 1324  

A  segélykiáltások következtében lassan megindulnak a Köz-

élelmezés. Minisztérium gyér szállítmányai. Le ezek kezdetben 

olyan mértékűek, hogy 80.000 ellátatlan lakosnak naponként jut 

24 zsák liszt, holott napi 240 zsák lisztre lenne szükség. 133./ 

Többit a város a beszervezett csempészet utján Bácskából pótolja. 

Közben mind  sulyosbodó terhet jelent a város közellátására 

az egyre növekvő ellátatlanok száma. 1920. márciusában számuk 

130. A Munka 1920. I. 17. 
131. SZEL. Polgármesteri iratok 1439/1920. 

132. U.ott. 

133. SZAL. Polgármesteri iratok 2904/1920. 
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80.000 volt, augusztusban max 84.126 ellátatlant tartott számon 

a közélelmezési hivatal. 134./ 	számnövekedés oka részint az, 
hogy azok a készletek, amelyeket sokan beszereztek, lassanként 
elfogytak, részint pedig a beözönlő menekültek jelentékenyen nö-
velték az ellátatlanok számát. Igaz, hogy a közélelmezési hiva-
tal terhéről az állam levette a katonaságnak és a tisztviselők-

nek az ellátását, de rögtön le is szállította a városnak kiutalt 

lisztmennyiséget. Igy már 1921. februárjában a szokott 35 vagon 

liszt hel 7ett csak 32,5 vagonnal utaltak  ki, azaz 250 q—nal ke-
vesebbet. 135./ A  kiutalt lisztmennyiségben is állandóan növeke-

dik a belekevert kukorica százaléka. Eleinte 30, majd 35 96—ra 
emelt-ék a tengeri keverési arányszámát. 

A népelnyomó állam azonban nem mindenkivel szemben volt 

egyformán elzárkózó az ellátás tekintetében. Az eli omó appa-

rátus és a karhatalom sorsát mindig szíven viselte. Igy 1920—

ban, amikor a liztinség tetőzött,a Közélelmezési Minisztérium 

Lisztosztálya vezetője felhivja a polgármestert, hogy: "a csend-

őrség állományába tartbzó egyének részére fejenként 9,6 kg liszt 
még abban az esetben is azonnal leiszol ;altatandó, ha ::iásnak egy-
általán nem  jut is liszt." 136./  

Különös  nehézséget jelentett a város tejell .:,tása. 1920—ban 
a belterületen volt összesen 800 tehén, ami alig adott naponta 
2.000 liter tejet, holott a városnak legalább 20.000 literre 

lett volna szüksége. 1374  Ebből csak a csecsemőknek ellátására 

1200 1. volt szükséges. Igy nemcsak a felnőttek, hanem a korhá-

zi betegek is gyakran nélk lözték sokszor heteken át a tejtáp-

lálékot. A tejhiány elképzelhetetlenül magas árakat alakított 

ki. 1920. közepén Szegeden a maximális tejár 7 korona volt. Azt 

a kevés mennyiséget, amit tanyáról behoztak, a házaknál 10 koro-
náért is el tudták adni. 133./ Nem csoda, ha e fontos táplálékhoz 

a "szegénynép" nem tudott hozzájutni, aminek következtében a cse-
csemőhalandóság majdnem megkétszereződött. 139./  

134. A Munka 1920. VIII. 22. 

135. Al Munka  1921. III. 27. 

136. SZ.LL. Polgármesteri iratok 4790/1920. 

137. Lélmagyarország 1920. V. 27.  

133. U. ott. 

139. SZÁL. Polgármesteri iratok 10.960/1919. 
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Zsírt ős szalonnát a város szerb megszállott területekről 

kapott azelőtt. °most a zárlat folytán rendkívüli utánj árásokkal 
ős 50 %-os vám fizetésével, avagy csempészés utján juthat csak 

a város közönsége zsirfélékhez. 140 '/ 

Hosszu hónapok óta nélkülözte a város a cukrot. A készle-

tek annyira kifogytak, hogy a gyógyszerészek már  a gyógyszerel-
látás veszlyéről panaszkodnak, ha a "szükség-cukorbál" valamit 

nem kapnak. A megszállás óta az első  jelentős szállítmány 1919. 
novemberében érkezett a városba, hat vagon kockacukor. A tanács 

csak lisztkönyvecske alapján engedélyezte a sztosztást. A fej-

kvótát a városiak részére félkilóban, a tanyai lakosság részére 
25 dkg-ban állapították meg. 

Az élelmiszer ellátás 'fielyzetét sulyosbitotta még a kerü-
leti börtön készleteinek a teljes kimerülése is. A börtönigaz-

gatóság 1920. januári jelentése szerint: "a ker'leti börtön az 

élelmiszerek abszolut hiánya következtében oly sulyos válság 

előtt áll, hogy amennyiben rövid pár napon belül sürgős élel-
miszer ell(tmány nem  érkezik, ugy nem lesz mid a rabok élelmét 
biztosítani." 141. /A mintegy 350 letartóztatott kétheti szükség-
letének fec''ezésére igényelt 20 zsák kenyérliszt, 2 zsák főző-

liszt, 6 q bab, 1 q zsír., 10 q burgonya, 25 kg szalonna stb. 

lelmet természetesen a nép szájától vonták el. 

Bár kétségtelen, hogy az élelmiszerhiány okozta a dolgozó 

nép életszinvonalának legnagyobb mértékü lesüllyedésht - és az 
ezzel járó veszéllyel tisztában voltak az elnyomók is, tudván, 
hogy "az eres gyomor a  legrosszabb tanácsadó", emellett viszont 

a másik legsulyosabb gondot a lakosság és a város üzemeinek tüze-
lővel való ellátása okozta. Ez nemcsak a nép fizikai szenvedésé-

nek, hanem a város egész sor üzeme leállitásának ós nagy munka-
nélküliségnek lett okozója. Szeged fával ős szénnel való elláté- 
sa a megszállás előtt Erdélyből történt, amih_áboru után megold-
hatatlan akadályokba ütközött. Igy pl. a város még 1917-ben meg-

vásárolt 3.000 vagon fát, amit az Arad melletti pankotai erdőből 

termeltek ki - vagononként 950 koronáért. A román megszállás előtt 

csak 300 vagonnal bírtak elszíllitani. A további szállítmányt le-
állították, mondván, hogy a fa ára. vagononként 1500 korona, de ezt 

140. SZk:I,. Polgármesteri iratok 10.960/1919. 

141. SZÁL. Főispáni iratok 79/1920. 
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nem pénzben, hanem lisztben fogadják  el 1 K. 50 fillérj ével kilo-
grammonként. Miután a város is a legnagyobb lisztinségben szenve-
dett, a már kitermelt és a tulajdonát képező fat  nem szállithatta  
haza.  A város évi szükséglete fából 10 ezer vagon, s 1919-ben  
mindössze kapott 1500 vagonnal. Ennek eredményeként a fü.ára 2 K. 
50 fillér helyett 80 korona lett! 142./  

A fainség közelgő veszélyére a szegedi Szociáldemokrata Párt  
is figyelmezteti a várost 1919. október 22-i átiratában. "Az a ka-

tasztrófa, - hangzik az átirat - amelyet a füzelőanyag hiánya je-

lent, küszöbön van! Oly nagy a tüzelőanyag hiánya, hogy a csalá-

dok mindennapi ebédjüket képtelenek megfőzni, és minden remény 

nélkül, kétségbeesetten kutatnak fa után." g ~ 	 A párt sürgősen  
javasolja a  város tulajdonát képező erdők kitermelését és javas-

latot tesz a munkaerő és fuvar biztosi tására is. A javaslattal  
kapcsolatban az a vélemény alakult ki, hogy az kellő munkaerő 

és fuvar hiánya és az erdők nagyrészének megszállása-miatt nem 

valósítható meg. A jelzett veszély be is következett. A faügyek 
kormánybiztosának tett jelentés szerint 1919. okt6ber végén "a  
városban levő  kb.  36.000 háztartásnak majdnem 90 %-a van tüze-
lőanyag nélkül annyira, hogy a napi eledel e lkés zit ésé hez is  
alig-alig  áll fa rendelkezésre." 144./ 

A nyomorgó nép még a keritéseknek és az utcák fáinak fel-

tizelésére is rákényszerül, bár ezek csak átmeneti megoldások.  
Sajnálattal számol be erről a polgármester a Nemzetközi  élelme-
zési Bizottságnak 1919, október 31-én: "Városunk parkjai,- írja - 
nyilvános kertjei, sőt még a házak keritései is áldozatul estek a  

tűzifa inségnek anélkül, hogy ezzel az inség bár lényegtelenül  
is  csökkent  volna." Az inségen még a faügyek országos kormánybiz-

tosa sem tud segíteni. Az 1920-as évre hiába utal ki 1700 vagon  
fát Szeged részére, mert ebből 1920. októberéig a "legszorgalma-

sabb utánjárás mellett is mindössze 62 vagon fát tudtak beszerez-  
ni."  145./  

Hasonló neLézségek merültek fel a szénellátás tekintetében 

is. Eáboru előtt a petrozsényi és lupényi szénbányákból kapta e 

város rendszeresen a szenet. A szállitás a megszállás pillanatá- 

142. SZÁL. Polgármesteri iratok 10.960/1919. 

143. SZIL. Szeged v'.ros Törvényhatósági Bizottságának iratai 

7947/1919.  

144. SZAL. Polgármesteri iratok 11.581/1919. 

145. SZÁL. Folgármesteri iratok 10.338/1920. 
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ban elakadt, és csak 1919. szeptember 20-án sikerült nagy  erőfe-
szitésekkel rekompenzációs uton 440 vagon szén vásárlását bizto-

sitani. A rekompenzációs áruba csak szalonnát kötöttek ki ős ki-

logrammját 25 koronás árban számitották, holott a szalonnát csak 

Jugoszláviából tudta a város összeszedni kilogrammonként 32-35 

koronáért. Igy emelkedett a szénszállitm =.nyok ára néha 50-55 ko-
ronára, a békebeli 2 koronás árhoz képest. A nagynehezen kifi-

zetett 440 vagon szénből a város csak 3 vonattal mintegy 150 v-
gonnal kapott meg, mert az ujabb 3 vonat utbainditott szállit-
mányt Aradon a hatóságok visszatartották és ezzel teljesen el-

apadt ez a beszerzési forrás. ezzel hágott tetőpontjára a "szén-

válság", ami valósággal megbénította Szeged ipari életét. 

Az egységes elosztás érdekében a városkormányzó tábornok 

1919. október 14-én lefoglal minden fa- és szénszállitmányt,hogy 

azt arányosan ossza  szét a magánfelek és testületek között.Ugyan-

csak az ellátás érdekében létesitették a tűzifa- szén- ős petró-

leum szindikátusokat is. A terv az volt,  hogy  a : fakereskedőket 

tömörítsék az árak egységesitése ős az arányos elosztás szempont-

j ból. Igy szerették volna kiküszöbölni azt, hogy: "a lakosság 

vagyonosabb része magát  teljesen ellássa tüzifával, szénnel az 

árra való tekintet nélkül, és nem kutatv a  azt, hogy mily lánco-

latok utján kerül a tüzelőanyaghoz, viszont a lakosság szegényebb 

és szélesebb rétege ugyanakkor annyihoz se birjon jutni, amennyi 

néhány napi étel megfőzéséhez elegendő." A szindikátusok nem vál-

tották be a hozzájuk fűzött reményeket. A fakereskedők vonakodtak 
a konjunktura zsiros profitj áról lemondani, mert - mint egyik pol-
gármesteri jelentés mondja - "kényelmetlenül érezték magukat ott, 

ahol hozzáértő kartársak ülnek, akik minden kalkulusukba bele-

szólhatnak és akiknek nem tudják az általuk megszabott magas, 

sőt indokolatlanul magas árakat elfogadható módon megmagyarázni.n l4E  

Hiába a szállitmányok lefoglalása ős szindikátusok létrehozá-

sa, a semmiből nem le het tüzelő. Menthetetlenül bekövetkezett,ami-

től mindenki rettegett. A Szegedi Légszeszgyár szénkészlete 1919. 

november 11-én elfogyott ős ezzel kapcsolatban azt a lesujtó hírt 

közölték, hogy: "minden erőlködésünk dacára képtelenek vagyunk ugy 

a villamos, mint gázüzemünket tov ábbra is fenntartani, ős éppen 

146. SZÁL. Polgármesteri iratok 8774/1919, 
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ezért...a város közönsége részére villamos- és gázvilágitást 

már nem tudunk adni." 147./ E zzel megkezdőd : tt a harc a köze-
litő télnek nemcsak az életet dermesztő hidege, h anem az élet-

kedvet sorvasztó sötétsége ellen is. Sor kerül a nagyobb szén-

készletekkel rendelkező üzemek szenének lefoglalásara. Most már 

csak egy a cél, a városi vizrnü, gázgyár és villanytelep Üzemel-

tetése. Az Üzemek nagyrésze leáll, ős a városra több-kevesebb 

megszakitásokkal hónapokig a sötétség borul. 

A közvilágitás megszűnését hogy legalább a magánvilágitás 
biztosításával enyhitsék, az Ásványolajipari Szövetségtől stir- 

gősen kérnek 600 q petróleum ős 400 q nyersolaj kiutalást. Vi-
szont készlethiányra hivatkozva a válasz nemleges.  A Házoltóság 
részére képtelenek szerezni legalább egy hordó benzint, ami mi-

att a benzinmotor-fecskendő üzemképtelen és igy számolni kell 

esetleges tüzvósz esetén ennek a kiszámíthatatlan káros követ-

kezményeivel. 148./  

A közvilágitás hónapokig tartó szemetelése erősen csö:ken-

tette az ellenforradalom biztonság-érzését. A városra boruló 

téli vaksötétség egyrészt akadályozta az elnyomó és terrorszer-

vek megfigyelő és üldöző hajszáját, másrészt oltalmat nyujtctt 

azoknak, akik éppen ezeknek az üldözéseknek áldozatai voltak. 

Ezért kevesli és sürgeti 1920. februárjában a város katonai kör-

letparancsnoka az eddig gyéren érkező szállitmányokat a sz én-

ügyek kormánybiztosánál. "Szeged városában - hangzik a felter-

jesztés - állandó világitási zavarok vannak. A város vezetősé-
gének értesitése szerint ennek oka a szénkiutalás elégtelenségé-

ben  rejlik. Miután a közbiztonság fenntartása ezen nagy ős min-
denféle elemektől teli,s a kommunista eszméktől még mindág erő- 

sen saturált városban világitás nélkül nem tartható fent..." sür-

gősen kéri a város megállapított szénkontingensének pontos le-

szállitasát. 149./A kiutalással nincs is hiba. A szénkormanybiz-

tos Szegednek naponta 45 tonna nélkülözhetetlen szenet állapit 

meg, amiből csak 13 tonna érkezik átlag a magyar bányákból.Ezért, 

tekintettel még a szén rossz minőségére "a gáz, a villany és a 

városi fecskendők hegállnak néha, az utcákat, háztartásos t,kor- 

147.  SZÁL. Polgármesteri iratok 12.089/1919. 

148.  SZÁL. Polgármesteri iratok 13.638/1919. 

149.  SZÁL. Polgármesteri iratok 1929/1920. 
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házakat stb. a világitástól e gy; észen megfosztva  és a házak föld-

szintjét talajvízzel fenyegetve.., " 150./  

A szénellátás bizonytalansága szigoru áramkorlátozások be-

vezetését tette szükségessé. Amikor a közvilágitás leállt, Sze-

geden áramot csak a posta, a kórházak, a városháza, a francia 

városkormányzóság és a szinház kanott. 151./  Amikor a gépgyár és 

villanytelep szénhez jutott, a rövid időre ismét beinduló áram-

szolgáltatást és fogyasztást a városkormnyzá szigoru rendelete  
korlátozta. Igy 1919. november 23-tól áramszolgáltatás csak 16 

h-tót 23 h-ig tartott. Egy szobában csak egy villanyégőt lehe-

tett égetni. A fogyasztás csökkentése érdekében a boltok zárórá-

ját 16 h-ban, az élelmiszerüzletekét pedig 13 h-ban állapították 

meg. A nyilvános szórakozó helyek csak 22 h-ig tarthattak n.yitva 1 52,  
A néha példátlan méreteket öltő áramhiány már-már a város telefon-

és távírószolgálatát is veszélyeztette. Ugyanis a  berendezést 

egyenárammal ellátó akkumulátorokat a posta dinamógépe töltötte, 
amit viszont a villanytelep árama táplált. Igy  a teljes áramszü-

net  minden pillanatban várható veszélyét még az az esetleges kö-

vetkezmény is sulyosbitotta, hogy rá 12 órára már a távíró és 

távbeszélő hálózat sem müködik.153./  

Még nagyobb  zavarok  voltak a gázszolg áltatás terén. Időn-
ként a gázgyár rendelkezésére álló gyenge minőségű szén légszesz-

gyártásra nem volt alkalmas, ezért csak fából tudtak előállitani 

világitógázt, aminek kaloriatartalma jóval kevesebb volt, mint 

a kőszén termékéé. Anyaghiány miatt a gázszolgáltatás 1920. de-

cember végétől négy hónapon keresztül teljesen szünetelt. 1920. 

májusától megkezdődik ugyan a gázgyártás, de az anyaghiány miatt 

az utcai lámpákat már 22 h 30'-től kezdve leoltják és a csőháló-

zatban a gáznyomást annyira lecsökkentik, hogy onnan légszeszt 

igénybe venni nem lehet. 54. / 

Ha  már a közmüvennél tartunk, ejtsünk néhány szót a viz-

szolgáltatás körülményeiről is. Bár a vizellátás is megsinylette 

a tüzelőanyaghiányt, amennyiben a magasnyom ~ su vizhálózatot táp-

láló szivattyuk müködésében is  zavarok  álltak elő, de ez csak a  

150. SZÁL. Polgármesteri iratok 13.487/1919. 

151. Délmagyarország 1919. XI. 21. 

152. SZÁL.Polgármesteri iratok 12570/1919.hélmagyarorsz.1919.XI.25, 

153. Délmagyarország 1919. XII. 25. 

154. SZÁL. Polgármesteri iratok 9058/1920. 
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belváros ellátási problémája volt. A tüzelőzavar miatt a vizmü-
telep működése megbizhatatlan volt a huszas évek elején. Telje-

sen kikapcsolták a viztoronytartályt és csak közvetlenül a nyo-
mócsövekbe vezetett vizzel látták el a várost vizzel. Az ala- 

csony nyomás miatt sokszor még a félemeleteken sem volt viz, 

különösen a nyári hónapokban. Ilyenkor igen elkeseredett han-

gulat uralkodott városszerte. Sokan azt beszélték, hogy megta-

gadják a nemrégen emelt negyedévi vizdij fizetését, mert azt 
ilyenkor minden ellenszolgáltatás nélkül követeli a város ható- 

sága. 155./  

A munkáslakta külvárosok sorsa vitellátás tekintetében még 

szomorubb. A nagyköruton kívül eső munkásnegyedek /Móraváros -
Felsőváros - Rókus/ vizhiánya az ártézikutak csekély számból 

adódik. A város területén mindössze 8 ártézikut m.:ködik, amik 

legnagyobb része elhomokosodott. Nem tudják táplálni az utca-

sarkokon felállitott kutakat. Nem csoda, ha a külváros lakosai 

"folyton megismétlődő panasszal fordulnak a tanácshoz, hogy 
r 

nincs vizük." 156'/  A mérnöki hivatal csak egyetlen megoldást 

ajánl, furasson a város uj artézi kutakat. Ezt viszont "fede-
zet hiányra" hivatkozva elhalasztja a tanács Nkedvezőbb idők 

beállás .g ." 
A város éppen előnyösnek nem mondható fentvázolt közel-

látási viszonyait ha alapvetően megváltoztatni nem is  tudták,  

de mégis előnyö .,en befolyásolták az e célra életre hivott ih-

tézmények. Ilyen volt elsősorban a Nemzetközi Élelmezési Bizott-

ság. Ez a bizottság a francia  megszállás  kezdete után alakult a 
városi tanács kérésére azzal a céllal, hogy szélesebb nemzetkö-

zi kapcsolatain keresztül segitse a tanácsot a lakosságot és az 
üzemeket élelemmel és nyersanyaggal való ellátásában, főleg a 

közcélra szolgáló fa- és szénbeszerzések nehéz munkájában. E 
helyi jellegü hivatása mellett feladata volt még Budapest élel-

mezésének segítése is. 157 ' Ennek a bizottságnak az élelmiszer 

és tüzelőanyag beszerzéseknél kétségtelenül nagyon hasznos volt 

a közremUicödése, főleg a demarkációs vonalakon tuli vásárlásoknál, 

1.55; Szeged 1923. VII. 20. 

156. Délmagyarország 1919. IX. 6. 

157. Kiss-Tonelli-Szigethy: id.m. 125. lap. 
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Ellenben Budapest ellátásának segítésében a város rovására kissé 

tul lőtt a célon. Ugyanis 1919. szeptemberéig Szeged élelmiszer 

tartalékából a bizottság több mint 100 vagon árut küldött a fő-

városnak a blokád feloldása után. E szállitmány nagyobb tételei: 
zsir 8 vagon, liszt 4, rizs 2, füszer 2,5, főzelék 74 vagon vol-

tak. Textilárut 3,4 millió korona értékben vittek fel. 158./ Buda-
pest sok százezres munkástömegének kétségtelenül az életet jelen-

tették ezek  a szállitmányok. Szeged dolgozói szivesen meg is osz-

tották betevő falatjaikat a főváros nyomorgóival. Csak az volt a 

baj, hogy a Bizottság nem számolt Szeged tartalékainak teljes el-

apadásával s igy ezen mennyiségek kivitele a városban nagy áremel-

kedést idézett elő. Ezekután hiába tiltják meg minden élelmi cikk-

nek kivitelét a város területéről, a nagy gazdasági pangás miatt a 

készletek utánpótlására már nem kerülhet sor. Az igy kialakult 

helyzet sok nélkülözésnek vált kutforrásává. 

A NemzetkUzi Élelmezési Bizottság müködése a francia megszál-

lás végével 1920. március 1—ével megszünt. Szerepét ezután a Köz-

élelmezési Minisztérium Szegedi Kirendeltsége töltötte be, aminek 

feladata lett: "a Szeged városában uralkodó élelmezési nehézségeket 

s az átmenő forgalomnál felburjánzott visszaéléseket megszüntetni s 
ezzel kapcsolatban a lánckereskedelmet leszoritani." 159 '/ A kiren- 
deltség egyuttal a gabonagyűjtési országos kori nybiztosságnak is 

a kirendeltségét képezte. 

A közellátás szabályozására volt hivatva még a Törvényhatósá-

gi Árvizsgáló Bizottság is. Müködését Szegeden 1918. októberében 

kezdte. A forradalmak lezajlása után 1919. augusztusától ismét 

folytatta munkáját, de csak a város közvetlen területére hozott 

érvényes határozatokat. 160. /  A bizottság az elnökön és helyette-

sén kivül 25 tagból állott./9 fogyasztó — 4 Mezőgazda — 7 iparos —

5 kereskedő képviselővel/. A bizottság munkáját már eleve lehetet-

lenné tette az a körülmény, hogy hatásköre a várostól néhány kilo-

méterre terjedő községekre — mint Dorozsma, Tápé, Algyő, Sándorfal-

va, i-öszke, Szúreg stb. — már nem terjedt ki. Noha e községek élénk 

gazdasági kapcsolatban állottak a várossal. Ez  a  körülmény rendkivül 

158. Délmagyarország 1919. IX. 14. 

159. SZÁL. Polgármesteri iratok 1585/1920. 

160. SZÁL. Polgármesteri iratok 5609/1920. 
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nagy árkülönbséget okozott, ami a spekulációnak melegágya lett. 

A városban megállapitott maximális árak miatt a forgalom nagy 

része ezekben a községekben bonyolódott le és a város lakossága 

csupán csempészektől és üzérektől volt kénytelen beszerezni élel-

miszer-szükségletét hatósági ellenőrzés nélkül. 161./  

Az Árvizsgáló Bizottság m:iködésének másik alapvető hibája, 

hogy a felettes szervének az Országos Központi xrvizsgá,l.ó Bizott-

ságnak utasitása értelmében a mezőgazdasági termények árait nem 

korlátozták, noha a legnagyobb lökést a drágulásnak éppen a mező-

gazdasági cikkeknek az áremelkedése adta. Beállt szinte az a ko-

mikummal határos állapot, hogy a legfontosabb életszükségleti cik-

keknek, mint a kenyér és hus, kor.átozás nélküli árfelhajtása mel-

lett az árvizsgáló bizottságoknak a tevékenysége a fagylalt és a 

szódaviz ármegúllapitásában, s a kereskedőknek és iparosoknak 

vexálá,sában merült ki. 1°2'/  Munkájukat mindezek mellett még a bü-

rokratikus merevség is jellemzi. Az ipari termékek és kereskedelmi 

forgalomban  szereplő áruk árait meöállapito t ták ás tekintet nélkül 

az előállitásnál felhasznált őstermelési anyagok áraira határoza-

taikat a rendőrséggel ellenőriztették és végrehajttatták. Jogos 

elkeseredéssel mond kritikát a DélmNyarország, amikor azt írja, 

hogy: "Az Arvizsgáló Bizottság  ahelyett, hogy sürgősen megfékez-

né az árak emelkedését, bizottságosdit játszik, albizottságokat 

küld ki az árak megállaitására ás detektivcsoportot szervez a 

határozatok ellenőrzésére. Az ellenőrzés viszont annyira fogya-

tékos, hogy a maximálás ugyszólván semmit sem használ. A hatóság 

pedig lanyhán kezeli a legéletbevágóbb érdekeit." Majd találóan 

állapítja meg, hogy: "Azt az erélyt, amit egyes hatóságok a po-

litikai üldözéseknél tanusitanak, az áruzsora letörésénél kellene  

h.á.szno si t ani . " 163./ 

Teljesen felmondta viszont a bizottság a szolgálatot az 1922-

es évektől kezdődő féktelen inflációs áremelkedések idején.Ugyanis 

vagy a már tényleges árakat szankcionálta, vagy olyan határozato-

kat hozott, melyeket  végrehajtani nem tudott, de  nem  is akart. A 

néphumor nem  ok nélkül "árdrágitó bizottságnak" nevezte el. A 

161. U.ott. 

162. Szegedirereskedelmi és Iparkamara 1921.évi jelentése 22.1ap. 

163. Délmagyarország 1:19. IX. 17. 
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gyakorlat ugyanis az volt, hogy Budapesten megállapitották vala-

mely cikknek az árát és publikálták a lapokban. M.ssnap itt Szege-

den a termelő a pesti ármegállapitásra való hivatkozással a pesti 

kereskedői árat követelte, ami természetesen a fővárosi árak uj:Lbb 

emelkedésében jutott kifejezésre. Igy képződött egy végtelen csa-
var, amelynek tehát az ármegáállapitó bizottságok lettek akaratu-

kon kívül ó a legfőbb mozgatói. 164./  

Tehát mint látjuk a szabadon garázdálkodó tőke spekulációit 

a hatóság képtelen meggátolni. Az árak féktelen emelkedése pedig 

a népnyomor egyik fő forrása lett. .A dolgozókat a kenyér és a 
liszt árak ijesztő emelkedése érintette a legérzékenyebben. A bar-

na kenyé± kilogrammja _ a megszállott területek lisztbehozatali 

tilalma, miatt - 3 korona 80 fillérre, októbertől 4 K. 20 fillérre 

szökött fel. A buza 1919. szeptember 2-án 380 K. november 29-én 
500 K. ginnek megfelelően a kenyérliszt kilogrammja 3 K, majd 4 K. 

60 fillér lesz. 165./ különben a gabona ebben az időben Szegeden 
volt a legdrágább. Szabadkán, Zentán, Hódmezővásárhelyen 80-120 K-

ért lehetett már jó minőségis gabonát kapni. Ennek oka, a város va-

lóságos gazdasági zárlatában rejlett. 

Miután a lisztellátás 1920 -ra lassan csak  a csempész-behoza-

talra szorulta kenyér ára 16-20 koronára emelkedett.166./ A re-

kordot e téren a vendéglősök és a kávésok tartják 2 koronás sze-

let ken:r érrel, mely sohasem éri el az 5 dkg-ot, s igy a közönség 
40-50 koronás kenyeret eszik. 167./  

A hus és zsir árak is felvették az iramot ezzel  a szédületes 
áremelkedési tempóval. Igy 1919. szeptember 16-tól a sertéshus 36 

korona /két nappal előtte még 24-26 K. volt!/, a zsir 34 K.,  sza-
lonna 32 K. kilogrammonként, 168./ 1920-ban még a  hatósági  mészár-
székben is a sertéshus 70, a zsír 120 K, a szalonna pedig 90 ko- 

rona volt. 169./  A fa- és szén árának emelkedését már érintettük a 
tüzelőválsággal kapcsolatban. Az áremelések terén maga az állam 

járt élen, kelönösen a vasuti tarifa felemelése terén. 1920.au-

gusztusában 300 5--kal emelte a vasuti személydijat.Természetesen 

164. Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1922.évi jelentése 6.lap. 

165. Délmagyarország 1919X. 2.SZáh.Polgdrmesteri iratok 8405/1919. 

166. SZÁL.Polgármesteri iratok 12.766/1919. 

167. A Munka 1920. I. 18. 

168. Délmagyarország 1919. IX. 16. 

169. A Munka 1920. I. 18. 
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ez is ujabb impulzust adott az árak emelkedésének.  
Az óriási tüzelőhiány, valamint az ezzel járó fa és szén 

árának nagy emelkedése maga után vonta a villany és gázszolgál-

tatás megdrágulását. A szolgáltató üzemel., mint a Villamosvasut 

RT. a Szegedi Gázgyár és Villanytelep az állandó áremelésükkel 

szakadatlan  harcban állnak a fogyasztókkal. A város, aki maga  
is mint fogyasztó érdekelt e harcban, a lakosság érdekeinek in-

kább csak hivatali védője, mert a vállalatok brutto bevételéből 

• 10 % a haszonrészesedése. 

A Villamosvasut hm. a viteldijak felemelését már 1919. au-

gusztus végén kérte. A szabadjegyek eltörlése mellett 2 kilomé-

terig 50 - és azon tul 60 filléres tarifát követelt. A  teher-

szállitás árát tonnakilométerenként 120 fillérről 2 koronára 

kérte emelni. Indoka szerint: "180 munkást alkalmaz, akiknek a 

munkadiját leszállitani nem lehet, holott az üzemi költségek  
emelkednek." 170 '/ Ujabb emelés 1919. augusztus 31-én követke-

zett be 80 filléres, ill. 1 koronás, tehersz ~llitásnál pedig 

3 koronás viteldijak megállapitásával. Ennek előzménye az volt,  
hogy a polg ármester elnöklete alatt a villamosvasuti munkásság  
és a gyár-vezetőség értekezletet tartott. A munkások azt kiván-

ták, hogy tzelőanyag hijján, ha az üzemet időnként esetleg uj-

bél szüneteltetni kellene, akkor a munkások fél fizetést kapja-

nak, mert most az utóbbi üzemsznet alatt nem kaptak fizetést. 

A vállalat abban az esetben volt hajlandó ezt a kérelmet telje- 

siteni, sőt a munkabéreket megjavítani, ha a tanács helybenhagy-

ja az uj tarifaemelést. 171'/ Ez be is következett. A későbbi ta-

rifaemelés ar anyára jellemző, hogy egy évre rá, 1920. októberé-
ben  már  2 korona a viteldíj; a teherszállitás pedig a szállitott  
áruk 3 osztálykategóriája szerint 6-10-12 korona. 172./  

Szinte versenyben emelkedtek a szállitási díjtételekkel a  
villanyáram és a gaz egységárai is. A szegedi légszesz és vil-
lanygyár kérelmére 1920. január 30-án a gáz egységárát köbméte-

renként 3,16 K-ról 6,32 K-ra, a villany hekto'rattját 49 fillér-

ról. 98 fillérre emelte a tanács. K4tségtelen, hogy némi kis elég- 

170. Délmagyarország 1919. VIII. 31.  

171. Délmagyarország 1919. K. 31.  

172. SZÁL. Polgármesteri iratok 10176/1920.  
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tétel fejében siettek kikötni, hogy a gázgyár köteles a tisztvi-

selői és munkásai részére a drágasági pótlékot haladéktalanul ki-
utalni. 173./ 1920. áprilisában a gázgyár minisztériumi szakértőt 
kért,  aki felülvizsgálta a gyár számadásait. Ennek alapján taná-

csi hozzájárulással a gáz árát 6 K-ban, a villanyét 80 fillérben 

állapitották ::,eg. Ezt az áremelést még a mérnöki hivatal is ugy 

véleményezte, hogy: "a szakértő tulságosan sok hasznot biztosit 

a gyárnak, mert ezzel 3 hónap alatt 25.000 K tiszta nyereség 

lesz, ami viszont egy év alatt 100.000 korona tiszta hasznot je- 
lent." 174. / 

A gyár profitéhségének legvisszataszitóbb kielégitésére pe-
dig még ezután került sor. Ugyanis a gázgyár vezetősége a minisz-

tertanácsnak a kivételes intézkedésekről alkotott törvénye alap-

ján kibocsájtott 4540/1920. M.E. sz. rendeletére hivatkozva egy 
döntőbiróságot kért a gáz és villany egységárának visszamenőle-

ges megállapitására. Ez meg is történt 1920. novemberében. Az 

ugynevezett döntőbíróság nemcsak az akkori árakat áll Apit otta 

meg, hanem 1917. április 1-ig visszamenőleg is. Eszerint a fo-

gyasztóknak a villanyt az eddigi 80 fillér helyett 1 korona 10 

fillérre, a gázt pedig 6 K. 50 fillérre emelték fel visszamenő-
legesen. A különbözetet 12 egyenlő részben kellett  kifizetniök, 175./  

megfellebbezhetetlenül. /Az összevetés kedvéért megemlítjük, hogy 

Budapesten ebben az időben a gáz löbmétere 2 korona volt!/ Nem 

volt ez más, mint a dolgozók valóságos regzsarolása. Ezt még su-

lyosbitotta az a körülmény, hogy e gazdasági terheket most rak-

ták a dolgozó nép vállaira, amikor annak létalapjai sem voltak 

biztosítva. A -o rofithajhászásnak ezt a drasztikus módját még 
dimmer, a Kendergyár igazgatója is megsokallja, amikor igy nyi-

latkozik: "n a döntést helytelennek, felüsletesnek, a fogyasztók-

ra nézve egyoldaluan igazságtalannak, egyenesen részrehajlónak 
tartom." Mindezektől függetlenül viszont a kirótt tartozást kö-

nyörtelenül bevasalták a"sokat sajnált" fogyasztókon. 
Uj árdrágitási folyamatnak nyitotta meg a zsilipest az 1920. 

május 1-ével életbelépő kormányrendelet, amely a lakbéremeléseket 

lehetővé tette. A rendelet szerint az egészen kislakások után, 

173. A Munka. 1920. I. 30. 

174. A Munka. 1920. Iv. 21. 

175. A ialu.ika. 1920. XI. 10. és  17. 
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melyeknek bére kb. 1500 K-t meg nem haladja, csak 30-35 eme-

lés követelhető. A tisztviselők bizonyos fizetési áron belül 

csak olyan béremeléssel sujthatók, mint amennyivel az illetők 

lakbérét a kormányrendelet felemelte. E kategoriákon tul a lak-

bér 4.000 koronáig 3 fokozatban 30-40-50 %-kal emelhető, ezen 

tul pedig a bérlő és tulajdonos az emelésre nézve szabadon egyez-

kedhetnek. 176./  érthető aggodalommal fogadta a dolgozó nép a lak-

béremelés hirét. Joggal félt, hogy a rendelet olyan folyamatot 

inditott meg, amelyet azután visszatartani nem lehet többé. Va-

lóban - amint még a későbbiekben látni fogjuk - a rendelet ré-

sein áttörte magát a fékevesztett árdrágitás. ibgtön a rendelet 

hatálybalépése után előfordult az az eset, hogy egy hadözvegy 

kis lakása évi 600 koronás bérét 1000 k-ra  akarta emelni a h_áz-

tulajdonos. Ez egyenesen 80 %-os lakbéremelés lett volna, ha a 

lakáshivatal közbe nem lép. 177./ Elkezdődött viszont ezzel a ren-
delettel a lakók és háziurak közötti elkeseredett küzdelem, ami 

a tőke elleni harc egyik sajátos formájaként végighuzódik az 
1920-as évek minden szakaszán. 

Szeged gazdasági vérkeringése beindulásának, valamint a nép 

ellátásának zavaró körülménye volt még a város zilat pénzügyi 

helyzete. A megszállás után a legnagyobb zavart a pénzhiány je-

lentette. A polgármester arról értesiti a francia városkormány-

zót, hogy: "a proletárdiktatura intézkedései folytán a szegedi 

bankok budapesti betétjei nagy része veszendőbe ment ugy, hogy 

a forgalom lebonyolitására nem rendelkeznek elegendő pénzkész-

lettel." 178•/  Pedig a város hatósága, hogy a nyomasztó pénzhi-

ányon segítsen, még 1918. novemberében tiz millió korona névér-

tékü 10-20 és 50 koronás bankjegyeket bocsájtott ki ideiglenes 

hasznalatra. E pénztárjegyek elfogadására - amit a város egész 

vagyonával szavatolt - minden szegedi polgárt köteleztek. A meg-
szálló csapatok, majd a menekülők nagy száma kimeritették a kész-
leteket, melyek pótlására csak egyetlen eszköz maradt, a csempé-

szés. 
A helybeli kereskedelem könnyebb lebonyolitása szempontjá-

ból, ugyszintén a város 5-10 és 20 filléres papir-váltópénzt 

bocsájtott ki 1919. novemberében. 179./ Erre, váltópénz hiányában 

176. A Munka. 1920. IV.  28. 

177. A Munka. 1920. VI. 2. 

178. SZÁL. Polgármesteri iratot_ 1199/1919. 

179. SZÁL. Polgármesteri iratok 12434/1919. 
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egyes kávéházak, nagykereskedők szintén adtak ki apró cédulákat 

20-30-50 és 60 fillér értékben, amit  kölcsönösen elfogadtak. A 

kisebb kávéházak pénzutalványait már fedezet hiányában nem f o-

gadták el. Ebből sok zür-zavar és bonyodalom származott. 

Sok családot hozott nehéz helyzetbe a póstatakarékpénztári 
jegyekkel való visszás állapot. Az 1919. augusztus 15-én kelt 

3954./M.E. sz. rendelet a magyar póstatakarékpénztár által ki-

bocsájtott 20-10 és 5 koronás pénzjegyek elfogadását kötelezővé 

tette. Ezeket mindenütt elfogadták, csak Szegeden nem. A városi 
hatáság ara az álláspontra helyezke c ett, hogy miután Szeged csak 
kék pénzben vásárolhat /amit a város még 1919-ben a bécsi Osztrák-

Magyar Banknál becserélt 1)0 millió korona értékben/, a környező 

országokból árut, ezért a közönségtől sem fogadhat el más pénzt, 

mint kékpénzt, vagy a város által kibocsájtott szükségpénzt. Igy 

Szegeden nem fogadták el a póstatakarékpénztri jegyet. 180./ 

A vasutasom. viszont 1919. szeptemberében már  pódtatakarék-
jegyben kapták fizetésük 70 %-át, amit senki nem akart felvenni.  

Ez lett a sorsa lassan mind több tisztviselőnek, kik közül sokan 

kénytelenek voltak e jegyeket felvenni fizetésük fejében, mert 

semmiféle pénzzel nem rendelkeztek, de igy is a legnagyobb fize-

tési zavarokkal küszködtek. Növelte még a zür-zavart a lebélyeg-

zett osztrák-magyar bankjegyek hasonló sorsa. A kormány csupán az 

állampénztárakat utasitotta arra, hogy a lebélyegzett kék pénze-
ket ne fogadják el. Erre a városi pénztárak, a kereskedők és a 

kofák sem fogadták el a lebélyegzett pénzeket. Igy a Szegeden re-
kedt sok millióra menő jugoszláv, román és osztrák lebélyegzett 

bankjegyektől csak érzékeny veszteségekkel lehetett megszabadul- 

ni. 181./  

Ez a teljes anarchia a szegedi pénzpiacon a legrutabb vissza-

élésekre adott alkalmat. Megjelentek a "pénzvámpirok", akik a meg-

szorult kisemberek nyomorát kihasználva összevásárolták nagy szá-

zalék levonásával a lebélyegzett pénzeste t, vegyszerekkel lemosták 

a bélyegzőket rés a tiszta kékké vedlett bankjegyeket busás haszon-

nal forgalomba hozták. A bankjegyekkel való fizetések körüli visz-
szás helyzetre jellemzőek az alábbi esetek. A szegedi állami adó- 

180. Délmagyarország 1919. IX. 3. 

181. Délmagyarország 1920. I. 4. 
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hivatal nem fogadta el az egyik állami hivatal pénztárából a 

10.000 koronás lebélyegzett bankjegyeket, amit  az adóként akart 
befizetni. Az Osztrák—Magyar B ank szegedi fiókja nem  fogadta el 
a főbank által kibocsájtott, de felülbélye gzett bankjegyeket. A 
szegedi póstatakarékpénztár nem fogadott el egy 9.200 K—s csekk-

utalványt, amelyet póstatakarékpénztári jegyekben akart fizetni 

egy állami hivatal. 132'  Mindezek elegendők arra, hogy a szegedi 
fejetetejére állított pénzügyi helyzetet megvilágitsuk. El riépzel-
hető hogy mennyire megnehezítette az egyszerü munkásember minden-

napi létküzdelmét ez a bizonytalanságai ős anyagi veszélyekkel 
járó zavaros állapot. 

Betetézte a felfordulást a bankjegyek felülbélyegzése, ami 

még ujabb anyagi megpróbáltatást tartogatott a dolgozók számára. 

A kormány az 1700/1920. ME. sz . rendeletével elrendelte az Oszt-
rák—Magyar Bank által kibocsájtott bankjegyek felülbélyegzését 

az 1 és 2 koronások, valamint a póstatakarékpénztári jegyek ki- 

vételével. A beszolgáltatott bankjegyek felét az  állam "kényszer-
kölcsön" formájában visszatartotta ős erről pénztári elismervényt 

állított ki. A sima bankjegyek március 18—tól megszűntek törvé-

nyes fizetési eszközök lenni. 183./  

A rencelet a nagypénzü embereket valóságos hajszára ösztö-

nözte, hogy még időben tul adjanak a pénzükön, a szegény embere-

ket viszont a teljes pénzhiány állapotába taszította. A tőkések, 

a kereskedők már  napokkal előtte "informálódtak" a helyzetről ős 

igyekeztek pénzüket áruba befektetni. A hetipiacon nagy tolongás 

támadt a rőfössátrak körül, ahol a pénzesek minden pénzt hajlan-

dók voltak megadni az árukért. Erre a piaci árusok gyanakodva 

visszautasították az ajánlatokat. Mikor a rendelet ismertté vált, 

az emberek siettek adósságaikat kifizetni, költekezni, csakhogy 

megszabaduljanak a lebélyegzetlen pénzeiktől. Gyüjtötték az ap-
róp nzt ős valóságos hajsza indult meg a póstatakarékpénztári 

pénzek után, araiért már két—háromszoros árat f izettek. 184./  

A dolgozó osztályok szegény néptömegei keservesen megszen-

vedték az átmeneti állapotokat. A pénzfelülbélyegzés technikai 

182./ Délmagyarország 1920. I. 	4. 

183. Délmagyarország 1920. III. 19. 

184. Délmagyarország 1920. III. 20. 
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okokból lassan folyt Szegeden. Egy teljes hetet igénybe vett. A 

kékpénzt senki sert fogadta el, póstapénz kevés volt forgalomban. 

A városi pénzjegyek jó részét már korábban megkezdték kivonni a 

forgalomból. Bár a tanács a tisztviselők helyzetén igyekszik eny-

híteni. 500 K-ig terjedő előleget adott nekik városi pénzben,va-

lamint elrendelte, hogy a hatósági mészárszékben és kenyérüzem-

ben fogadják el a kékpénzt. Ezeknek a kevés árujuk pillanatok 

alatt elfogyott. 185./  A munkáscsaládok még ennyi védelemben sem 
részesültek. Csak nagynehezen vagy egyáltalán nem kaptak sem 

élelmiszert, sem gyógyszert, hiszen csak kék pénzzel tudtak fi-

zetni. "Kétségbeesett arcokat látunk - irják a riporterek - már 

kora reggel az utcán, szitkozódó, csoportosan tárgyaló asszonyo-

kat, akik Üres szatyrokkal ténferegnek haza..." 

A spekuláció a legszebb napjait éli. Azon ürüggyel, hogy a 

"pénz felét éri", az üzletek kezdik a kékpénz duplájáért adni 

áruikat. A vendéglősök, de még a gyógyszerészek is kétszeres 

árakat kérnek. Ez még jobban megvadítja a közhangulatot. A ke-
nyérpiacon a feldühöd;itt éhes tömeg megrohant egy kenyérárus ko-

fát, megverték, a kenyerét pedig  elvitték,  mert 40 K-t kért a 
kenyér kilojáért. 186./  

A hatóság megteszi ugyan a látszatintézkedéseket, a vissza-

élőkkel szemben pénzbirsággal, elzárással, áruelkobzással fenye-

getődzik, de az éberségének fő tüze mégsem erre irányul. A kor-

mánybiztos főispán "határozott, erélyes fellépésre" hivja fel a 
polgármester figyelmét azon esetre: "ha a lakosságot netán egye-

sek a társadalmi rend megbontását vagy önző egyéni érdekeik elő-

mozditását célzó szándékkal a kormány ellen izgatnák. Ezen ese-

tek megszüntetésére és esetleg az izgatást elkövető személyek le-

tartóztat_sára szükséges intézkedéseket saját hatáskörükben foga-

natositsák." 187' A népnyomornál mindig fontosabb kérdés volt az 

ellenforradalom társadalmi rendjének védelme. 

A város 	létküzdelme _old :.: ,_, az ellenséges megszállás 

fojtogat-6  gyürüjében vergődve - valóságos tápcsatorna rendszert 

épitett ki  a  szervezett csempészvonalakon. A csempészés Szeged 

ellátásának bár illegális, de nélkülözhetetlen elláté forrása 

185. Délmagyarország 1920. III. 21. 

186. U.ott. 

187. SZkL. Polgármesteri iratos. 3405/1920. 
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lett, amelyet a hatóság nemcsak hogy eltört, hanem egyenesen 

tamogatott. Szervezett csempészvonalak alakultak ki a román 

megszállási vonal felől az Algyő község alatt elhuzódó Tisza 

folyó szakaszán különösen a hid és a komp körnzé kén, a szerb 

megszállók részéről az alsótanyai K zponttól a kisszállási 

határig terjedő szerb demarkáci3s vonalon keresztal. Az át-

csempészett árukat /élőjószágot, szarvasmarhát, sertést, ap-

rójószágot, vagy lisztet, hust, zsirt stb./ a csempészek az 

erre a célra 	városi közellátási bi^t.sitó hat3z : gi 
')evásárló közegeknek eladják, akik azokat a városba szállit- 

ják. 188./  

Érthető tehát, hogy a város védelmére siet a csempészek-

nek, ha őket "munkájukban" akadályozzák vagy zaklatják. Leg-

több zaklatásnak a magyar határőrség részéről voltak kitéve. 

Ezek kezdetben, miután önmagukat kellett élelmezni, a becsem-

pészett árukból 1/10 részt elvettek a csempészektől. Később 

azonban a panaszok folyton szaporodtak, mert a katonák "50-60 

%-át is elveszik az áruknak s ezért hol fizetnek hol nem. Ha 

.fizetnek is, jóval kevesebbet, mint amennyiben van az áru." 

A román és szerb határőröket ugyan vagy lefizetik, vagy át-

játsszák, de "többet kell szenvedni akkor, amidőn már a ma-

gyar katonai őrséghez sutnak - hangzanak a jegyzőkönyvi pa - 

naszok - mert azok ugy megzsarolják őket, hogy nem érdemes 

egy morzsát sem áthozni, mert a magyar katonai őrségünk száz-

szor rosszabbak, mint a román és szerb határőrség." 189./  

Siet is a polgármester a csempészek védelmére kelni, 

mert - mint a katonai parancsnoksághoz küldött átiratában 

hangoztatja - "akik a város közélelmezésének előmozdítása 

céljából csempésznek, nem szabad, hogy  kedvüket vesztsék az 

esetleges kellemetlenségek folytán." 190. /Bizottségi megálla-
podást ajánl a leadandó %--ot illetőleg. A város ezuton törté-

nő ellátását még más is veszélyezteti. Ezeket a "csempész-át-
kelőket" ellepték később a Budapestről lejött tiszti katonai 

bizottságokból.álló bevásárlók is, akik "napr'$l napra maga- 

sabb árakat igérnek és fizetnek" az árukért." Igy pl. az eddi-

gi 75-80 koronáért átvett levágott sertéseket kg-onként 90 ko- 

188.  SZÁL. Polgármesteri iratok 3020/1920. 

189.  SZÁL. Polgármesteri iratok 13518/1919. 

190.  SZÁL. " 	 " 	 " 
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ronájával veszik át, a zsirért 115-120 K-t fizetnek, az élő 

marhát  40  K-n felüli élősulykilogrammonkénti ár. mellett ve-

szik. A városi bevásárlókra valósággal reálicitáltak és az 

árakat felhajtották. 191./  

A város ellátásának tehát még ez a szükség-megoldása 

sem volt zavartalan. Ezek a körülmények mind nehezebbé és 
főleg drágábbá tették a munkás nép életét. De  még több kárt 

és nélkülözést okoztak a lakosság ellátásában a lelketlen 

lánckereskedők és spekulánsok, akiket ez a konjunktura a 

felszinre vetett. "A lánckereskedelem mindenhová elnyuló 

csápjai" át- meg átfonták a szegedi munkásnép minden élet-

területét és "telhetetlen profitvágytól sarkalva" valósággal 

kiszipolyozták a dolgozókat. 

Az árak folytonos emelkedéséből adédó konjunkturális 

lehetőség volt a legfőbb oka a gombanódra elszaporodó lánc-
kereskedők létszámemelkedésének. Hogy  számokban mit jelentett 
a láncosok elszaporodása, azt a kiadott kereskedői igazolvá-

nyok száma mutatja a legjobban. Eszerint kiadtak 1915-ben 

152, 1916-ban 240, 1917-ben 344, 1918-ban 230, 1919-ben 627 

és 1920-ban 830 kereskedői igazolványt ! 192./  

A láncolás egyik módja az élelmiszer felvásárlása volt. 

Egyidőben tömegesen jelentek meg a szegedi piacokon olyan 

emberek, akik nagy mennyiségben vásárolták össze fölvert ára-

kon az élelmiszert. Ezeket legnagyobb részt a fővárosba szál-

litották  ,  ahol azután tovább adták tetemes haszonnal. Ezek az 

élelmiszerláncosok az első időben szinte minden ellenőrzés 

nélkül garázdálkodtak a szegedi piacokon. Ezenkivül szinte el-

lepték :a.zokat az utvonalakat, amelyeken a tanyai kocsik szok-

tak beérni Szegedre és már itt összevásárolták az élelmiszert, 

még mielőtt azok beérkeztek volna a város piacaira. 193./  A ha-

tós- ? c s a': so :rozat os razziákkal tudta ezt az elbur j aszott spe-

kulációt visszaszoritani. 

A feketézők és spekulánsok  kezén, hogy mekkora pénzek fo-
rogtak, arra jellemző egy kávéházi razzia adatai. 1920. febru-

:.r 25-én délelőtt f 4ltizkor kávéházi razziát hajtottak végre a 

191. SZJ L. Polgármesteri iratok 3020/1920. 

192. Bauner János: Szeged ?c ^zgazdasága.  

193. Szeged. 1923. IX. 20. 
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rendőri és detektiv csoportok. itt kávéházban végeztek motozást, 

aminek eredményeként a kihágási birs elé 20 főt vezettek. Bir-

tokukban összesen egy millió koronát találtak. Ebből fél mill`-

ót a Tisza, 108 ezret a Belvárosi, 200 ezret a Korzó Kávéház-

ban, a többit pedig a Hungária és Kossuth Kávéházakban.ttobozták 
e1. 194./  

Mérhetetlen visszaélések -melegágyai lettek a fa- és szén-

szindikátusok tagjainak kompenzációs üzletei is. Ezek a keres-
kedők a város nehezen nélkülözött kompenzációs cikkeivel való-

sággal üzérkedtek. Csak egy esetet emlitsünk. A Tüzelő-Szindi-
kátus elnöke jelentése szerint egyik kereskedő zsir kivitelre 
kapott engedélyt a 5lk T, hogy megfelelő ovadékot tett volna 

le. Fa beszállitásra kapott megbizatast a várostól. Az illető 
a zsirért kapott 10 vagon kukoricát. Ebből azonban csak egy 
részt adott kompenzáció fejében, a  többit utközben oly nagy 
pénzért adta el,  hogy  annak - aki tőle mint első lanc a ten-

gerit megvette - véleménye szerint többet keresett, mint a 

fán. Az illető a kompenzációs kukoricáért 65 vagon fát, fasze-

net és szenet kapott Karánsebesről. Szegedre azonban csak 30 

vagon fát hozott, mert a többit Temesvárott sokkal nagyobb ár-

ért értékesitette. 197./  Egyes kereskedők tehát a szindikátus 

leple alatt ugyszolván hatósági aszisztencia mellett láncol-

tak, árdrágítottak és az árut kivitték. A fa-szindikátus vé-

gül is hasonló sorozatos ügyek kipattanása miatt  1919. szeptem-
ber 7-én feloszlott. Utoljára ugyanis "a tisztviselők utalvá- 

nyaival üzérkelt ek. " 196 ./ 

A szegedi nagykereskedők, mint a petróleum szindikz tus 

tagjai megvettek egy holland szcá,llitótól egy uszály - kb. 54 

vagon - petróleumot. Ezt szabad kereskedelem utján árusitot-

ták. A pénzesek 30-0 kg-ot is beszereztek, de a szegények 

nem  juthattak  hozzá. 197 s/ Pedig a munkások és tisztviselők 

voltak főként ráutalva, mert lakásukban sem villany, sem gáz 

nem volt és szinte borzadva gondoltak a téli sötét estékre, 

amelyet hideg szobában, üreg gyomorral kellett eltölteniök. 

194. SZÁL. Polgármesteri iratok 8774/1919. 

195. Délmagyarorszüg 1919. IX. 7. 

196. A  Munka.  1919. X. 4. 

197. SZÁL. Polgármesteri iratok 13632/1919.6s 535/1920. 
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Sulyos kifogás tárgyát képezte a só és élesztő árának uzsorás 

drágitása is.  Ugyancsak kitudódott a feltörő panaszok folytán 

az, hogy: "egyes kereskedők a hatóság által kiutalt lisztet 

nem könyvecskére, hanem szabadon, jóval magasabb áron árusit-

ják." 198./  

Nem akarjuk tovább sorolni e szomoru eseteket. Az eddigi- 

ek is beszédes bizonyitókai annak, hogy az ellenforradalmi 

uralkodó osztálynak a fő gondja a város e nehéz ellátási vi- 

szonyai között a konjúnktura kihasználása volt, mintsem a dol-

gozók nyomorén való enyhités. Igy sülyedt a szegedi dolgozó 

osztályok helyzete a mélypontig, ami ösztönzője lett a tőke 

elleni harcuk uj szakaszának. 

II. 

A dolgozó osztályok helyzete és a tőke elleni  

harcuk a húboru utáni válságévekben 11920-24./ 

1 . 

A munkásosztály helyzete k  élet- és munkaviszonyai, tőke elle-

nes harcának formái 

/Infláció méretei, élelmiszerek drágulása. A munkások 

helyzetének jellemzése, életkörülmények, munkaalkalom. 

A munkanélküliség méretei. Munkabérek leszoritása el-

leni bérharcok, sztrájkharcok. A munkaadók visszaélé-

sei, bérredukciók, önkényeskedések. A hatóság törekvé-

se a tőke és a munka ellentéteinek letompitására. Sze-
gedi index rendszer. h munkáskivándorlás méretei. A 

munkásellenállás elfojtásának eszközei: terror, irre-

dentizmus. Keresztényszocialista szervezési kísérlete,./ 

A tőkéstulajdon helyreállitása Szegeden is együtt járt a 
dolgozó tömegek életszinvonala ellen intézett brutális támadás-

sal. Országos jelenség volt az, hogy az ellenforradalmi uralko-

dó osztályok az első években mit sem törődtek a munkásosztály 

legelemibb életfeltételének biztositásával. Számukra a retor-

zió volt a döntő. A kivezető utat még nem is látták, de ez nem 

is  volt nekik  fontos. Majd  1921-től jelentkezik az, hogy hogyan 
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tovább! A szegedi viszonyok is ezt igazolták, amit már láttunk 

pl. az ellátás, az áremelések és spekulációk területein. A tel-

jesen magára hagyott szegedi munkásság helyzetének legfo tosabb 

befolyó - oló tényezői tehát a következők voltak: 1./ A város előb-

biekben vázolt szinte egyedülállóan sulyos ellátási körülményei. 

2./ Az infláció áremelkedései. 3./ A háboru utáni termelés de-
zorganizáltságából adódó nagy arányu munkanélküliség. 

A háboru örökségeként átvett infláció sorvasztó eleme lett 

a dolgozók életének, viszont rendkivüli eszköze volt a tőkések 

vagyonosodásának. Az infláció a háboruval indult el, az ellen-

forradalom győzelméig azonban aránylag nem volt nagy méretü. 

Öt év alatt a háboru kitörésétől az ellenforradalom első hónap-

ja végéig 9,87-szeresére romlott a korona. A következő öt hónap-

ban azonban /1920. január végéig/ 49,21 az infláció mértékét mu-

tató szorzószám. 1922-ben a drágulás körülbelül négyszeres volt, 

1923-ban tizennyolcszoros! Az összes közszükségleti cikkek ál-

landó drágulásaira jellemző, hogy az utolsó békeévvel szemben 

az 1923. végén megállapitott drágaság már körülbelül ötezersze-

resére volt tehető. l '/ Az ellenforradalom ötödik évében pedig 

a korona eredeti értékének 15,030-ad részére csökkent. Ezek az 

inflációs esztendők az összes szükségleti cikkek szakadatlan drá-

gulásának jegyében állottak. 

A drágulás terén a mezőgazdasági termények vezettek, külö-

nösen a buza ára volt az irányadó szám. Az országos ős a  szegedi 

buzaárak hozzávetőlegesen egyformán alakultak. A Budapesti keres-

kedelmi és Iparkamara 1924.évi összesitő jelentése szerint az or-

szágos buz^árak: 1921. őszén 1625-1910 K, 1922. őszén 11.265 K, 

évvégén 10.545 K, 1923. nyarán 46.500-74.500 K. és 1924. év vé-

gén 472.000-530.000 K. árfolyamon mozogtak. • 

Ha figyelemmel kisérjük a szegedi terménypiac buzaárának 

alakulását ezekben az években, egyben támpontot is kapunk az 

általános drágulás mértékét illetően. 1921-ben a buz. ára 1600 

K. volt. 1922-ben a mezőgazdaság a közepes termésért a kárpót-

lást a gyorsan emelkedő árakban találta meg. Igy a buzaár 1922. 

julius 7-én 4.000-4.200, október 21-én 11.000-11.200 és decem- 

1. Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1923. Ovi jalant lse 3.1ap. 
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ber 22-én 10.600-10.700 koronára alakult. 1923-ban  a buza íra 
ugrzsszerü emelkedést mutat, mert amig az év kezdetén 15.000 

K. körül állott, juniusban, tehát az uj termés kezdetén 35.000 

K-t ért el, az aratás és cséplés ideje alatt 50.000 koronáig 

emelkedett, 1924-ben közvetlenül a termés utáni julius első 

hetében a buza ára a szegedi piacon 260.000-270.000 K. volt, 

ez az ár november 15-én 430.000-440.000 K-ra emelkedett és de-

cember végén 500.000-510.000 koronával zárult. 2 '/ Az inflációs 

pénzhiguláson kivül e számok a buzaár tényleges áremelkedését 

is mutatják, mert az 1922-es óv pénzhigulása 4-szereséhez ké-

pest az előző évi gabonaár nem 6500 K. körül, hanem 10-11.000 

K. körül mozgott. Ugyancsak az 1923-as 18-szoros emelkedési 

arányszámna,k 	N-lelően a 11.000 K-s buza 1924. elején nem 

198.000 K., hanem 250.000 K-ig emelkedett. 

A buza árának nyomában szédületes iramban emelkedtek a 

többi létfontosságu cikkek árai is. A piaci árak a Törvényha-

tósági i,rvizsgáló Bizottság tájékoztató irányárainak jóval fö-

lötte mozogtak. 3 '/ Miután ez a szerv az Országos Központi Ir-

vizsgáló Bizottság megáll.,--pitásaihoz igazodott, igy a helyi á-

rak az országos ármegállapitásokat is tetézték. A 16 K-s kenyér 

1923-ban 700 K.a kenyérpiacon.A cukor 1922-ben 90 K, 1923-ban 

7509 K, 1924-ben 21.000 K. A disznóhus ára az 1920-as 80 K-hoz 

képest 1923-ban 6.200 K, 1924-ben 31.000 K-ra ugrott. ! zsir ha-

sonlóan 1919-ben még 40 K., 1923-ban 14.000 K, 1924-ben 42.000 

K-nál tetőzik. A drágulásnak az infláción kivin még más oka is 

volt. Ez pedig a termelésben és a közvetitésben érdekelt kisebb 

vállalkozók, iparosok és kereskedők számának nagy növekedése. 

Ezek a megélhetésük érdekében az üzlettel haszonra törekedtek. 

Most viszont a csökkenő fogyasztás mellett, ha a belőle élők 

száma nagyon megszaporodott, a versenynek az árcsökkentő hatá-

sa már nem érvényesült. Ezt a tényt igazolja az alábbi példa. 

Szegeden 57 sütőiparos volt 1914-ben és 110 az 1924. év végén. 

Még ha fA.gyelembe vesszük is, hogy egy rendelet folytán 17 olyan 

kenyérsütő váltotta ki ez évben az iparigazolványt, aki azelőtt 

2. Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1922-23-24. évi jelenté-

32i. /1922.4v  23. lap;  1923.v  38. lap; 1924. óv 47. la'./ 

3. A Munka 1920. VI. 29., 1921. IX. 11., Szeged,1923.X.25,XI.18., 

192 . VIII. 15. SZIL. Polgármesteri iratok 2.861/1923. 
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a háziipar keretein belül űzte a f oglalkozá st, azonos fogyasz-

tás mellett ez a pókipQrból élők számának tulszAporodását bi-

zonyitja. 4 '' 

A korona árfolyam ának hanyatlása 1924. februárjától való-

ságos koronapánikot váltott ki országszerte. Ennek előidézője 

a Bethlen kormány szándékos tevékenysége volt. Miután a népszö-

vetségi kölcsön ügye 1924. februárjában elakadt a Jóvátételi Bi-

zottság huza-vonájában, Bethlenék ugy akartak az ügymenetre nyo-

mást gyakorolni, hogy Magyarországot még rosszabb gazdasági hely-

zetbe hozták. "azaz megkezdődött a tervszerű koronarontts. Ennek 

eredményeként a korona árfolyama, amely 1923. végén még 120.000 

volt, fokozatosan 1924. február 8-án elérte a 198.000-et, ettől 

kezdve pedig napról napra szédületes tempóban emelkedett. A si-

ker kissé felülmulta a kormány számitásait is. Február 11-én 

már 224.000 korona ért egy aranykoronát, 14-én pedig 227.000 

korona. Budapesten és vidéken pénzügyi pánik keletkezett. 5 '/ 
Szegeden is mindazok, akik készpénzzel rendelkeztek vagy azzal 

spekuláltak, áruban akarták konzerválni pénzük még meglévő ér-

tékét. A vásárlók 1924. februárjától valósággal megrohanták a 

szegedi üzleteket. " Az ostrom az országos vásár első napján volt 

a leghevesebb. Főleg a tanyaiak között dühöngött a vásárlási láz. 

Volt olyan tanyai gazda, aki 20-30 millió korona értékü ruhane-

müt vásárolt össze egy üzletben" - irja a Szeged 1924. február 

19-én. 

Az infláció a tőkések haszonszerzésének legbőségesebb for-

rása lett, ami a pénz- és áruspekulációból, valamint az ár és 

bérszinvonal különbségeiből adódott. Ugyanezekből viszont a dol-

gozó nép nyomora és nélkülözése fakadt. Hiszen a drágaság foko-

zódott, de a bérek és fizetések emelkedése távolról sem követte 

az infláció rohamos növekedését. Ez a kérdés átvisz bennünket 

egy másik széles vizsgálódási területre. Nevezetesen, hogy mi-

lirenek voltak a proletariátus munkakörülménwrei a munkaalkalom, 
bérezés és egyéb munkafeltételek szempontjából. 

4. Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1924. évi jelentése 10. 1. 

5. Sz. Ormos Mária: Az 1924. évi magyar államkölcsön megszerzése 

1964. 103-107. lap. /r;rtekezések a történeti tudományok kö-

réből./ 
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A  munkaalkalmat erősen korlátozták a  huszas évek elején a 

szegedi vállalatok üzemredukciói, amik jórészt nyersanyag- és 

tüzelőhiányból adódtak. A Szegedi Kenderfonógyárban békeidőben 

körülbelül 1000 munkás dolgozott. Most 550-600 a munkások száma, 

ezek közül 400 nőmunkás. A gyár, fonó és gerebenező osztály ki-

vételével, ahol állandóan 60 munkás dolgozik, 1919-ben csak 3 

hónapig, 1920-ban mindössze 6 és fél hónapig volt üzemben. A 

munkások tehát az év legnagyobb részében a csekély szónsegély-

re voltak utalva. 6 ''1  

A Buchwald-féle kötélverő gyárban a szerszám- és anvaghiány 

miatt alig néhány munkásnak jut munkaalkalom. Igen nehéz a vas-

és fémmunkások helyzete is. A Pálfy-gépjavitó üzemben, ahol bé-

keidőben 50 munkás dolgozott, most 3 munkás talál munkaalkalmat. 7 ' /  

Az építőipar pangása a téglagyárakban is erősen éreztette 

hatását. A  városi téglagyár 1920-ban 70-80 munkást foglalkozta-

tott, 1921-ben 12-re redukálta a munkáslétszámát. Miután forga-

lom ugyszólván semmi nem volt, a téglagyártást be is szűnt^tte. 

A Szegedi Keramitgyárban is hasonló állapotok voltak. A foglal-

koztatott munkások száma alul maradt a százon, pedig a békeévek- 

ben állandóan 350 munkásnak adott kenyeret. Szénhiány miatt 1921-

ben be is szüntette a keramit gyártását. Csak cserepet és téglát 

gyártott raktárra. A Szegedi Téglagyár RT. is minimálisra redu-

kálta üzemét. A békebeli 250 munkás helyett mindössze 25 dolgo-

zott. Tehát az építkezések szünetelése miatt csupán a három tég-

lagyárban 500-nál több munkást bocsájtottak e1. 8 '/ 

A munkaalkalmak felválolása tekintetében inkább csak képki-

egészítő jellegü a hatósági munkaközvetitő időszaki tájékoztató-

ja. Eszerint 1921. második harmadában 519 munkás keresett a köz-

vetitőnél munkát. Munkaalkalmat mindössze 131 munkás számára ki-

náltak, tehát 388 jelentkező nem kapott munkát. A 131 munkaalka-

lom fele vidéken adódott, és csak 62 helyben. A 62 helybeli mun-

kaalkalom közül 43 esetben háztartási alkalmazottat kerestek. Te-

hát ipari munkaalkalom 19 maradt. A 74 munkakereső háztartási al-

kalmazotton kivül tehát 445 munkanélküli jelentkezett munkáért és 

6. A Munka 1920. X. 3. 

7. U. o. 

8. A Munka 1921. IX. 14. 
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445 munkakeresőnek mindössze 19 helybeli munkát kináltak. 9 '/ 

Ezek a számok azonban csak részleges helyzetképet nyujtanak, 

mert a szervezett szakmunkások nem fordultak a hatósági munkaköz-

vetitőhöz, hanem őket a szakszervezet tartotta nyilván. 

Ugyancsak a hatósági munkaközvetitő 1921. év utolsó har-

madának évzáró jelentése 550 munkaalkalmat és 6500 munkaerőt 

tartott nyilván. Tehát 10 munkaalkalomra 118 munkakereső ju-

tott. A 6500 kereső közül 2800 jutott munkához a hivatal által. 

Ebből 52  %  férfi, 47,7 % nő és 0,3 % tanonc. .mez összes elhelye-

zett munkások közül a szakmunkás mindössze 26 % volt. /Mert a 

szakmunkások a szakszervezeteken keresztül kerestek munkaalkal-

mat./ 74 ` pedig segédmunkás és napszámos. Ez a szm magába fog-

lalta a háztartási alkalmazottakat is. 10 / 

A szegedi Szociáldemókrata Párt már 1919. májusában 6131 

olyan munkanélkülit tart nyilván, akiket a szakszervezetek se-

gélyben részesitettek. Az összes munkanélküliek száma már akkor 

is több volt, hiszen nem minden munkanélküli tartozott a szak-

szervezetbe. E nyilvántartásban a legnagyobb számuk a földmun-

kásoknak volt, mintegy 2365 fővel. A munkanélküli vas- és fém-

munkások 513, az épitőmunkások 460, a textilmunkások 345, vas-

uti munkások 765 létszámban szerepeltek. 11./  Az azóta eltelt 

négy és fél hónap alatt a helyzet rosszabbodott. 1919. szeptem-

berében a szervezett munkások közül 7.000 a munkanélküli. A 

szakszervezetbe nem tartozó munkásokat és tisztviselőket is 

hozzászámitva 10.000-re becsülhető a munkanélküliek száma 1919. 

őszén Szegeden. l2 ' /  

Amennyire szük korlátok közé kényszeritették a körülmények 

a munkalehetőségeket, ezt kihasználva arcnyira leszorították a 

munkáltatók a niunkabóreket. Ehhez támadásuk kiinduló pontjául 

szolgált a kereskedelmi miniszter 1919. októberében kiadott 

77.234/1919. sz. körrendelete, amely szerint: "Tekintettel ar-

ra, hogy a proletárdiktatura megszüntével annak bérrendszere is 
megdőlt, s az önrendelkezési jog visszaállt az üzemtulajdonosok- 

ra, a munkabér megálla pitása a munkaadók és az alkalmazottak sza- 

9. A Munka 1921. VIII. 14, 

10. A Munka 1921. IX. 30. 

11. Délmagyarország 1919. IX. 4. 

12. Délmagyarország 1919. IX. 4. 
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bad megegyezésének van fenntartva." Ennek értelmében a polgár-

mester sietett utasitani az alája rendelt összes hatóságokat, 

hogy: "a munkabérek kialakulásának hatósági rendelkezéssel tör-

ténő ir:Lnyitásától a jövőben szigoruan tartózkodjanak." 13 ' 7  

A munkáltatók legfőbb törekvése az volt, hogy felszámolják 

a kollektiv szerződéseket. Szegeden kollektiv szerződés igen ke-

vés helyen volt, 14./  inkább csak egyoldalu szerződés, ami pedig 

nem védi a munkásságot a kizsákmányolás ellen. A pincérek bér-

követelései alkalmával a munkáltatók még azt sem tiirték, hogy 

a dolgozók közös érdekeiket szakszervezetük utján védjék. Azt 

akarták, hogy minden pincér saját munkaadójával külön kössön 

megállapodást. Kollektiv szerződésről hallani sem akartak. A 

Szegedi Kenderfonó köt ugyan évenként szerződést a «unkásaival, 

de ebben semmi kitétel nincs a munkások bérrendezéséről. 15 '/ Ezek 

az egyoldalu szerződések inkább csak kiszolgáltatják a munkásokat 

munkaadójuknak, minden ellenszolgáltatás nélkül. 

Ez az oka annak, hogy ugyanabban az időben olyan nagyok a 

bérkülönbségek az üzemi munkások keresetében. 1920-ban a Szege-

di Kenderfonógyár férfi munkásainak heti bére átlag 350 K., a 

nőknél 140-160 K. Miután a gyár nagyritkán van üzemben, a férfi-
munkások üzemszünetelés esetén 31 K-t, a nők 20-25 K-t kapnak na-

ponta. Igen nehéz a vas- és fémmunkások helyzete is. 4-5 korona 

az órabér s igy napi keresetük 32-40 K-nál nem több. A Varga-kö-

télgyárban 70 K az átlagos napi bér. A Babós-kötődében 3 K. az 

órabér azért a munkáért, amelyért Budapesten 11 K órabért fizet- 

nek. 16./  

Az 1921-es évben egy kendergyári gerebenező 60 K nPpszámbé-

re havonta 1400 K, a borbélysegédek munkabére havi 800-1200 K. 

Bár a mesterek szerint a "borravaló" kitesz még 300-500 K-t, azon-

ban ez nem állandó jövedelem. Ezért a pénzért 13-14 órát kell ne-

kik dolgozni naponta. 17./  Csak néhány belvárosi üzletben dolgoztat-

ják a munkásokat 12 - 12 1/2 érán keresztül. Ez a munkaidő is csak 

abban az esetben tart addig, ha több munka nem akad, mert a bor- 

13. SZÁL. Polgármesteri iratok 12.282/1919. 

14. A Munka 1920. X. 3. 

15. A Munka 1920. XII. 3. 

16. U. o. 

17. A Munka 1921. VIII.3. 
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bélyszakosztály önkényesen kimondta, hogy ha a megállapitott es-

ti záróránál vendfog jelentkezik, a munkás köteles ellenvetés, 

vagy ellenszolgáltatás nélkül kiszolgálni. Igy a munka eltart-

hat 9-10 óráig is este. 18./  

Különösen nyomoruságos a városi napszámosok bérezése. 1920. 

és 21-es években az áremelkedésektől függetlenül 30 K-s napszám-

béren dolgoztatja munkásai nagy részét a tanács. A vizmütelep ve-

zetője 1920. juliusában beadványban fordult a tanácshoz, amelyben 

kijelenti, hogy a belvizszabálvozó üzem szivattyutelepénél alkal-

mazott munkások elhagyják szolgálataikat s ujabb napszámosok nem 

hajlandók szolgálatba lépni, mert a  város  által megállapitott mun- 

kabér mindössze 30 K. a napi nyolc órai munkáért. 19 */ A vrirosi gőz-

fürdőben a mosónők napi bére 35 korona. "E napibérek 1921. áprili-

sától kezdődőleg csak azon napokra számolandók fel, amikor a mosó-

nők egész munkanapon át dolgoznak." 20 '/ A szinházi takaritónők na-

pi 9 órai munkáért 30 koronát kapn-k /3 K 33 fillér órabér!/ Elke-

seredetten mondták: "még kenyérre sem elég, mert alig futja belő-

le egy kilóra." Amikor felvételnél tiltakoztak, azt a választ kap-

ták: "Aki kevesli ezt az összeget, az ne vállalja." Még a 60 K-s 

napszámosok sem tudtak fizetésükből kijönni. 1921. szeptemberében 

közös kérelmükben 20 koronás emelést kértek a tanácstól. A mérnö-

ki hivatal véleménye szerint: "A 20 koronás béremelés évi 134.000 

K többletkiadást vonna maga után. Tudomásunk szerint sz ámtalan mun-

kás 50 K-s napszámbért kap, szóval 10 K-val kevesebbet, mint ameny-

nyit a város fizet." 21./  Végül is a tanács elutasitotta a napszá-

mosok kérelmét. 

A munkásosztály megélhetési viszonyait nagyon hátrányosan 

befolyásolták a ruházkodási gondok. A ruházati cikkek roppant 

magas árai az alacsony bérszinvonal mellett a ruházkodást szin-

te teljesen kizárták. ',z ujságokban közölt kirakati árak alapján 

1921-ben Szegeden ha egy munkás fel akart volna ruházkodni köze-

pes minőségü ruházati cikkekkel, ugy a férfiruhák /fehérnemi,i, egy 

pár cipő és egy felsőruha/ 4.350 K-ba kerültek volna. A családban 

18. A Munka 1921. VIII. 10. 

19. A Munka 1920. VIII. 2. 

20. SZÁL. polgeír-nesteri iratok 5.225/1921. 

21. A Junka 1921. IX. 30. 
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az anyának ugyanilyen költségei 4369 n., agy fiugyermeknek a; 

összes ruha ára 2170 K, a leánygyermeké 2880 K. összeget tenné-

nek ki. Ezek szerint ha az a munkás, aki 800-1000 K-t keres - 

már pedig az előbbiekben láttuk az átlag kerestek e körül mo-

zogtak 1921-ben - fel akarta ruházni magát és családját, akkor 

14.260 K-t kellett volna kiadnia. 22 '/ Természetesen e számok az 

illuziók világában mozognak. A realitasok kizárják még a gondo-

latát is annak, hogy egy  munkáscsalád uj ruhába öltözködhetett 

volna "tetőtől-talpig." Legfeljebb az elnyűtt ruhadaraboknak 

időnkénti pótlósáról lehetett csak szó. A bérszinvonal viszo-

nyitásához mégiscsak ilyen feltételezésből lehet kiindulni. Az 

viszont szomoru, hogy egy munkáscsalád felöltözése csak feltéte-

lezés lehetett ebben az időben. 

Ha már a bérszinv onal viszonyitásánál tartunk, nem hagyhat-

juk figyelmen kivül a háboru előtti és a mostani munkáskereset 

reálértékének összehasonlítását. Egy épitőmunkás keresetét vesz-

szük alapul. Egy érdekes sajtóvitából meritjük az összehasonlitó 

anyagot. 1921. januárjában az épitőmunkások az épitőiparosok szak-

osztályától a bérek tisztességes rendezését kérték a folyó évi 

épitési kampányra. 23 '/ Erre a "Az Ipar" c. ujság a munkaadók 

álláspontját képviselve kirohanást intéz az épitőmunkások ellen 

és az építőipar válságának egyik okát abban látja, hogy: "A mun-

kások tul magas órabéreket követelnek. Azonkivül a munkások sem 

a régiek már, az egyik részük katonai szolgálatot t el j esit, a 

másik részük sokkal jövedelmezőbb "láncolással foglalkozik". A 

hangvételre és a módszerre vonatkozólag itt megjegyezzük, hogy 

ez már ismert fogás a munkaadók részéről. Célzatosan irányitott 

hangulatzavarás ez, amelynek be nem vallott célja az, hogy az 

épitőmunkások bérmozgalmát mesterségesen szitott külső ellen-

szenv keltéssel leszereljék. Erre száll vitába "A  Munka"  "Az 

Ipar"-ral, aminek adataiból összeállitva az alábbiakban fest a 

háboruelőtti és az 1921-es keresetek reálértékének összehasonli-

tása. 
1914-ben egy kilogramm kenuér 20 fillér volt, 1921-ben a 

hatósági kenyér, amely a munkás szükségletének csak kis részét 

fedezi, 4,50 K, a szabad forgalomban 20 K. és még ennél is több. 

22. A Munka 1921. VIII. 28. 

23. A Munka 1921. II. 11. 
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Az emelkedés tehát 22, ill. százszoros. A hus akkor 120 fillér 

volt, 1921-ben 120-140 K. Az emelke( és itt is 100-szoros. A 

zsír 1914-ben 140 fillér volt, 1921-ben 200 K, ami 143-szoros 

emelkedés. A tojás 112-szeresre, a szalonna 150-szeresre emel-

kedett. A ruházati cikkek emelkedése 200-szoros. /Bár itt az 

emelkedés csak minimum./ 

Ezzel szemben az órabér a háboru előtt az épitőiparban át-

lagosan 60 fillér volt.  1921-ben a legmagasabb 14 K.  volt.  A 
bérek legjobb esetben 24-szeresre emelkedtek, az élelmi- és 

közszükségleti cikkek 100-200-szoros emelkedésével szemben. 

A 14 K-s órabér 672 K.  heti kereset. Ez viszont már a pénzrom-
lás következtében 6,72 K-nak felel meg. T ehát a háboru előtti 

30-40 K-s heti keresettel szemben 1921-ben egy épitőmunkás a 

legjobb esetben annyi értéket keresett, amennyit a háboru előtt 

6,72 K-ból lehetett beszerezni. Ha itt még figyelembe vesszük, 

hogy az épitőmunkás "szezon" munkás, akinek 40 hét alatt 52 hét-

re kell biztositani a megélhetést, a 672 K-s heti kereset 530 K-

ra zsugorodik össze . 24./  

Ha az árak emelkedését vennénk alapul, az órabérek megál-

lapitásánál, akkor a békeidőbeli 60 filléres átlagos órabérnek 

1921-ben 75 K. átlag órabérnek kellene lennie, a legmagasabb 

órabérnek pedig  120 K-nak. Ezek alapján állithatjuk, hogy a sze-

gedi munkások munkabér szinvonala is jóval alatta maradt nemcsak  

a Tanácsköztársaság idején érvénvben levő szinvonalnak, hanem a  
háboru előttinek is. Rosszabbul volt foglalkoztatva és rosszabbul  

is élt! 

A fentiek alapján a Munka jogos önérzettel utasítja vissza 

az épitőmunkások at ért burzsoa vádat, amikor ezt irja: "Ha lesz 

építkezés, valamennyi épitőmunkás tisztességes bérért ott lesz 

az állványokon. Addig azonban - ha nem is láncolva, amit kereken 

visszautasitunk - ugy tengődik ahogyan ma - semmi esetre sem a 

munkásság hibájából - tengődni kénytelen. A szakosztály legjobban 

ismeri az épitőmunkások készségét, azért fölötte sajnálatosnak 

tartjuk, ha egy ilyen komoly testület a szegedi munkássá egy 
tekintélyes részét a láncosok kategoriájába sorozza." 25 '" 

24. A Munka 1921. II.  16 . 

25. A Munka 1921. II. 11. 
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Az infláció nyomora a dolgozókat fokozottabb mértékben rá-

kóny szeriti még a kiszolgáltatott cselédsorsra is. Ezt ; -mutatja 

a kiv.ltott cselédkönvvek növekvő száma. A cselédek szánalmas 

kiszolgáltatottságát tikrözi a rendőrfőkapitány 1923. évi z`r6- 

jelentése a Közigazgat si Bizottsághoz. Eszerint: "A cselédügyek 
száma az elmult évben az előző évekhez viszonyitva feltűnően meg-

szaporodott. Sok a panasz, mert a cselédek minden felmondás nél-

kül otthagyják helvüket ... meglopják gazdáikat. Ezzel szemben a 

cselédek a sok munkával arányban nem álló kevés bér és rossz 

élelmezés miatt panaszkodnak. Ezen ügyek legnagyobb része a cse- 

lédnek a szolgálati helyre való visszavezettetésével végződtek." 26'/  

1923-ban 363 db ideiglenes cselédigazolvány és 60 db uj cseléd-
könyvvel szemben 1924-ben 400 db ideiglenes cselédigazolványt és 

102 db uj cselédkönyvet adtak ki. 27. / 

A dolgozók nehéz élet- ős munkakörülményeit némiképp enyhi-

tette a hatósgi, üzemi élelmiszer ellátás. A kendergyári dolgo-

zók nevében még 1919. szeptemberében küldöttség kereste fel a 

polgármestert. Azt kérték, hogy mintegy 600 gyári munkás legszük-

ségesebb élelmiszercikkeinek beszerzését a hatóság könnvitse meg, 

illetve hasson oda, hogy az "ácsorgásrendszert" megszüntessék és 

maximális áron jussanak a munkások élelemhez. 28 '/ Az élelmisze-

rekkel történő ellátósra az üzemek is rátértek. A munkások na-

gyobb kihasználása érdekében inkább érdekük volt az élelmiszerek 

központi beszerzése és üzemen belüli szétosztása, mintsem, hogy 

a munkások naphosszakat töltsenek el élelem utáni futkosással. 

Hogy néhány példát emlitsünk, a kenderfonégyári munkások havonta 

8 és fél kg. lisztet, 80 dkg. zsirt, 15 kg. burgonyát és 125 kg. 

fát kaptak személyenként havi ellátmány fejében beszerzési áron. 29 '/ 
A dohánygyáriak 6 vagy 10 kg. lisztet, ötnegved kg. zsirt és három-
negyed kg. cukrot kaptak. 30 '" Az élelmiszerellátás az infláció idő-

szakában állandó volt, és csökkentette az egyes szakmák munkásai-

nak nagy bérszinvonalkilönbségeit . Az 1923-24-es évek bérharcaiban 
viszont sokszor visszatérő téma az élelemell átás, mert a munkaadók 

26. SZÁL.Szeged város Közigazgatási Bizottságának /a továbbiakban 

KIB/ iratai 20/1924. 
27. SZÁL. Szeged város KIB iratai 68/1924. 
28. A Munka 1919. IX. 25. 
29. Szeged 1923. IY. 26. 
30. Szeged 1923. VII. 7. 
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a béremeléseket az ellátás beszüntetéséhez szeretnék kötni,hogy 

megszabaduljanak ettől a számukra mind terhesebb kötelezettség-

től. 

A munkakörülmények terén még két kisértő és visszatérő je-

lenségről teszünk emlitést, ez pedig az éjjeli munka ős a gyü-

lölt akkordmunka. Az éjjeli munka főleg a pékiparban kisért. A 

pékmestereket a szabadverseny ösztönzi az éjjeli sütésre, mert 

a reggeli friss pékáru nagy előny a konkurrens pékmühelyekkel 

szemben. Pedig a 2040/1916. M. E. sz. rendelet a sütőiparban el-

tiltotta az éjjeli munkát. A sütőiparosok háboru után egvsze-

rüen hatályon kivül helyezték ezt a rendeletet és rendszeresen 

éjjel dolgoztattak. Méghozzá annyira embertelen körülmén"ek kö-

zött, hogy egyes pékmesterek állandóan bezárták a munkásokra az 

ajtót és csak reggel engedték ki őket a mezhelyből. Ilyenkor a 

kilépő munkásokkal eg-Tütt a gőz is kitódult a helyiségből. 31. / 

A sütőipari munkások 1921. januárjában tiltakozó gyűlésen 

állást foglaltak az éjjeli munka ellen. Utasították az Élelme-

zési Munkások Országos Szövetsége szegedi csoportja sütőosztá-

lyának vezetőségét, hogy: "a törvényerejü fenti miniszteri ren-

deletnek a  rendőrség  igénybevételével szerezzen érvényt. Kérje 

beadványban a rendőrkapitánysrigot, hogy a sütőmunkások erkölcsi 

és fizikai érdekeit védelmező miniszteri rendelet alapján járjon 

el a legerélyesebben a  tilalmat kijátszó sütőmesterekkel szem-

ben." 32 ' /  A sütőmunkások határozott tiltakozásának meglett az 

eredménye. A kereskedelmi miniszter 1921. októberében kénytelen 

a tömegmozgalom hatására a régi tilalmi rendeletet felujitani. 

A körrendelet szerint: "a sütőmühelyek éjjeli munkatilalma min-

den lehető eszközzel betartandó... Azokat a munkaadókat, ak 4 k 

éjjel dolgoztatnak és azokat a munkásokat, akik dolgoznak, a 

törvény szerint legszigorubb fogház— és pénzbüntetéssel ke'l 

sujtani." 33./  

Az éjjeli munka elleni harc 1921. április 18—án a két fél 

közötti kölcsönös szerződés aláírásával végződött. Az Ipartes-

tület sütőipari szakosztálya és a sütőmunkások szakszervezete 

31. A Munka 1920, IX. 5. 

32. A Munka 1921. I. 11. 

33. Szeged 1921. X. 16. 
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oly értél« fl a ;yezménvt kötöttek, amelyben a munkáltatók arra kö-

telezték magukat, hogy a munkásokkal csak reggel fél 5 órakor kez-

dik meg a munkát. Ugyanakkor a pékmesterek egymás között iQ meg-

állapodtak abban, hogy azok a pékek, akik eddig éjjel is dolgoz-

tatta:, ezentul akkor nem  dolgoztatnak. 

Ez az egyezség azonban még nem jelentette az éjjeli  munka 

felszámolását. A pékmesterek egy része ugyanis csak egy hétig 

birta ki a szerződés kikötéseit. Három pékmester, kihasználva a 

munkanélküliek szorult helyzetét, ujra dolgoztatni kezdett éjjel. 

Erre mind  a szervezett munkások,  mind  a többi pékmester jelent.'st 
tettek 4s biz -)ttsá;gi 'tivi;r gálást kértet a szerződést felbontó 

munkáltatókkal szemben. Maguk a pékmesterek jelentésükben azt 

hangoztatták, hogy: "meg fogják védeni a munkásokat ezektől a 

szabálytalanságoktól." 34 '/ A mestereknek természetesen nem az 

fájt, hogy a munkásokkal éjjel is dolgoztattak, hanem az, hogy 

az éjjel dolgoztatók profitelőnyhöz jutnak velük szemben. Ezért 

siettek "megvédeni" a munkásokat az egyezmény megszegése ellen. 

A munkakezdésnek ez az időpontja évekre elnyuló vitaalap lesz a 

sütőiparban. 

A másik visszatérő jelenség az akkordmunka, ami az építő-

iparban kísértett. 1920. szeptemberében ugyanis egyik szegedi 

vállalkozó két barak épitését szerette volna akkordban végeztet-

ni. Kísérlete azonban csak a tervezésig jutott el, mert az épi-

tőmunkások taggyűlése kereken visszautasította ezt a próbálko-

zást. 35 ' /  Nagy elismeréssel fogadta "A Munka" ezt a határozott 
fellépést az építők részéről és a többi munkások nevében arra 

buzditotta őket, hogy: "Csak feküdjenek rá szervezetük egész ere-

jével az akkordmunka kriptájának ajtajára, hogy ez a legnagyobb 

munkásrontó kereseti mód — legalább a7 ő szakmájukban — többé föl 

ne támadhasson. A szervezett munkásság a maga kárán ismerte meg 

az akkordmunka áldásait és épp ez ért gyülöli azt minden kapita-

lista agyafurt kombinációval egyutt." 36./  

E mostoha életviszonyok között a népnyomor legfőbb forrása 

mégis a munkanélküliség volt. Az ipari üzemek leállása, illetve 

34. A Munka 1921. IV. 29. 

35. A Munka 1920. XI. 14. 

36. A Munka 1920. XI. 14. 
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redukciói következtében a munkanélküliség, különösen 1919. őszé-

től 1921-ig, igen nagymérvű. Amikor a szén- és nyersanyaghiány 

miatt a vállalatok egymás után szüntették be üzemüket, a munká-

saikat egyszerüen "szélnek eresztették". Egyedül a Szegedi Ken-

derfonógyár utalta ki a munkások fizetésének 80 s-át az üzemszü-

net idejére. Bár a francia városkormánvzó felszólította a munkál-

tatókat e példa követésére, de erre csak a Villamosvasut RT. von-

ta vissza a felmondást és a személyzetet szabadságolta arra az 

időre, ormig szénnel rendelkezik. 37 ' /  "A többi felszólított vagy 

nem válaszolt, vagy a rendelet intenciói ellen nvilatkozott." 38. / 

Azokról a munkásokról, akik huzamosabb idő óta munka nélkül 

voltak, - legnagyobb részt 4-5 családos emberek, és "akik óriási 

módon rá vannak utalva a segélyezésre" a Szociáldemokrata Párt 

1919. október 13-án kimutatást k.ildött a főispánhoz. Ezek szak-

mák szerint a következők: vas- és fémmunkások 57, épitőmunkások 

322, könyvnyomdászok 14, malommunkások 10, famunkások 61, fürész-

gyári munkások 30, husipari munkások 65, sütőmunkások 31, cukrá-

szok 2, könyvkötőmunkások 4, pincérek 39, festőmunkások 22, föld-

munkások 363, vasutasok 50, villamosvasuti alkalmazottak 34, ma-

gántisztviselők 51, kereskedelmi alkalmazottak 23, közalkalmazot- 

tak 17, 39./  

E felirt számok azt bizonyítják, hogy az építőipar küzdött a 

legnagyobb munkanélküliséggel. Az építőipar pangását a  szegedi  épí-

tők csoportjának 1919. május 5-i beadványa azzal akarja enyhíteni, 

hogy a házigazdákat 25 %-os indokolatlan lakbéremelés után köte-

lezni akarja házaik tataroztatására. A beadvány hangja éles és 

elkeseredett. "A népkormány - irják az épitők - igyekezett nyomo-

rukon némileg enyhíteni; a tanácskormány ugyanezt tenné, de a mai 

viszonyok között velünk ez lehetetlen, mert az anyaországtól tel-

jesen el vagyunk vágva, és igy a munkanélküli segély lehozatala 

nem lehetséges. Hangsulvozzuk, hogy nem alamizsnát, hanem munkát 

kérünk. Ha azt akarja a jelenleg uralkodó polgári osztály, hogy 

a városban nyugalom és rend legyen, akkor sürgősen gondoskodjon 
munkáról, mert az épitőmunkások bizalmi testülete minden felelős-

séget elhárít magáról. Nagyon sajnáljuk a tek. Városi T a nács gon- 

37. Délmagyarország 1919. IX. 4. 

38. A Munka 1919. IX. 23. 

39. SZIL. Főispáni iratok 490/1919. 
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doskodását és határozatát, hogy ugyszólván mult beadványunk fe-

lett napirendre tért akkor, amikor a város munkássága nagyrészt  

vizes oduban lakik..." "Emberi jogainkra hivatkozva akkor, ami-

kor a munkásságot éhinség fenyegei és amikor a tuberkulózis... 

különösen a gyengén táplált munkásság soraiban egyre követeli  

áldozatait, jogunk van követelni, hogy a Városi Tanács radiká-

lis intézke ~ éssel szüntesse meg a munkanélküliséget." 40 '/ 

Az építőipar elhuzódó válsága a munkásokat ujabb memorandu-

mok beadásra készteti. 1921. április 22-én a középitkezések azon-

nali megkezdését követelték, 41./  amire a polgármester az egyetem 

elhelyezésével ka p csolatos átalakitó munkálatokban a sul'ros hely-

zet orvoslásaként 500 munkás foglalkoztatását igérte. Amikor ezek-

re a munkákra sor került, szakmák szerint 73 kőmüvest, 17 szere-

lőt, 9 asztalost, 7 ácsot, 3 lakatost, 2 cserepezőt és 113 segéd-

munká st, mindössze tehát 224 munkást foglalkoztattak. 42 '/ A szám-

adatokból az is kitűnik, hogy a 224 munkásból csak 111 a szakmun-

kás, tehát kevesebb, mint 50 12. Igy néznek ki a beígért munkála-

tok "nagyarányuságai", amik a nagy munkanélküliséghez viszorvit-

va olyan elenyészően csekélyek, hogy orvoslásra egyáltalán nem al-

kalmasak, legfeljebb a lázt csillapitják néhány pillanatra. 

Az építőipar helyzetének kilátástalanága és a,  tanács közö-

nye nagyarányu munkáselvándorlást eredményezett. Igen szomoru sta-

tisztikai adatra hivta fel a tanács figyelmét az épitők szegedi  

szövetsége1921. május 15-én. Eszerint: 1920. év végén az épitők 

szakszervezetébe tömörült kőmives, kőfaragó, ács, kövező, cemente-

ző szakmunkások létszáma 301 volt.  1921. májusáig, tehát 4 hónap  
alatt az épitőmunkások munkahiány miatti elvándorlása 259, ami Ae-

hát 32 '--ot tett ki. Ez az elvándorlás egyre rohamosabban emelke-

dett májusban ugy, hogy a hó végén az elvándorlás száma elérte a 

január elsejei létszám 50 %-át. A városban visszamaradottaknak 

még igy  is  95 9S--a munkanélkül volt éspedig az ácsoknak 93,4 no-a,  
a többi munkásoknak pedig 97,1 °h-a nem tudta munkaerejét értéke-  --

siteni. 43./  Ezek a sulyos adatok sem tudták a tanács részvétlensé- 

40. SZAL.Szeged város Törvényhatósági Bizotts.iratai 3885/1919. 

41. SZÁL. Polgármesteri iratok 2727/1921. 

42. A Munka 1921. VII. 17.  

43. SZÁL. Szeged város Törvényhatósági Bizotts.iratai 2727/1921.  
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at  feloldani. A válasz rövid és elutasító, miután: "a szegedi 
munkanélküli épitőiparosok nagyobb mérvü foglalkoztatásához, s 

igy helyzetük javításához circa 30-50 millió értékü közmunkák 

végrehajtása vAlnék szükségessé, ily értékü épitkezés azonban 

a város mai sulyos pénzügyi helyzetére tekintettel meg nem in- . 

ditható ."4t, ./ 

z épitőkhöz hasonló helyzetben vann^k az ácsok és hajó-

ácsok, akik szakszervezeti tagságuknak 50 %-a szintén hosszu 
/ 

idő óta szenved a munkanélküliségtől4 >  ' 

Teljesen munka nélkül maradtak az 1919-20-as években a fa-

hiány miatt leállt gőzfürészgyárak munkásai is. Számuk 180 főt 

tett ki. Ezek közül sokan voltak, akik már 25-30 éve fürészgyár-

ban dolgoztak. A gőzfűrészek közül a dinkier Testvérek 80, a 

Milkó Vilmos ós Fiai 32, a Lőwy-féle 70 munkást bocsájtott el. 

Az elbocsájtott munkásoknak munkábaállitására a fausztatások 

megkezdése előtt még csak remény sem volt. 46./  A szegedi villa-

mosvasut munkásainak foglalkoztatása is a szénszállitástól függ. 

Amikor szállitási zavar miatt az üzem nem müködik, a 150 főnyi 

munkást már a későbbiekben itt is fizetés nélkül bocsájtják el. 

Ez a belga tőkével dolgozó vállalat alklm^zottai munkája révén 

zsebre tudta vágni a profitot, de mikor szénszállítási zavar mi-

att leállt, nem volt képes kiadni a munkások fizetését. Amikor 

ezek p anaszra mentek a polgármesterhez, megkezdődtek ugyan az 
alkudozások, amiknek végeredménye mindig ujabb tarifaemelkedés 

lett. 47.7  

Feltehető ezekután a kérdés, mit tett a hatóság ennek a 

valóban sulyos munkanélküliségnek enyhitése érdekében? Ha  tett 
is, legföljebb látszat bürokratikus intézkedéseket. Igy még 1919. 

augusztusában egy negyven fős bizottság létrehozását rendelte el 

a munkanélküliség megszüntetése érdekében. Ez a bizottság a főis-

pán elnöklete alatt 20 munkaadóból és 20 munkásból állt. A munká- 

sokat a szakszervezetek, a munkaadókat az iparkamara javasolta. 48./  

44. SZÁL. Szeged város Törvénvh atósági Biz.iratai 2727/1921. 

45. A Munka 1921. VIII. 6. 

46, SZÁL. Polgármesteri iratok 10.562/1919. 

47. Szeged. 1920. XII. 19. 

48. SZAL. Polgármesteri iratok 8823/1919. 
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A bizottság munkájának a későbbiekben sem az irattárban, sem a 

sajtóban semmi nyomát nem leltük. Eltünése összefügg részint 

az ellenforradalom megerősödésével, részint pedig a Békéltető 

Bizottság létrejöttével. Erről a későbbiekben még részletesen 

szólunk. 

Hirdetett ugyan a város 1919. szeptemberében fakitermelési 

munkálatokat, a munkanélküliség csökkentése érdekében, de erre 

mindössze 2 munkás jelentkezett. Erre a helyettes polgármester 

kijelentette: "A munkanélküliek között nagyon sok a munkakerü-

lő." 49 '/ A munkások véleménye szerint viszont: "A munkaalkalom 

hiányának egyik oka egyes hatóságok antiszociális magatartása." 

Ezt pedig adatokkal bizonyították. A fakitermelő szakmunkások 

szerint a ható-ági feltételek alapján 2 jó munkás egy nap alatt 

11 óra munkaidő mellett ötnegyed ölet termelne ki és igy 58 ko-

ronát keresne, azaz fejenként 29 K—t. De szerszámot maga a mun-

kás köteles venni és kétnaponként egy uj reszelőre van szükség, 

ami minden esetben 18 K. kiadást jelent. A kiszállás és élelmi-

szer költsége is a munkást terhelik. Hogyan éljen meg ő és ott-

honmaradt családja mindebből? A város tehát munkát kinált, de  

megélhetés nélkii1. 50. / 

A hatósági munkaközvetitőből pedig hiányzott a kötelesség-

szerü gondoskodás és érdekvédelem. Amellett, hogy a hivatal mun-

kamódszere nehézkes és bürokratikus volt, és hogy nem rendelke-

zett pontos nyilvántartásokkal sem, a  munkások érdekeit a bére-

zés és egyéb körülmények tekintetében sohasem képviselte. Ami-

kor a hivatal 1920. nlrarán 200 munkást keresett Diósgyörbe, nem 

talált jelentkezőket, mert 1 K. és 1 K. 50 fillér órabéreket 

igért. 51./  ,", helybeli munka közvetitésekor viszont ha a szegc.I 

munkások nem fogadták el a felkinált fizetési feltételeket, a 

munkaközvetitő vidéki munkásoknak közvetitett. 

Eszerint a hatósági munkaközvetitő nem  a munkáso k , hanem a 

munkáltatók érdekeit szolgálta, mert ha a szegedi munkások keve-

selték a bért, akkor a hivatal vidékről olcsóbb munkaerőt közve-

titett. 52./  Ezzel a hatósági munkaközvetitő a munkabérek erősza- 

49.  A Munka 1919. IX. 	26. 

50.  U. 	o. 

51.  A Munka 1920. VIII. 	8. 

52.  A Munka 1921. VII. 14. 
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kos csökkentésének egyik eszközévé vált. Érthető tehát a munká-

sok bizalmatlansága a hatósági közvetitővel szemben. Szíveseb-

ben fordulnak saját szakszervezetükhöz, mert azok szakmák sze-

rint csoportositva pontosabb nyilvántartást vezetnek, tájéko-

zottabbak és gyorsabbak, valamint hurcolnak a normálisabb mun-

kabérekért is. ' munkások elfordulását mutatja az is, rogy a hu-

szas évek elején feltünően megcsappant a hatósági közvetítő fo-

galma. 1919-ben 13.000 munkás fordult meg a hivatalnál, amig 

1920-ban ennek a felét sem közelíti meg a nyilvántartott munka-

keresők száma. 53./  Kétségtelenül ebbe a munkanélküliség csök-

kenése is belesegit. 

Az országos helyzethez hasonlóan a  városi munkanélküliek 

száma 1922-23-ban Szegeden is csökkent. 1922. szeptemberében a 

polgármester szerint Szegecs város területén kb. 500 olyan önhi-

báján kivi:li munkanélküli egyénről lehet szó, akiket a téli idő-

sz^k alatt közmunkával kellene ellátni. 54./  Ez a szám természe-

tesen minden elfogadható alapot nélkülöz, mert már az 1923-as 

évről van a(atunk a Szakszervezeti Titkárság és a Szegedi Mun-

kaadók S--etsé 7e kimutatásában. Eszerint 1923-b an  a munkanél-

küliek száma 2.331, 1924-ben pedig 3.351 55 ' /  fő. Az országos vi-

szonyok és a  helyi ipari redukció alapján 1922-ben 1500-2000-re 

tehetjük a munkanélküliek számát. 

A Szakszervezeti Titkárság és a Szegedi Munkaadók Szövet-

ségének adatközlése érdekes összehasonlitási alapot ad az 1914-

es és az 1924-es évek munkaviszonyairól. 

Az 1914-es és 1924-es évek szegedi munkaviszónvainak össze-

hasonlítása: 

Megnevezés 
1914. év 	1924. év változás munkaviszonyai 

Munkáslétszám 	15.179 	12.258 	csökkenés 19 % 

	

A dolgozó munkások sz. 14.991 	8.907 	csökkenés 40 % 

Munkanélküliek száma 	181 	3.351 	növekedé 27 % 

Tehát az 1914. évi 15.179 munkáslétszámm al szemben 1924-ben 

53. A  Munka 1920. VIII. 8. 

54. SZÁL. Főispáni iratok 653/1922. 

55. Szegedi Kereskedelmi  és Iparkamara 1924. évi jelentése 69-70. 

lap. 
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már csak 12.258 munkás volt összesen Szegeden. A csökkenés 19 %, 

1914-ben a dolgozó munkások száma 14.991, 1924-ben 8.907. 	dol- 

gozók száma tehát kereken 40 %-kal esett vissza. Az 1914. évi el-

enyészően csekély 181 munkanélkülivel szemben 1924. végén 3351 mun-

kanélküli volt Szegeden. 1924-ben az összes munkásoknak 27 %-a volt  

munka nélkül.  Ez már a szanálási válság jelentkezése! 

Figyelemreméltó a munkáselvándorlásból adódó létszámváltozás 

is. Az 1924. évi 12.258 munkással szemben 1923-ban még 13.596 mun-

kás volt, a 8,907 dolgozó munkással szemben pedig 11.265. 1923-ban 

tehát 1.338 munkanélküli munkás vándorol el Szegedről. A munkanél-

küliek száma az 1923. évi 2331-ről 3351-re emelkedett. 1923-ban 

tehát a 13.596 munkásnak 17 fi-a volt munkanélküli. 56 '/ Ezekből az 

adatokból a munkanélküliség nagymérvű ős fokozatos növekedése tű-

nik fel, elsősorban, de egyben szomoru képét is adja a termelés 

visszaesésének. 

Az országos munkanélküliség átlagai erősen lemaradnak Szeged 

átlagai mögött a kérdéses években. Igy Magyarországon 1922-ben és 

1923. első felében a szervezett munkások kb. 12 %-a, 1923. második 

felében kb. 10 %-a, 1924. elején viszont már ismét 12 ;-a .volt mun- 

kanélküli. 57 ' / ;zzel szemben Szegeden, mint már láttuk, 1923-ban 

17 %-a, 1924-ben viszont 27 50-a volt munka nélkül a szervezett 

munkásságnak. zek a hátr ánvos statisztikai adatok Szegednek nem-
csak a sulyos szociális viGzonvait mutatják, hanem egyben az or-

szágos szintnek jóval'alatta mozgó gazdasági életét iQ tükrözik. 

A megélhetési nehézségek, az ország ős a város gazdasági nyo-

morusága és a nagy munkanélküliség Szegeden is felszínre vetette 

a munkáskivándorlás szomoru jelenségét. Ennek a tünetnek az 1920-

as és 1921-es években akadtunk nyomaira. A munkanélküli tömegek, 

hosszu keresetnélküli helyzetükben az apró segélyekből magukat 

és családjukat hosszabb ideig fenntart'Lni nem tudták.Márpedig az 

ipar teljes pangása mellett sem a közmunkák megindulására, sem a 

magánvállalkozások közeli fellendülésére számitani nem lehetett. 

Ez a teljes kilátástalanság sok munkást arra kényszerített, hogy 

más államokban keressen megélhetést. 
A hatóság a munkáskivándorlás ellen éppen ugy nem tett sem- 

56. Szegedi Kereskedelmi  ős Iparkamara 1924. évi jelentése 69-70. 

lap. 

57. Nemes Dezső: A fasiszta rendszer kiépitése és a n épnyomor 

Magyarországon. /1921-1924.1 92. lap.  
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mit, mint ahony a munkanélkilliség csökkentése érdekében sem in-

tézkedett. Sőt a válságnyomorral szembeni tehetetlenségében egye-

nesen igyekezett elősegiteni ezt a káros jelenséget. 1919. szep-

temberében Dobay kormánybiztos főispán memorandumban arra kérte 

de Tournadre városkormányzót, hogy jelöljön ki olyan helyet, ahol 

a szegedi munkanélküliek külföldön, akár Európában, akár Ameriká-

ban vagy Afrikában munkaalkalmat találhatnának. 58./ .  hatóságok 

tehát a kivándoroltatást tudatosan alkalmazzák afféle biztonsági 

szelepként a társadalmi összeütközések feszültségének csökkenté-

se érdekében. 

A szegedi államrendőrség utlevél osztálya adatközlése sze-

rint 1920—ban 40 személy vándorolt ki véglegesen Amerikába. A ki-

vándorlás  a  külföld által rendkivül meg volt nehezítve. Amerikába 

csak azoknak engedélyeztek bevándorlást, akik hivatalosan igazol-

ni tudták, hogy ott kint él rokona és azok el tudják és el is akar-

ják őket tartani. Ennek ellenére az 1921—es adataink a kivándorlás 

növekedését mutatják. Az utlevélosztálv közlése szerint 1921. feb-

ruár közepéig 25, május közepéig pedig 50 munkás vándorolt ki. Eb-

ből 34 Amerikába, 12 Németországba, 2 a környező országokba, 2 pe-

dig Afrikába. 59./  Nem a munkásosztályhoz tartozó kivándorlók száma 

250 fő volt, ellentétben a mult év utolsó 4 hónapjával, amikor csak 

79—en költöztek ki az országból. A későbbi évek kivándorlási ada-

taink nyomára nem akadtunk. 

A munkabérek nagyarányu leszoritása, az infláció és a fékte-

len spekuláció fokozódó ellenállást váltott ki Szeged dolgozó tö-

megeiből. .;z az ellenállás széleskörü bérharchoz, és sok esetben 

éles sztrájkharcokhoz vezetett. A bóremelésért folytatott szün-

telen, mindennapos harc viszont itt sem tudta kiegyenliteni az 

óriási áremelkedéseket. A szegedi munkásság harcának eredményeit 

átmenetileg ugyan, de mégis hátrányosan befolyásolta az a tény, 

hogy a tőke munkásellenes támadását ebben az antant csapatok ál-

tal megszállott városban a Tanácsköztársaságtól már eleve elsza-

kitva, az ellenforradalom fő fészkében kellett felfogni és visz-

szaverni, méghozzá a reformista szakszervezetek ir ányitásával. 

58. Délmagyarország 1919. IX. 19. 

59. A Munka 1921. II. 17., V. 15. 
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A szegedi proletariátus bérharcai és sztrájkküzdelmei az 

ellenforradalom első éveiben az országosan folyó harcokkal pár-

huzamosan zajlottak le. Sajátosságai a védekezés, a harcok el-

aprózódása és nehezen kibontakozó jellege voltak. A szegedi mun-

kásosztály is meg volt fosztva egy időre a forradalmi élcsapatá-

tól, nélkülözte annak irányitását, ami miatt megmozdulásai szük-

ségszerűen magukraöltötték az alacsonvabbrendü harci formák vo-

násait, igy a szervezettség hiányát, a védekező és nehezen ki-

bontakozó jelleget stb. 

tőkések bérletörő offenzivájával szemben tanusitott ellen-

állás az 1919-es és 1920-as években még fokozatos panaszokban, 

tiltakozó gyülésekben, a francia városkormányzóhoz, polgármes-

terhez, vagy rendőrfőkapitányhoz intézett memorandumokban nyil-

vánult meg. Ezeket  legtöbbnyire  a reformista békítgető szociál-

demokrata és szakszervezeti vezetők fogalmazták meg. Igy kezdett 

bérmozgalmat a Szegedi Kenderfonógyár mintegy 800 munkása 1919. 

november 11-én. 20 %-os drágasági pótlékot követeltek, amit az 

igazgató kereken visszautasitott. A gyár udvarán gyülekező mun-

kások elégedetlensége ol.v magas fokra hágott, hogy dimmer igaz-

gató - aki előzőleg csillapitani igyekezett a hangulatot, de 

eredménytelenül - a rendőrség segitségét kérte. Igy érkezett a 

helyszinre Ferenczy Mátyás rendőrkapitány vezetésével egy na-

gyobb karhatalmi készültség, ahol a rendet "helyreállitották".
60./  

A dohánygyár munkásainak bérharcát az 1919. októberében 

leérkező pénzügyminiszteri ren elet inditotta el.  A  rendelet a 

Friedrich-kormány rendelkezése értelmében a fizetéseket 50 %-

kal redukálta. Ez teljesen jogtalan eljárás volt, hiszen a sze-

gedi munkások a tanácskormány rendeletének kedvezménveit annak- 

idején nem élvezhették. A dohánygyárban a fizetés javítását 1918. 

végén ugy oldották meg, hogy a francia parancsnokság közbenjárá-

sára a szivarok árát emelték s a többletből 500-500 korona rend-

kívüli segélyben részesültek a munkások. 61./  A Károlyi kormány 

alatt a szivarok árának ujabb felemelése után úgy rend ezték a 

munkások fizetését, hogy ha valaki ezer finomabb, vagy kétezer 

durvább szivart készitett, akkor heti fizetése elérte a 110 ko-

ronát. A heti bérek kb. 170-210 korona között mozogtak, ami ha- 

60. Délmagyarország 1919. XI. 12. 

61. A Munka 1919. X. 25. 
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vi 680-840 K. jelentéktelen jövedelmet  jelentett.  

A munkások érthető felháborodással fogadták a megélhetésü-

ké t veszélyeztető rendelkezést. A hír vétele után hat tagu kül-
döttséget választottak, akik memorandumot szerkesztettek a vá-

roskormányzóhoz. Ennek utasitása alapján a polgármester a pénz-

ügyigazgató 4 munkásnő bevonásával 1919. október 29-én a követ-

kező javaslatot hozta: "Miután a béreket 50 %-ra a megélhetés 

veszélye nélkül leszállitani nem lehet,...javaslom, hogy mél-

tóztassék elrendelni, hogy október 16-tól vissz -menőleg ado-

hánvgyári munkásoknak heti 170-210 koron -  közötti keresete meg-

állapittassék és kötelezővé tétessék. Szükséges ez a rend és  

nyugalom megóvása céljából." 62'/  A városkormánuzó hozzájárult 

a javaslathoz. 

Mozgalomba kezdtek a vas- és fémipari munkások is. A bérek 

javítása érdekében a szakszervezetük helyi csoportja a fémipari 

munkaadókhoz, valamint a GYOSZ szegedi fiókjához kérvényt in-

téztek, amiben 1920. október 1-től 75 %-os béremelést kértek. 

Indokul felhozták, hogy: "Míg a többi szakma munkásaink átla-

gos órabére - habár ezeké is jóval alatta áll a csak némileg is 

emberi megélhetést biztosító létminimumnak - mégis 7-8 korona, 

addig a vas-  ős fémiparban foglalkoztatott szegedi munkások át-

lagos órabére csak 6 korona. Szakmánkban - hangzik a panaszuk -  

a munkanélküliek száma megközelítőleg 450, s a dolgozók száma 

200-250 között váltakozik, ami 50 %--os munkanélküliségnek felel 

meg." Nehéz megélhetésük igazolására számszerien kimutatták,hogy 

egy 3 tagu család heti minimális kiadása 835 korona. Ezzel szem-

ben a vasipari munkások heti bére 288 korona. A hiány hetenként 
547 korona. Tehát hogy a legalacsonyabb életszinvonalon élhesse-

nek, 17,:2 K. órabér-keresetre lenne szükségük, bár ők igy is 

csak 10,50 K-s átlag-órabért kérnek. 63. / 

A mozgalom eredményeként a szegedi vasiparban néhány mun-

kaadó felemelte az órabéreket egy koronával. Hogy ez a bérja-

vitás mennyire enyhitette a vasmunkások nyomoruságos anyagi hely-

zetét, erre néhány adatösszehasonlitás fényt derít. A béremelés 

62. SZAL. Polgármesteri iratok 11.656/1919. 

63. A Munka 1920. X. 10. 
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az eddigi 6 koronás átlagos órabórt véve alapul 16,6 g-os bér-

javitásnak felelt meg. Eszerint a vasmunkások keresete a hábo-

rut közvetlenül megelőző keresethez viszonyitva csak 6,94-sze-

resre emelkedett. Ezzel szemben "Az árak alakulása a háboru 

alatt" c. statisztika szerint 1920. május 31-ig az élelmezési 

cikkek 48,11-szeresre, mig a  ruházati cikkek 94,41-szeresre 

emelkedtek. 64./  

A fémmunkások példája nyomán a famunkások is hasonló mó-

don. inditották meg bérkövetelésüket. A famunkások szakszerve-

zete a szegedi ipartestület faipari szakosztályához 1920. no-

vember 16-án adata be kérvényét, amelyben romló helyzetükre 

hivatkozva eddigi 8-9 koronás órabérüket 5 koronával kérték 

felemelni. Erre a Famunkások Szövetségének Szegedi Csoportja 

2 koronás emeléshez hajlandó volt hozzájárulni. Válaszukban 

hangsulyozzák: "Hogy a még jobb kereseti viszonyokat előmoz-

dithassa, a szakosztály fokozottabb termelésre hivja föl is-

mételten  t.  Cim figyelmét, s ennek elérésére ajánlja  a darab-

számos munkát, vagy a heti 48 órai munkaidő fölemelését." 65./  

Gyakran visszatérő jelenség ez. A munkáltatók a munkáso-

kat a jobb kereset reményében a tulIa jt ott munkaidővel és a 

munkaerőt kiuzsorázó darabszámos, akkord-módszerekkel akarják 

kelepcébe csalni. A Munka ugyanez a száma joggal utasitotta 

vissza fölháborodottan ezt a próbálkozást, amikor azt irja: 

"A munkások sem az egyik, sem a másik jóindulatu tanácsot nem 

fogadhatják meg, mert amikor ezek a tanácsok a többtermelés 

ürügye alatt csak üres jelszavak a rejtőzködő profitéhség sze-

mérmetes takargatására, s amelyek a kritikát egyáltalán nem áll-

ják meg,  a  munkásság nem fogja ennek az országnak is ma egyet-

len még megmaradt értékét: a munkás munkaerejét hamis jelsz -- 

vakkal föláldozni." 

Állandó harc folyik a vendéglátóipari dolgozók, valamint 

a kávésok és étterem tulajdonosok között is a bérek tekinteté-

ben.  A  pincérek 1919. november 20-án szintén a polgármesterhez 

fordultak panaszukkal. Szerintük: "a szegedi kávésok és vendég-

lősök, névszerint a Tisza Kávéház és étterem, a Kass Szálloda 

és étterem, a Bohn-féle, a Próféta, a Hági és a Gardi éttermek 

64. A Munka 1920. XI. 13. 

65. A Munka 19 2 0. XII.14. 
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tulajdonosai a kávéházi és éttermi alkalmazottakkal eddig fenn-

állott szerződéses jogviszonyt felbontották, és egyoldalula.g  r~ —

erőszakolni óhajtják alkalmazottaikra azt, hogy fix—fizetésüket  
200-400 koronára leszállítsák, ennél nagyobb fizetést adni nem  

hajlandók, ellenben megengednék, hogy az egyes vendégektől bor-

ra"alht fogadjanak el, illetve követelhessenek." 66./  Eddig az  

alkalmazottak fizetése 950 korona volt, s ehhez járult még a ha- 

vi 400 K "kosztpénz", vagy  a természetbeni étkezés.  

A november 22—én megkezdett bizottsági tárgyaláson, amibe  
a munkaadók és a dolgozók képviselőin kivül a főispánt is bevon-

ták az alábbi követelésüket adták  elő: 1./ A lealacsonyitó bor-

ravaló—rendszer eltörlendő. 2./ A munkaadók munkásaik tisztes  

és minimális megélhetéséről önmaguk tartoznak gondoskodni, ezt  

a vendégekre semmiféle formában át nem há.rithatják. 3./ Bármi-

lyen éttermi vagy kávéházi férfi alkalmazottn°k minimális fize-

tése havi 950 korona és bentétkezés. 4./ A téli hónapokra októ-

ber 1—től április 1—ig a fizetés 25 4n--a jár az alkalmazottaknak  
téli drágasági pótlék cimen. 5./ Felmondási idő a kiszolgálókra,  

ételhordókra és segédalkalmazottakra 2 hét legyen. Az elhuzódó  

tárgyalások december 2—án azzal értek véget, hogy végleg eltö-

rölték a borravaló rendszert. /Ezt a tilalmat minden asztalon  

táblácskára kell kifüggeszteni./ A pincérek fizetési t továbbra  
is havi 950 K. és napi élelmezésben, vagy ehelyett 400 koroná-

ban állapították meg. Ezt a megállapodást kollektiv szerződés-

be foglalták, amely 1919. december 1—től 1920. május 1—ig volt  

érvényes. 67./  

Látjuk tehát, hogy a bérmozgalom meginditásának gondolata  

a munkásokban szükségszerűen érlelődött meg. A mozgalom irányi-

tása minden esetben a szakszervezetek kezében volt. A szociál-

demokraták irányitása alatt álló szakszervezetek vezetőségének  
viszont a legfőbb gondja az volt, hogy a munkások kezdeménvezé-

seit békés utra tereljék. A munkások fölötti befolyásuk további  

biztositása érdekében ezután is az eddigiekhez hl sonló szervezett  
érdekvédelmet hirdettek, mint a jobb életviszonyok elérésének  
egyetlen célravezető módját. A Munka ezt a következőképpen fo- 

66. SZÁL. Polgármesteri iratok 12.482/1919.  

67. Délmagyarország 1919. XII. 3.  
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galmazta meg: "A munkásság meg fogja védeni érdekeit, ehhez az 

erőt szervezettségéből meríti és ebből az erőforrásból fogja 
kivívni a maga jobb életviszonvait. Ha nem ma, majd holnap" — 

irja az 1920. december 14—i számában. 

A szociáldemokraták által vezetett szakszervezetek osztály-

békére irányuló törekvései már 1919—ben találkoztak a francia 

városkormányzók hasonló szándékával. Ez a közös óhaj keltette 

életre a Békéltető Bizotts ágot, amely a tőke és munka közötti 

elle?ltét letompitásának lett — bár csak egy kis időre — hiva-

talos fóruma. A Békéltető Bizottság rövid működését azért is 

érdemes áttekinteni, mert jó példája annak, hogy a munkaadók 

mennyire nem türték meg a munkásérdekek védelmének még a gon-

dolatát sem. 

De Tournadre francia városkormánvzó a Békéltető Bizottsá-

got 1919. szeptember 5—én rendeletileg alakitotta meg. A bi-

zottság feladatául a következőket jelölte ki: "1./ A munkaadók 

és a munkások közötti jövőben felmerült vitás kérdések elinté-

zése. 2./ A szolgálati szerződések betartásának ellenőrzése. 

3./ A munkás azon jogának védelmezése, amely szerint törvényes 

szervezetek tagja lehet. 4./ A munkaügyi biróság felügyel arra, 

hogy a munkaadók munkásaikat a lehetőségig megtartsák még akkor 

is, hogy ha a munka anyagi követelményei a nyers— és fűtőanyagok 

hiánya által változást szenvedtek." 68'/  A rendelet azért beszél 

"munkaügyi biróságról", mert ezt még Bertrix ezredes volt fran-

cia városkormánvzó hozta létre "a sztrájkból kifolyólag elbocsáj-

tott munkások ügyének megvizsgálása" céljábó1. 69 '/ A Békéltető 

Bizottság ennek a biróságnak jogkörét uj alapokra helyezte 4s 
munkáját tágabb területen folytatta. Az elnök Csillag László 

járásbiró mellett a Bizottság 3 tagja a munkaadók, 3 pedig a 

munkások soraiból került ki. 

A Békéltető Bizottság munkája elé a munkások nagy várako-

zással tekintettek. Tárgyalásait az Iparkamara gyűléstermében 

nyilvánosan — a rendszerint zsufolásig megtelt padsorok h.11ga-

tósága előtt — tartotta. A bizottság munkájának természetéről,hogv 

68. Délmagyaro r sz r:zg 1919.   IX . 5. 

69. SZÁL. Polgármesteri iratok 12.706/1919. 
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némi tájékozódást kapjunk, bemutatjuk az első tárgyal,ái,st, ame-

lvet 1919. szeptember 9-én nyitottak meg, amelyen bevezetőül 

dr. iller Manó, a munkások vezetője azt az alapelvet szögezte 

le, hogy: "a munkások nem végkielégítést, hanem munkát akarna k. 70 '/ 

Ezután Farkas Juliska kiszolgáló lány ügyét tárgyalták elsőnek, 

akit Kocsis Ferenc fűszerkereskedő az előző hónapok sztrájkjai- 

ból kifolyólag elbocsájtott. Farkas Juliska ujból való alkalmaz-

tatásáért indított keresetet munkaadója ellen. A munkaadó azzal 

védekezett, hogy ő időközben más alkalmazottakat fogadott fel. A 

tárgyalás folyamán azonban kitünt, hogy munkása abban az id en_ 

jelentkezett szolgálatra, amikor még neon szerződtetett uj alkal-

mazottakat. Kocsis azzal érvelt, hogy szerdai napon már befejező-

dött a sztrájk, és Farkas J. csak szombaton jelentkezett.  A  tár-

gyalás folyamán viszont beigazolódott, hogy a sztrájk hivatalo-

san csak a következő hétfőn ért véget. Minthogy az alperes nem 

volt hajlandó békés egyezségre, a Bizottság ítéletileg elmarasz-

talta és kötelezte 900 korona végkielégítés és 100 korona per-

költség megf izetésére. 71 '/ Az ítélet megfellebbezhetetlen volt 

és közigazgatási uton kellett végrehajtani. 

A bizottság müködéséről és törekvéséről tanuskodik a polgár-

mesterhez beküldött első havi zárójelentés is. A jelentés hang-

sulyozza, hogy a bizottság egy hónap leforgása alatt /1919.szep-

tember 9-től okt4ber 9-ig/ 18 napon át tárgyalt. Tárgyalás alá 

vettek 166 ügyet, amelyben 220 munkavállaló volt érdekelve. A 

munkások részére végkielégités, illetve felmondási időre járó 

igén- címén megitéltek 67.290 koronát, ügyvédi költség címén pe-

dig 6.186 koronát. Mindkét összeg a munkaadókat terhelte. A tár-

gyalások folyamán 7 munkaadót köteleztek alkalmazottaik vissza-

vételére.  A  visszavett a.lkalmrzottak száma 16. Keresetükkel 11 
munkavállalót utasitottak el, részint azért, mert a keresetnek 

ogalapja nem volt, részint azért, mert a bizottság hatásköre 

nem terjedt ki az ügyükre. Az adminisztrációs költségeket a vá-

ros tanácsa által rendelkezésre bocsájtott városi bélyegek fe-

le jövedelme fedezte, ami 1073 K-t tett ki. 72 '/ 

A munkásság a sajtóvisszhang alapján viszonylg meg volt 

70.  Délmagyarország 1919. 	IX. 10. 

71.  U. . 	o.  

72.  SZÁL. Polgármesteri iratok 11.155/1919. 
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elégedve a bizottság munkájával. A reformista vezetőség meg egye-

nesen sokallotta is ezeket az eredményeket, félvén a burzsoázia 

retorziójától. A Délmagyarország hasábjain valóságos vigaszta-

lására siet a munkáltatóknak, amikor azt irja: "Ha megnézzük 

azt az összeget, amellyel a Békéltető Bizottság a munkaadókat 

egy havi működése alatt megterhelte, s amely összeget 220 elbo-

csátott munkás igényeinek kielégitésére kellett forditani, a mai 

viszonyok között egyáltalán nem mondható  a 67.290 K. olyan tekin-

télyes összegnek, amely miatt a Békéltető Bizottságot valami vész-

biróságnak kellene tekinteni. Egy jó forgalmu üzlet ezt a summát 

egy-két hónap alatt behozza." 73./  Ezután azt fejtegeti az u j s,ág, 

hogy ebből a 67.290 koronából egy munkásra mindössze pár száz 

korona esett, amiből az egész családját el kell tartani hosszu 

hóna,rokon keresztfal, amig ismét munkához jut. "Márpedig - hang-

zik a további érvelés - a bizottságnak elsősorban erre kellett 

figyelemmel lennie a határozataiban nemcsak azért, mert ezt a 

szempontot domboritotta ki a városkormányzó emberséges rendele-

te, hanem a város belbékéjének biztosítása érdekében is oda kel-

lett hatnia a bizottságnak, hogy amennyire a méltánvosság engedi,  

néha látszólagos munkaadói érdek rovására is csökkentse a nyomor-

gbk számát." 

Még attól sem vonakodik a Délmagyarország, hogy a munkások 
körében tapasztalt "megnyugvást" nyíltan a munkaadók uj profit-

szerzési forrásaként emlegesse. "Ez a megnyugvás - mint mondja -  

a munkaadók számára is olyan tőke, amelyet a termelő munka maj-

dan meginduló folyamatában bőségesen gyümölcsöztethetnek. Egyéb-

ként ugy a munkaadónak, mint a munkásnak egyenlő biztosítékot 

nuujt, hogy a bíróság tagjai sorában mindkét osztály egyenlő 

arányban van képei c  elve  ."74'/ 

A munkaadók viszont mindezeknek a kenetteljes vigasztalá-

soknak ellenére a Békéltető Bizottsággal szemben kiméletlentil 

megkezdték támadásukat. Kezdetben valóságos "riadalmat" idézett 

elő a köreikben a városkormányzó rendelete. A bizottság egyhóna-
pi működése után megkezdték a támadásukat. Október 17-én megtar-

tott munkaadói értekezleten 4imrmer elnök azt kifogásolta,hogy: 

73. Délmagyarország 1919. X. 16. 

74. Délmagyarország 1919. X. 16. 
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"ebben a nagyfontosságu kérdésben a munkaadók véleményét egyál-

talán nem hallgatták meg, holott a munkáltatókat éppen olyan 

közelről érintik a rendeletek, mint a munkásokat... A  munkások, 

mivel jobban ráértek és valósággal fálánxot képeztek állandóan 

a bizottság körül, nagyobb befolyást gyakoroltak az ügyek veze-

tésében, mint a munkaadók, akik elfoglaltságuk miatt csak rend-

szertelenül vehettek részt az üléseken. Az azonban - hangzik a 

nyilatkozat a t^vábbiakban - kétséget kizáróan megállapítható, 

hogy a bizottság jobban képviselte a munkások érdekeit, mint a 

vállalkozókét." 75 '/ Egy  memorandummal keresték fel bizottságilag 

a városkormányzót, amiben kérték, hogy a bizottság ne legyen dön-

tő fórum, hanem egy fellebbviteli bíróságot állítsanak fel a vég-

ső döntések kimondására. 

A munkaadók kérése természetesen meghallgatásra talált a 

városkormányzónál. A további eljárás részletes kidolgozása cél-

jából 6 tagu bizottságot állítottak fel, /Ebből 3 tagot munka-

adók, 3-at a munkások delegáltak./ Az uj bizottságnak az volt a 

feladata: "hogy a városkormányzó tábornoknak részletes javasla-

tot terjesszen elő oly igazságszolgáltatási szervek felállitá-

sára és müködésére vonatkozólag, amelyek a jelenlegi Békéltető 

Bizottság helyett hivatva lesznek minden, a munkaadók és a mun-

kások között, akár a multban felmerült, akár a jelenben vagy a 

jövőben felmerülő vitás ügyekben dönteni." 76./  

Ennek az uj szervezetnek felállitásáig a Békéltető Bizott-

ság müködését felfüggesztették. Ilyen előzmények után alakult 

meg 1919. november 19-én a Munkaügyi Bíróság, amely - szinte 

mondanunk sem kell - már a munkaadók szája ize szerint hozta 

a döntéseket és mint fellebbezési fórumnak alája rendelték a 

Békéltető Bizottságot 77./ Ez  volt a Békéltető Bizottságnak rö-

vid másfélhónapos tündöklése. Elmondhatjuk róla, hogy e rövid 

idő alatt igyekezett helyt-állni a jogfosztott, nyomorgó munkás-

ság védelmében olyan mértékben, amenn°iben ezt a tőkéselnyomás 

viszonyai megengedték. 
Ilyen intézmény nem is maradhatott hosszu életü az ellen- 

75. A Munka 1919. X. 18. 

76. SZÁL. Polgármesteri iratok 11.417/1919. 

77. SZÁL. Polgármesteri iratok 12.706/1919. 
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forradalom embertelen légkörében. Ujr^, megkezdte ugyan működé-

sét a Munkaügyi Bíróság indulásával, de alárendelt szerepben, 

árnyéka volt multján-'k. Ezután csak néhány üléséről tudunk.1920-

ban pedig teljesen wroma veszett. 1921-ben mér a munkások csak 

a maguk erejére tám^szkodva folytatják bérharcukat. 

1921-ben a pénzromlással és a nagy bérfeszültséggel együtt 

emelkedő elkeseredés növeli a bérharc méreteit. Minden szakma 

megkezdi és fokozza a harcot. A dolgozók hangvétele élesedik, a 

munkaadók módszerei drasztikusabbakká válnak, nyiltabban és me-

részebben támadnak a munkásosztály életszinvonala ellen. 

A.  Szegedi Kenderfonógyár munkásai az általános munkásnyo-
mor hatása alatt rögtöni gyorssegélyt kértek 1921. juniusában. 

igazgatóság ezt kereken megtagadta és egyenesen "kommunista 

izü kívánság"-nak minősítette. A gyár az elutasitó válaszában 

két indokra hivatkozott.  Elsősorban azt hangsulyozta, hogy: "a 

hirhedt  1919. év tavaszán történtek kivételével  egy ilyen, a 

munkásoknak egyszerre adandó gyorssegély sem korábban, sem később 

elő nem foreult." A második indok szerint: "mi munkásainkat az 

egész háborun át és a háboru óta mindig megfelelően és a többi 

magyar gyárakhoz képest talán a legjobban fizettük." 78'/  

Megint jellemző, hogy a szakszervezeti taggyülés elsősorban a 

kérvényre adott válasz modortalan hangját utasítja vissza, és 

az ellen tiltakozik, hogy az igazgatóság a "kommunista izü ki- 

vánság"-ra hivatkozással a munkások gazdasági kivnságát politi-

kai színezetben tünteti fel. A reformista szakszervezeti vezetők 

ennek pedig még a látszatát is kerülik. 

Ami a kendergyári munkások fizetését illeti, a választ a 

Munka a következő adatokkal cáfolta. Szegeden a kisüzemek sok-

kal jobb fizetést adtak a háboru alatt a munkásoknak, mint a 

Kendergyár. 1918. tavaszán a 4immer-gyár maximum 120 koronát fi-

zetett hetenként, amikor a kisüzemek 180-at is fizettek. A Ken-

dergyárban 1921-ben egy férfi szakmunkás heti keresete nem érte 

el a 450 K-t, a nőmunkások pedig legjobb esetben 200 K-t kaptak. 

zzel szemben az erzsébetfalvi jutagyár férfimunkásainak heti bé-

re 800-1200, a női munkásoké 700 K-ra is felmegy. 79./  

78. A Munka 1921. VII. 16. 

79. A Munka 1921. VII. 16. 
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munkaadók, merészebb fellépésük mellett, uj támadási pon-

tokat is kerestek a munkások ellen. Ez részint megnyilatkozott 

a rejtett bércsökkentési kisérletekben, részint pedig a munkások 

egységes fellépését megbontó törekvésekben. Bércsökkentési szán-

dék huzódott meg 57 élelmiszer ellátás szükitésére irányu-_ó tö-

rekvésekben. A Kendergyárban, a Dohánygyárban és a G yufagyárban 

mozgalom indult az igazgatóságok részéről, hogy redukálják a mun-

kások szerződésileg biztositott élelmiszerellátását. A Szegedi 

Kendergyárban arra hivatkoztak a bizalmi testületek előtt, hogy 

miután a kormány korlátorta ozta a gabona szállitás lehetőségét a ha-

tármenti zónákon, amibe Szeged is beletartozik, ezért a jövő gaz-

dasági évben beszüntetik a lisztszolgáltatást, mert az ipari mun-

kásokat ugy is a közélelmezés látja el 6 kg-os fejadaggal. A Szik-

ra Gyufagyár igazgatósága szintén arról értesítette a munkások bi-

zalmi-testületét, hogy a bizonytalan beszerzési lehetőségek miatt 

megszünteti az Élelmiszerszolgáltatást, de helyette felemeli a 

napibéreket. A felajánlott "béremelés" azonban sehogyan sem áll 

arányban azzal a veszteséggel, amit a természetbeni szolgáltatás 

megszüntetése okozott volna a munkásoknak. Az igazgatóság a meg-

szüntetett élelmezés helyett 5-6 koronás pótlékot ajánlott a nő-

munkások számára, a családfenntartó férfimunkásoknak valamivel 

többet, ugy hogy a nőmunkások napi bére 41-43 K, a férfia é pe-

dig 50-60 K. lett volna. Viszont az eddigi élelmezésnek a napi 

átlagos értéke az akkori árak szerint 22 K.  volt.  Tehát itt sem 

volt másról szó, mint bérredukciórólJ 8Ó '/ Ez a törekvés megbu-

kott a munkások ellenállásán. Taggyüléseken határoz - tilag kimon-

dották, hogy a jövő évben is ragaszkodnak mindazokhoz a termé-

szetbeni járandóságokhoz, amit a szerzCdés tavaly is biztositott 

számukra. 
Hasonló irányt vett• a vendéglősök és alkalmazottak ujra fel-

lobbanó bérharca. A vendéglősök - miután a villanyegységárak 1 

K-val emelkedtek - az alkalmazottak havi bérét,  amely eddig ebéd-

ből, vacsorából és 950 K-ból állott, most "fölemelték"  '  1350 K-ra, 

de ugy, hogy ebédet és vacsorát nem adtak. Tetejébe még a munka-

időt 11 óráról 12 órára emelték föl ugy, hogy ezzel egy vendéglá- 

80. A Munka a 1921. IX. 1.,  IX. 2.  
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tóipari munkásnak 3 K. 75 fillér órabére lett. 81 '/ Ez további  
elkeseredett bérharcn.k lett a kiinduló pontja. A Kass és a Ti-
sz étterem április 30-án bevezette ezt a  "felemelt  bérrendszert"  
és a 12 órás munkanapot.  

A munkások egységes fellépését volt hivatva megbontani az  
a törekvés, hogy a munkások ne kollektive, hanem külön-külön  

egyezkedjenek munkaadóikkal. Igy a szegedi sőtőiparosok szak-

osztálya határozatilag kimondotta 19 9 1. február 10-én, hogy a  

szociáldemokrata munkásokat nem ismeri el mint az összes siitőmun,;  

kások érdekképviseletét, s ezért velük kollektiv szerződést sem 

hajlandó kötni. A szakosztély egyuttal felhivta a mestereket,  
hogy a munkásaikkal egyénileg szerződjenek. 82./  Hasonló a tö-

rekvése a Vas- és Fémipari Munkaadók Szövetsége helyi csoportjá-

nak 	. Amikor a vas- és fémipari munkások béremelésért fordul- 

tak a Szövetséghez, annak elutasitó válasza azt h^ngoztatta,hogy: 

"a sz-kosztály a vas- és fémmunkásokat fogl?lkoztató üzemek rend-

kívül eltérő voltára, egységes bérszabályzotok megállapítását nem 

tartja lehetségesnek. A béremelésre vonatkozó kívánalmak ennek  
következtében nem a sz^kosztállyal, hanem az egyes érdeke- ! t Üze-
mekkel közvetlenül tá.rgy;1andók 1e." 83 '/  

Durva fenyegetések határáig fajult a sútőiparosok fellépése 
a sütőmunkásokkal szemben, amikor ezek 1921. április 9-én ujabb 

béremelést követeltek az alábbi táblázat szerint:  

Bércsoport Heti bér Napi bér 	Órabér Tulóra bér  egészitő 
 ki-  Bércsoport 	ber  

I.  1.200 K 200 K 25 K 37,50 K 210 _~  
II.  1.105 " 184 " 23 " 34,50 0 194 "  

Ezen kívül kötni kivánták, hogy a munkaidő csak 8 óra lehet, és  
hogy a munkát csak reggel 'ötkor kezdhetik meg az eló'készitő mun-

kások. 84 '/ Erre a süteIparOsok elhatározták, hogy nem veszik te-

kintetbe a rzemnrandumot, Us neia hajlandók a 1unkI,ssáP.gal  

31.  A Munka 19 21.  V. 13 .  
32.  A Munka 1921. V. 	3. 

33.  A Munka 1921. 1..1.  

34.  A Munka 1921. IV. 12. 
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féle tárgyalásokba bocsátkozni. Most fogalmazták meg azt az iz-

léstelenül cinikus és szégyenteljes véleményüket, amiszerint: 

"a munkásságnak nincs szüksége fizetésemelésre, mert  mindegyi- 
kük oly  jó  módban 41, hogy a munkát csak mint szórakozást fizik." 

Megállapodást kötöttek, hogy kényszeríteni fogják a munkásságot 

arra, hogy a béremelési követelésektől elálljon. Kimondották azt 

is, hogy  ha  valamelyik mühelyt bojkott alá vennék a munkások. azt 

a mühelyt becsületbeli kötelességük támogatni. "Ultimátumot" ad-

nak át a munkásoknak, ha nem állnak el követeléseiktől, akkor a 

fehér sütemények sütését beszüntetik és elbocsájtanak 40 mun-

kást. 85 '/ Hogy nagyobb nyomatékot adjanak fenyegetésüknek, a kö-

vetkező napon 9 sütőmunkást bocsájtottak el a mesterek, azzal a 

megokolással, hogy ezek "ne m  álltak reggel négy órakor munkába. 06./  

A munkások pedig hiba fordultak Bottka főkapitányhoz or-

voslásért, mert igéreten kívül mást nem kaptak, viszont ez mit 

sem zavarta a pékmestereket abban, hogy küldöttségeket szervez- 

enek a 2040/1916-os rendelet ellen, ami megtiltotta az éjjeli 

munkát. Valóságos rohamot inditottak a hatóságoknál az éjjeli 

munka visszaállitáRáért. 87./  

Ilyen előzmények vezettek el az 1922-ben kezdődő sztrájk-

harcokhoz Szegeden. A szegedi munkásság sztrájkharcai a prole-

tariátus országosan folyó sztrájkmozgalmaival párhuzamosan és 

azokhoz kapcsolódva zajlottak le. A magyar munkásosztily, tö-

möritve erőit egyre aktivabban védekezett az inflációs bérletö-

rések ellen. Már 1921-ben csupán a vas- és gépiparban 69 gyár-

ban került sor bérmozgalomra vagy sztrájkra, és még sok más ki-

sebb üzemben szüntették be a munkát a legtöbb esetben sztrájk, 

részben pedig kizárások következtében. 

Az 1922. év első felében lez^ jlott országos sztrájkmozga-

lom közül messze kimagaslik a budapesti és Pest-körn!réki vas-

ipari munkások március-áprilisi sztrájkja, melynek során 12.000 

vasmunkás tette le a szerszámot . 63 ' / A munkabérek nagyarányu 

leszoritása, az infláció, a hihetetlen méretü spekuláció, a 

munkanélküliség állandóan fenyegető réme a szegedi munkásokat 

85. A Munka 1921.IV. 12. 

86. A Munka 1921. IV. 13. 

87. A Munka 1921. V. 11. 

88. Nemes Dezső id.m. II. k. 90. lap. 
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is fokozódó ellenállásra késztette. Igy a tőke mind erőszako-

sabb támadásával szemben  a munkások kéréseinek, memorandumai-

nak, a hatóságoknál történő oltalomkeresésének és alkudozások-

nak időszakát itt is felváltotta a bérharc aktívabb szakasza, 

a sztrájkharcok időszaka. 

Nem véletlen, hogy a Pest-környéki vasipari munkások már-

cius-áprilisi sztrájkjával egyidőben Szegeden az 1922-es év 

sztrájkharcait a dimmer-féle kendergyár 26 javitómühelybeli 

vasmunkása kezdte el márciusban. A tárgyalások azért sza,k9d-

tak meg, mert a gyár egyénenként akarta a fizetéseket felemel-

ni, a nősöket a nőtlenekkel szemben előnyben részesitve, de 

ezt nem "ogadták el. A bérmozgalmak ezutn szinte lavina mód-

ján indultak el. .A magyar szabók áprilisban 100 %-os bérköve-

teléssel léptek föl. Miután a munkaadók a munkásokkal itt is 

külön-külön kivántak a béremelés kérdésében tárgyalni, a sza-

bómunkások is visszautasitották ezt a kísérletet. A cipőipari 

munkások 15 %-os béremelési követelésük mellett még azt is kér-

ték, hogy a jövőben csak szervezett munkásokkal dolgoztassanak  

a mesterek. A béremelési tárgyalások sikerrel befejeződtek, de 

az utóbbi kérésről hallani sem akartak a munkáltatók. Erre a 

munkások kijelentették, hogy azokban az üzemekben, ahol ezt az 

elvi kérdést nem intézik el kedvezően, beszüntetik a munkát. 

Elhatározásukat rögtön be is jelentették Bottka főkapitánynak, 

és május 15-én 150 cipész abbahagyta a munkát. 89 '/ 

1922. második felében, amikor a pénzromlás mind gyorsabbá 

vált a sztrájkmozgalom lendülete országszerte tovább emelkedett. 

1922. julius-augusztusában 6000 salgótarjáni bányász vívott 

négyhetes sztrájkot béremelésért és a nyolcórás munkanapért. 

Augusztusban már 40.000 budapesti és vidéki vasipari munkás 

sztrájkolt. Széleskörü sztrájkmozgalom bontakozott ki a bőri-

parban —főleg a cipészek -, a famunkások és a szabók körében 

is. 90 ' /  A sztrájkhullám Szegeden is julius hónapban tetőzött. 

Sztrájkba léptek a "Szikra" G oufagyár és a Kenderfonógyár dol-

gozói. A textilmunkások 75 %--os béremelési kérelmük elutasitása 

89. Szeged 1922. IV. 9., V. 16. 

90. Nemes Dezső id. m. 90. lap. 
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után abbahagyták a munkát. A  gyér vezetősége 10 %, majd 25 -

os béremelési ajánlatát sem fogadták el, még a szociáldemokra-

ta vezetők rábeszélésére sem. Erről a gyári vezetőség levelében 

igy nyilatkozott: "A tárgyalások után megtartott taggyülésen 

nemcsak a velünk tárgyalt bizalmiak, de - amit szivesen konsta-

tálunk - a szociáldemokrata párt vezetői is méltánvos ajánla-

tunk elfogadására igyekeztek a munkásokat rábeszélni"  - irta a 

Szeged 1922. VII. 12-én. Végül is julius 15-én a kendergyáriak 

42,5 %-os béremelést kaptak, amit a munkások elfogadtak. Példá-

jukra letették a munkát az Ujszegedi kendergyáriak is ugy ancsak 

75 %-os béremelésért. Bérmozgalmuk szintén azzal az ereCménnyel 

zárult, mint a Kenderfonó gyári munkástársaiké. Az asztalosmun-

kások béremelési kérésük visszautasitására a faip^ri munkások 

országos megmozdulása következtében hat nagy asztalosüzemnek 

300 munkása lépett sztrájkba. 91 '/ 

Az Üzemi munkások nyomán akcióba kezdtek a kisip a r munká-

sai is. Sztrájk indult a szabó, a pék, a festő és a vendéglátó 

iparban. A pékmunk ásokkal szemben a mesterek egy közös műhely 

felállitását határozták el a sztrájk idejére. 92 '/ 

Az évet a villamosvasuti sztrájk zárta le.  A  Szegedi Köz-

uti Vaspálya RT. műhelymunkásai december végén sztrájkba lép-

tek, amelyhez a villamosvasut forgalmi személyzete is csatla-

kozott. A műhelymunkások azt követelték, hogy még november 16-

án a GYOSZ által megállapitott 26 %-os béremelést megkapják. Az 

igazgatóság december 7-én mindössze 10 %-os béremelést adott, 
de a munkások ragaszkodtak a 26 %-hoz. A forgalmi személyzet 

még novemberben kért 50 %-os javitást, de eredménytelenül. Idő- 

közben a megélhetés annyira drágult, hogy most már 100 %-os eme-

lést követeltek, hiszen a fizetésink 7-10.000 K. között váltako-

zott. A sztrájk következtében a villamosforgalom a fővonalat ki-

véve mindenütt szünetelt. A fővonalon mindössze 6 kocsi közleke-

dett, ahol az ellenőrök látták el a munkát. A helyzet elmérgese-

dett, amikor a vállalat december 29-én az összes sztrájkoló al-

kalmazottak munkakönyvét kiadta, ami egyértelmü volt a kizárás- 

sal... 93 '/ Az igazgatóság ezt a következőkkel okolta. meg: "A mun- 

91. Szeged 1922. VII. 6. 

92. Szeged 1922. VII.29. 

93. Szeged 1922. XII. 30. 
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kásokat  ma  reggel elbocsátottuk, mert követeléseik teljesité-

sére időpontot tűztek ki és ehhez az időponthoz mint egy—ember 

ragaszkodtak." Sőt azt is hangoztatták, hogy a sztrájk vezetőit 

semmi körülmények között nem alkalmazzák. 

A sztrájkoló villamosvasuti munkások gyűlésükön kimondták, 

hogy mindaddig nem hajlandók az egyezkedésre, arcig a vállalat 

igazgatósága igéretet nem tesz arra, hogy a sztrájkoló munká-

sok közül senkit sem bocsájt el. Az alkudozások 19 9 3. január 3-

án megegyezéssel zárultak. 	mühelymunkások megkapták a 26 1,—ot. 

A forgalmi személyzet lemondott ugyan a 100 %—ról, de "jelenté-

kenv béremelést" ka.pott. 94. / 

Ezek a sztrájkharcok általában mindig több—kevesebb béreme-

léssel végződtek. Azonb an  a kikényszeritett emelések az országos 

eredményekhez hasonlóan sohasem tudták utolérni az inflációs ár-

emelkedéseket. 

1923—ban az infláció gyorsabb üteme és a nyomasztó gazda-

sági helyzet következtében az  országos bérmozgalmak még általá-

nosabbak lettek. 1923. februárjában a vasmunkások bérmozgalmát 

a gyáriparosok szövetsége általános kizárással próbálta letörni. 

A vasmunkások békebeli életszinvonaluk 54,4 %—át vesztették el. 

Ebben az időben olyan rohamos volt az áremelkedés, hogy az ösz-

szes szakmák béremelést követeltek és nagy részük kapott is. Je-

lentős sztrájkmozgalmak z-jlottak le a budapesti cipészek, a mis-

kolci vasasok és a pilisvörösvári bányászok körében. 1923. nyarán 

pedig a békéscsabai téglagyári munkások, a perecesi bányászok, a 

budapesti malommunkások sztrájkoltak. 95./  

Szegeden még a kamarai jelentés is kénytelen elismerni a 

sztrájkok általánossá válását 1923—ban. Szerinte: "A  megelőző  

esztendők relativ nyugalmával szemben a munkásügy terén az egész 

1923. év folyamán állandó nyugtalankodások, bérmozgalmak voltak 

észlelhetők; természetesen kisérő jelensége volt ez a romló va-

lutáju közgazdaságnak, melyben az egyazo n fix összegü pénz nap-
ról-napra kisebb értéket képviselt." 96 ' 

A bérharcok 1923. októberéig kisebb—nagyobb összeütközések-

kel szakadatlanul folynak. Októberben az index—rendszarü bérfi- 

94. Szeged 1923. 1. 3. 

95. Nemes Dezső id. m. II. k. 90. 1. 

96. Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 19 93. évi jelentése 41. 

lap. 
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zetés bevezetésével kb. fél évig szünetelt a harc. A harcok nyi-

tánvát a Pick-szalámigyár 138 munkásának sztrájkja adta 19 9 3. 
januárban. A munkások órabére ekkor 35-55 K.  között váltakozott, 

azonkivül természetbeni járandóságként havonta 16 kg. fejlábat 

160 koronáért, és 4 kg. szalonnát pedig 420 koronáért kaptak. 

A munkások 50 %-os bérkövetelésével szemben a gyár csak 12,5 %-

ot ajánlott fel, mire a Szeged 1923. I. 17-i értesülése szerint 

a sztrájk kitört. Az igazgatóság azonkivül ragaszkodott még négy 

sztrájkszervező munkás kizárásához. A munkások gyűlése viszont 

nemcsak a 10 koronás órabér emelését kötötte ki, hanem még a 

kizárt négy munkás visszavételét is. A békés megegyezés a későbbi-

ekben már nem is a bérkérdéseken, hanem a négy munkás kizárásán 

mulott. Megegyezésig a közvetitő tárgyalásokat a rendőrség vé-

7ezte. A szalámigyárakban a bérharcban álló .lankásokat állandóan 

azzal fenye,_,atték, hogy ide én, alsósorban olasz -n.znkásokat sze: -

ződtetnek abban az esetben, ha megegyezésre nem kerül sor. Bár 

ez nem következett be, de a szerződések aláiratásának ez az Al-

landó terroreszköze mindig ott volt a munkáltatók tarsolvában. 

Ugyancsak 50 ';s-os emelésért lépett sztrájkba a "Ferrária" vas-
árugyár 140 munkása is. áprilisban z a jlott le a szabóiparosok, 
farminkások, cipészmunkások és a jutagyáriak sztrájkharca. A 

szabómunkások óránkénti 40 K. üzemköltséget és 66 %-os drágasá-

gi pótlékot követeltek. A dinkler-Lőwi-Lippai-Sylvánia és a Mil-

kó-féle fatelep 450 munkása az eddigi buz7valutás kollektiv szer-

ződéseikkel szemben most a kenyérvalutát akarták meghonositani. 

Egy kilo félbarna kenyér árát követelték órabérül. A cipőipari 

munkások 54 %-ot és a Hazai Textil RT. 150 főnyi munkása 100 -

os emelést követeltek 60 % felk inálással szembej . 97.E  

Bekapcsolódtak a sztrájkharcokba 19'3. nyarán a pincérek, 

asztalosok, kotró munkások és a borbélysegédek 20-40 %-os bőr-

emelést követelve. 98'/  Teljesen izolált volt a helyzetük a bor-

bélvsegédeknek. elsősorban nem állpitották meg egységesen a he-

ti béreiket, másodsorban voltak olyan szegedi borbélymesterek, 

akik segédeiknek még mindig 10-12.000 K-t fizettek. A segédek a 

heti 18.000 K. minimumért léptek sztrájkba. 99 '/ Szinte elkép- 

97. Szeged 1923. III. 2., IV.13., IV.21., V. 10. 

98. Szeged 1923. V. 9., VI. 12., IV. 12. 

99. Szeged 1923. VIII. 2. 
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zelhetetlen, hogy az akkori 1000 K-s kenyérárak idején havi 40-

48.000 K-ért dolgoztatták őket. 

A korona értékcsökkenésével párhuzamosan tehát szinte egy-

mást érték a bérmozgalmak. Mind azt célozták, hogy a munkabéreket 

hozzák összhangba a megélhetési lehetőségekkel. Egyes sz-kmák 

Szegeden sem elégedtek meg a munkabérek spontán rendezésével - 

mint  azt a szakszervezeti tanács országos memoranduma is köve-

telte, - hanem azt kérték munkaadóiktól, hogy a fizetéseket hét-

rl- :'"t°e a koron állásának, illetőleg a drágaság eme»'-edésének 

vagy csökkenésének megfelelőleg állapitsák meg. Ezt a kivánságot 

azonban csak kevés munk^adó tette magáévá, ami méginkább n övelte 

az elégedetlenséget. 

A bérharc feszültsége olyan rméretüvé vált, hogy október 10-

én a szegedi munkásság az általános sztrájk kimondásának gondo-

ltával foglalkozott. Hogy nem került rá sor, az kizárólag a szo-

ciáldemokraták és a szakszervezeti vezetőség leszerelő akcióinak 

volt az eredménye. 1923. szeptemberében a munkaadók és munkások 

küldöttei között tárgyalások indultak az ujonnan bevezetendő in-

dex-bérezéshez az alapbéremelés ügyében. A munkásság 25 %-os 

alepbéremel4st követelt, a munkaadók 10 -ot kötöttek ki. Mint-

egy xfgyheti huza-vona október 10-én végül is parázs hangulatot 

robbantott ki a Munkásotthonban, amelynek termét zsufolásig meg-

töltötték a mostmár t.irel-müket vesztett munkások és munkásnők. 

Amikor Lájer Dezső a Szociáldemokrata Párt szegedi szervezeté-

nek titkára beszámolt a tárgyal ások eredménytelenségéről, és ki-

jelentette, hogy munkaadók a szavazáson elvetették a 25 %-ot, 

nagy via keletkezett. "Leállunk! Leállunk! Általános sztrájk!" 

- hangzottak a kiáltozások. 

Lajer a szenvedélyes hangulatot mérsékletre intő szavakkal 

próbálja leszerelni. "Nem szabad - mondja - elhamarkodott lépése-

ket tenni.,Mindenki folytassa a munkáját, még a vezetőség nem 

adja nng an !ltasitást. A munkások nincsenek tisztában azzal, 

hogy mit  jelent a sztrájk." 0 ' ' 
A tömeg az ujságriporter szavai szerint "ekkor olyan lár-

mába tört ki, hogy  az  elnök szavait nem lehetett megérteni." Az 

elnök miután bezárta  az  ülést, még jóval a vezetőség távozása 

után is a visszamaradók az általános munkabeszüntetést hangoz- 

100. Szeged 1923. X. 11. 
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tatták. Október 11-én a párt szegedi titkársága átiratot inté-

zett a munkaadókhoz, amiben közölték a munkások hangulatát, és 

bejelentették, hogy: "csak a legnagyobb harcok árán sikerült az 

által"nos sztrájk kirobbanását megakadáyozni." Majd hozzátet-

ték, hogy: "az utolsó kérelmet intézzék el a most folyó hét szom-

batjáig, mert ha szombatig nem lesz eredmény, akkor a vezetőség 

a történendő eseményekért nem vállalja a felelősséget.n 101. / n, 

párt reformista vezetőségének szerepe itt ugyanaz volt, mint pl. 

Peyerék szerepe a parlamentben. A munkaadók a tömegnyomásnak en-

gedve végül is teljesitették a követelést és igy nem követk77^tt 
be az általános sztrájk Szegeden. 

A reformista szakszervezeti vezetők nemcsak a sztrájkok ki-

törését igyekeztek akadályozni. Segitségére siettek a munkaadók-

nak a sztrájkok tartama alatt abban is, hogy a munkásokat már 

megegyezés előtt munkafelvételre igyekeztek rávenni. A gyárosok-

nak egyöntetüen mindig az volt a követelésük, hogy előbb felven-

ni a munkát, azután egyezkedni, egyrészt a munka gyorsabb megkez-

dése érdekében, másrészt. azért, hogy még a látszatát is elkerül-

jék annak, hogy a munkások ujra beleszóljanak és akaratukat ér-

vényesitsék a termelésben. A munkás egyedüli oszt ályrésze az en-

gedelmesség és a munka legyen, életének elviselhetőbbé tétele, a 

tőkés akaratától, kizárólag csak ettől függjön. A vasmunkások szt-

rájkja idején a szakszervezeti vezetőség is ilyen értelemben fo-

galmazta meg felszólitását a sztrájkolókhoz: "Minden kötelesség-

tudó szervezeti vasmunkás haladéktalanul jelenjen meg munkahelyén, 

mert csak ebben az esetben lehet a béremelésre voratkocó tárgyalá-

sokat ismét meginditani. n102./ 

A munkaadók és a jobboldali munkásvezetők erőfeszitései el-

lenére a társadalmi nyugtalanság és a bérmozgalmak fokozódtak. 

Ennek okát az eddigi buzavalutás béralap időszerűtlenségében kell 

keresni. Az eddigi bérharcokban a munkások kiküzdötték azt, hogy 

a béreket az árak emelkedésével párhuzamosan valamilyen automati- 

kusan működő skála - másképpen mozgó bérskála - elfogadásával, ál-

talános érvényü módon rendezzék. A munkások és munkaadók erre a 

célra a buzavalutát fogadták el. A vállalatok eddig buzavaluta 

101. Szeged 1923. X. 11. 

102. Szeged 1923. I.II.28. 
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alapján kötöttek szerződéseket munkásaikkal. Augusztus és  szep-

tember hónapokban azonban a buzgár változása nem tartott lépést 

az általános drágulással. A közszükségleti cikkek ára tulhalad-

ta a buza árát, és szükségessé vált helyébe egy ujabb bázis ke-

resése. Megegyezés alapján ekkor határozták el a szegedi  index-
rendszer bevezetését. Ez az intézmény a szegedi munkásoknak he-
lyi eredménye volt. Országosan ezt nem sikerült kivívni. 

A Szegedi Munkaadók Szövetsége és a szegedi szakszervezeti 

titkárság megegyezésével a szegedi árak alapján egy index szénvi-

tást fektettek föl, amelynek alapján ezentul minden héten meg-

állapitották az arra a hétre szóló munkabéreket. Arra törek-d-

tek, hogy az igy megállapított bérek lehetőleg arányban álljanak 

a pillanatnyi gazdasági viszonyokkal. Revizió alá vették az akko-

ri heti béreket s az egyes szakmáknál érvényben levő fizetéseket 

összhangba igyekeztek hozni a többi szakma fizetésével. Igy bi-

zonyos aránybéreket állapitottak meg. 

A szegedi indexrendszer lényege a következő: Az index-szá-

mitás alapját képező cikkek árai szükségleti mennyiségeik ará-

nyában annyi egységgel szerepelnek, hogy az egységek összege 

100. A lakás 1, a liszt 33, a zair 14, a cukor 2, a tej 5, a fa 

10, a hus 15, a burgonya 8, és a ruházat 12 egysége összesen 100. 

A cikkek az 1923. október 3-i árakkal szolgálnak alapul s a he-

tenként mutatkozó drágulási százalékuknak az egységükkel való 

szorzata adja az azon heti megállaoitásban az illető cikk in-

dexértékét. ezeknek összegét az eredeti 100 egységgel összeha-

sonlitva adódik a tulajdonképeni drágulási százalék. A bérválto-

zások mindenkor csak a teljes 5 százalékkal való emelkedés vagy 

csökkenés esetén következnek be, és a heti béreket a mindenkori 

hét szerdai számitásai szabják meg. 103. / 

Az alapbéreket 25 -kal felemelték. Az előbbiekben már vá-

zoltuk a munkásoknak a munkaadókkal vivott küzdelmét, ezért az 

emelésért. Végül is csak az általános sztrájk fewregető veszé-

lye kényszerítette a Munkaadók Szövetségét engedményre. Igy emel-

ték fel október 11-én 10 `:'.-kél, majd október 24-én 15 %-kal az 

alapbéreket. 

102. Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1923. évi jelentése, 

42. lap. 
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A szegedi index, amelyet az élet drágulása szeizmográfjá-

nak neveztek, tiz hónapig érzékenyen reagált az infláció lükte-

tő áremelkedéseire. Az árak ugrásszerű emelkedését néhán- heti 

indexmutató az alábbiakban tükrözi: 1924. január 31-én az index 

55 %-os drágulást mutatott. Azaz a munkások bérét 1923. október 

óta 55 %-kal kellett felemelni. 1924. február 21-én a közszük-

ségleti cikkek árai az index szerint 131,73 %-kal, április 4-én 

251,98 9-kal, julius 4-én 325%-kal, a hónap végén pedig 350 
kl. emelkedtek. 104. / 

~a  

Az index-rendszerü bérfizetések 1924. szeptemberéig voltak  

érvényben. 1923. év végéig életképeseknek bizonyultak, 1924. év  

első hónapjaiban a koronapánik drágasági hullámaiban azonban az 

index-bérrendszer eresztékein mind szélesebb rések keletkeztek. 

Kitünt, hogy a munkabérek a nagy árugrásokat csak százalékosan 

követik, de azoknak reálértéke az árakhoz képest lemaradt. A  

kendergyári munkások megfogalmazása szerint: "A munkabérek a 

paritás alatt mozognak," 105. / Mindezeket igazolják az ujra fel-

lángoló bérharcok az 1924. évben. 

1923. októbertől 1924. januárjáig viszonylagos csend volt 

a bérmozgalom tekintetében. Itt van helyi eltérés az országos 

sztrájkok szakadatlan vonalától! Szegeden ugy látszott, hogy az  

indexrendszer biztonsági szelepe levezeti a feszültséget. A vi-

szonylagos nyugalom azonban nem sokáig tartott, mert az 1924. 

januárjában folytatódó országos bérmozgalmak Szegeden ujból fel-

kavarták a sztrájkhullámokat. Az országos megmozdulások közül 

legnagyobb hatása volt a budaDesti textilesek januári, a faipa-

ri munkások és a budapesti nyomdászok márciusi-áprilisi sztrájk- 

jain-k. 106./  

A csendet Szegeden megzavarta az országos textiles sztrájk-

kal párhuzamosan a Kendergyár munkásai,nak részleges sztrájkja 

1924. január 18-án. A  rendőrfőkapitány jelentése szerint: "nem  

tudtak az uj kollektiv szerződés feltételeiben megállapodásra  

jutni." 107 ' /  ,A szerződés 9 és fél órai munkaidőt köt ki, és a  

104. Szeged 1924. I.31., 1I.21., IV. 4., VII. 4., VII* 31. 

105. Szeged 1924. 7I. 26.  

106. Nemes Dezső id. m. II. k. 90. lap. 

107. SZÁL. Szeged Város Közigazgatási Bizotts.iratai 20/1924. 
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szerződést megszegő munkással szemben kétheti keresetének meg-

felelő birságpénz lefizetésére kötelez. A sztrájkvezető munká-

sokkal szemben ;'Jimmer Fülöp igazgató ingerült kirohanásokat tett 

egy, a sajtóban is nyilvánosan közölt nyilatkozatában. Hogy a 

sztrájkharc élét kivegye ós hogy annak objektív okait elleplez-
ze, az ujra kitört sztrájk okát a munkásvezetők izgatásaiban 

látja. Szerinte: "A szegedi munkásság vezetői ezuttal ujból be-

bizonvitották, hogy nem tudják a munkások't helyesen vezetni, ha-

nem azon egyedüli c ?ból, hogy az ő poziciój.ukat mint a munkás-

ság vezetői megszilárditsá.k, egyenesen rossz szemmel nézik a 

gyár és a munkás közötti időnkénti jó viszonyt. Határozottan 

oda törekednek, hogy ezt a viszonyt lehetőleg megbontsák, mi-

vel csak ha viszály van a munkás ős a gyár között, jut nekik 

megfelelő  szerep" — irta a Szeged—ben 1924. I. 20—án. 

Ugyancsak a rendőrfőkapitány számolt be februárban ujabb 

három üzemi sztrájkról, amit a Sylvania gőzfűrészgyár, a Sze-

gedi Közuti Vasuti RTS. és a Keresztény Nyomda RTS. munkásai in-
ditották. Az első két üzem munkásainak bérharca még a hónap vé-

gén is tartott. 108./ Márciusban az "Alfa" acélárugyár 35 munká-

sát elbocsájtotta, mert bérjavitást követeltek. 109 ' / Még ugyan-
ebben a hónapban abbahagyták a munkát a villamosvezetők és ka-

lauzok is, mert ujabb bérköveteléseiket nem teljesitették. 

Az uj fellobbanó bérharcok sorát 1924. nyarán a kendergyá-

riak, az építők és a szállitó munkások sztrájkjai fejezték be, 110 ./ 

:ezek is azt mutatták, hogy a munkásosztály elégedetlen az index-

rendszer uj bérszirvonalával. Ilyen körülmények között érthető, 

hogy szeptemberben, amikor az országos aranyparitásos mozgalmak 

kibontakoztak, a szegedi munkások is csatlakoztak hozzájuk. Szep-

temberben, mikor az index a korona stabilizálódása folytán hosz-

sz-bb ideig nem változott, azzal a kéréssel fordult a szövetség 

felé, hogy az index szerinti bérfizetéssel hagyjon fel, és tér- 

jen át az aranykoronára. Először az alapbérek rendezésében egyez-

tek meg. Az alapbérek ily.módon történő megállapitásával a szak-

munkások békebeli fizetésüknek átlagosan 87 %—át, a segédmunkások 

pedig a teljes 100 %—át érték el. 11l./ 

108. SZIDJ. Szeged Város HIB iratai 20/1924. 

109. U.o. 

110. Szeged 1924. VI. 24., VIII. 15., VIII. 24. 

111. Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 1924.évi jelentése 7'. 
lap. 
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Az ellenforradalom, a szegedi dolgozó tömegek életszínvo-

nala elleni támadásban - mint láttuk - a legrafináltabb taktikai  
eljárásoktól sem vonakodott. Ugyancsak a legváltozatosabb mód-

szereket alkalmazta akkor is, amikor a néptömegeknek a tőkés  
offenzivával szemben tanusitott ellenállását igyekezett megtör-

ni.Az eszközök között ott találjuk a nyílt terrort épp ugy,mint  

az irredentizmus mákonyát és a keresztényszoci alista mozgalom  

helyi szervezését.  
Az orsz ágos főkapitány BM-2720/1921.  sz. körrendeletét a  

szegedi rendőrség igyekezett maradéktalanul végrehajtani. A ren-

delet szerint: "a közeljövőben állítólag nagyobb mérvit munkásmoz-

galmak várhatók. E mozgalmak nem mindig a munkások anyagi hely-

zetének javitását célozzák, de még ha bérharc alakjában indulnak  
is meg, központi irányitás esetén oly általános jelleget öltenek,  
amely ugy a gazdaság helyzetére, mint a társadalmi rendre is ká-

ros kihatásu lehet. „112./  Arra hivj fel a kapitányság figyelmét,  
Logy: "működési területén minden ily mozgalom keletkezést a leg-

éberebb figyelemmel kísérje, minden egyes esetben haladéktalanul  
rendelje el a nyomozást, különösen annak megállapitá sáxa, hogy az  
esetleges mozgalmak nem központi kezdeményezéssel és irányitással  

indulnak-e meg és azok nem politikai irányuak-e.” Különösen hang-

sulyozza a renc'elet, hogy: "a felbujtók és a szervezők ellen a  

legerélyesebben kell eljárni, sőt a szüksé1hez képest az inter-

nálási eljárást is foganatosítani kell." 113. / ,   

A BM. internálási rendelete értelmében mindenki internálha-

tó, aki ellen nem merült fel olyan cselekmény vádja, amely miatt  
a bünvá di eljárást megindithatják, de a proletárdiktatura alatt  
tanusitott magatartása alapján a rendőrség gyanusnak  minősi ~ i. 

Szegeden 1921. márciusáig 160 internálási eljárást indítot-

tak meg, amelyből 75-öt befejeztek. Ezek közül 30-at internáltak,  
45-öt belügyminiszteri intézkedés értelmében rendőri felügyelet  

alá helyeztek, 25 ellen pedig folyik az eljárás. Az internálási  

eljárás során 60 esetben megindították a bünvádi eljárást, mert  
"olyan adatok merültek fel, amelyek az izgatás, a hütlenCég, a  
lázadás és a magánosok ellen elkövetett erőszak gyanuját kel- 

112. SZÁL. Polgármesteri iratok 12.127/1921.  

113. U. o.  
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tették. m114./  

A szegedi főkapitán.vs g nyilatkozata szerint az ujabb in-

ternálási eljárásoknál a rendőrség nem azt vizsgálja főként,hogy 

a gyanusitott a diktatura alatt milyen magatartást tanusitott, 

hanem hogy azóta hogyan viselkedik. 19''1. márciusában 23 egyént 

állandóan figyeltet a rendőrség. Ezek ellen még olyan enyhe adat 

sem merült fel, amelynek alapján az internálási eljárást meg le- 

hetett volna inditani. 115./  

A "legéberebb figyelem" ugyancsak nem hiányzott a rendőr-

ségből, amikor 1922-ben megsemmisitette Ladvé,nszkiék helyi kom-

munista sejtszervezkedését. Erről az államrendőrség szegedi ka-

pitánysága a következő jelentésben számol be a Közigazgatási - Bi-

zottságnak 1922. április 15-én: "A f. é. március hónapban elkö-

vetett politikai büntetések közül csak egy emelkedik ki, Lad-

vánsz' i József és társai által létrehozott kommunista szervez-

kedés. A rendőrség névtelen levélből jött tudomására ann'.k,hogy 

Ladvánszki József ős több társa hazánkban a szociáldemokrata ve-

zetők félretol ásával sejtrendszer alapján ujból meg akarják szer-
vezni a kommunista pártot. A rendőrség e levélben megnevezettek 

lakásán ugyanegy időpontban meglepő házkutatást tartott, am^1yen 

a gyanusitottak ellen kompromittáló iratokat talált. A lefolyta-

tott nyomozás során megállapitást nyert, hogy a szervezkedés szá-

lai Makóra is kiterjedtek ős Budapestről indultak ki. A rendőrség 

a nyomozást 10 nip alatt lefolytatta, amelynek eredmények'nt Lad-

vánszki József és 10 társát Szegeden, több társukat pedig Makón 

és Budapesten tartóztatta le ős adta át a biróságnnk." lom' 
Nem engedélyezte a rendőrség a munkások gazdasági helyze-

tével foglalkozó gyűléseit sem, ha abban legcsekélyebb politi-

kai célzatosságot láttak. Megakadályozták a vas- és fémmunkások 

1921. november 17-ére tervezett gyűlését a Munkás otthonban. Ezen 

egy memorandumot ismertettek volna a :unkások gazdasági helyzeté-

vel kapcsolatban, amit a szakszervezet a munkáltatókhoz akart el-

juttatni. 

114. A Munka 1921. III.27. 

115. A Munka 1921. III.27. 

116. SZÁL.Szeged Város IIIB iratai 62/1922.Szeged.1922.III.7,10,19. 

A szervezkedés részletes bemutatását lásd: G.Soós Katalin:Tiz 

év a szegedi kommunista mozgalom történetéből /191961929/ Ac-

ta Universitatis Szegediensis.Sectio Historica. 19 59.3.1ap. 
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A memorandumot a program szerint Laszib János budapesti ki-

küldött ismertette volna. A gyülésre meg is érkezett, amire a  

vasmunkások szép számdal összejöttek. Azonban a gyülés megkez-

dése előtt a megjelent rendőrségi. kiküldött arról értesitette 

a szakszervezet elnökségét, hogy a gyűlés megtartását felső !? ~+ 

parancsra nem engedélyezi. A letiltás okául felmutatta a félegy—

házi rendőrség egy táviratát, amelyben azt tudatták a szegedi 

rendőrséggel, hogy Laszib János Félegyházán izgató beszédet mon-

dott, miért is nem kívánatos, hogy a központi kiküldött Szegeden  

szóhoz jusson. Igy a gyiilést nem tartották meg. Sőt a rendőri 

kiküldött az összegyültek szétoszlása után Laszib Jánost fel-

szólitotta, hogy azonnal hagyja el a várost, aminek az izgatás-

sal vádolt központi kiküldött annál is inkább eleget tett,mert 

a detektiv mindaddig vele volt, mig a vonatra fel nem szállt. 117./  

Hasonlóan fokozott éberséget tanusitott a polgármester is, 

amikor a népgyüléseket összehivó plakátok szövegét szavan int 

ellenőrizte. Amennyiben a szöveg egy mondata, vagy akár csak  

egy szava nem hangzott lojálisan az ellenforradalom rendszeré-

vel kapcsolatban, ugy az engedély kiadását annak terjesztésére  

megtagadták. 

Ez lett a sorsa a Szociáldemokrata Párt által megfogalma-

zott plakátnak is, amelyben népgyülést hirdetett — kénvszerüen 

engedve a tömegek hangulatán°k — hogy tiltakozzanak az 1923—as  

év elviselhetetlen drágasága miatt. Az alábbi szövegü plakát- 

tervezetet küldték be a polgármesterhez engedélyezés céljából: 

"Munkások! Elvtársak!  Polgárok! A szociáldemokrata parlamenti  

frakció hiába tett inditványt a létminimumnak törvényhozási uton  

való megállapitására, a munkabéreknek a drágaság indexe szerinti  

szabályozására és béregyeztető hivatalok felállitására. A parla-

menti többségi párt nem akar tudomást venni, nem akax segiteni a  

dolgozók nyomorán. Folyó hó 22—én, vasárnap de. 10 órakor a Kor-

zó mozgó nyári helyiségében tartandó népgyülésen fogjuk követel-

ni, hogy a kormány vessen véget az elviselhetetlen drágaságnak,  

vagy pedig tisztességes munkabérek biztosításával tegye lehetővé a  

dolgozók mindennapi szükségletének megszerzését."
118./  

117. Szeged 1921. XI. 18.  

118. SZÁL. Polgármesteri iratok 7791/1923. 
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Még ez a nagyon óvatosan és higgadtan megfogalmazott szö-

veg is veszélyes volt a "közhangulat nyugalmára", mert a pol-

gármester véghatározásában megtagadja az engedély kiadását. 

Eredetiek az érvelései a szöveg egyes mondatára, ill. szavára 

vonatkozólag. "Nem engedélyezhetem az emlitett sajtótermék ter-

jesztését - hangzik a véghatározat -, mert a meghivó szövegének 

első bekezdésében a következő kitétel van: "A parlamenti több-

ségi párt nem akar tudomást venni, nem akar segiteni a dogozók 

nyomor .n." - Megállapitom, hogy ez idézett mondat valóságnak 

mPg nem felelőt tartalmaz, s igen alk^lmas array  hogy az egy-

szerübb embereket megtévesztve indokolatlan izgalmat váltson l  

kim  aminek következtében szükségesnek tartom a következő módo-

sitást: "A parlamenti többségi párt nem tett eleget ezeknek a 

kivánságoknak." Továbbá a következő mondatban: "...népgyülésen 

fogjuk követelni stb..." kifejezés áll. Minthogy országos tör-

vényeink alkotmányos életünket akként szabályozzák, hogy a  nem-

zetgyülés a legjelentősebb szerv, mely az állampolgárok sorsát 

intézi, ...törvényeink szerint ehhez a szervhez, valamint az en-

nek ellenőrzése alatt müködő végrehajtó kormányszervhez ic' csak  

kérelemmel lehet fordulni,  igy az előbb emlitett "követelni" ki-

fejez'st helytelenitem, s éppen a mái viszonirok között látom 

szükségességét ann ?k, hogy mint helyt nem álló mellőztessék." 1194  

Nem hiányzott azonban az ellenforradalom módszereinek kel-

léktárából az irredentizmus és a sovinizmus szitása sem. Hiszen 

ez régi bevált módszer a dolgozók figyelmének elterelésére, a 

nyomoruságos életükről. A Védőligák Szövetségének a polgármes-

terhez küldött átirata konkréten megfogalmazza a magyar városok, 

igy Szegednek is a kötelességeit ézen a téren. "A mostani sulyos 
időkben - hangzik  az ,:..tirat - a magyar városoknak elsőrendü fel-

adata az irredentizmus ápolása, a Csonka-Magyarország gondolatá-

ba való bele nem nyugvás hirdetése, a revans eszméjének ébren-

tartása, egyszóval az ezeréves Magyarország területi épségéért 

folyó küzdelemre előkészített lelkekben a hangulat kitöréséig 

való fokozása." 120./ 

119. SZÁL. Polgármesteri iratok 7791/1923. 

120. SZÁL. Polgármesteri iratok 9787/1920. 
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A város hatósága pedig - akit a "Szegedi gondolat" külö-

nösképpen predesztinált erre - két kézzel hintette az irreden-

tizmus mákorvát a dolgozó tömegek soraiba. Trianon miatt egy-

hetes gyászba borult a város. A polgármesteri kiáltvány - amely 

szerint:  "A  békefeltételek hazánkra vonatkozó főbb pontSainak 
megismerése folytán az egész ország közönsége és igy a mi váro-

sunk is mélységes gyászba borult", - elrendeli, hogy az összes 

köz- és magánépületekre gyászlobogót tegyenek, hogy gyászmisé-

ket tartsanak a templomokban, a diákok előtt történelmi előadá-

sokat tartsanak, a lapok vezércikkekben emlékezzenek, hogy né-

muljon el a városban minden vigalom, szünjön meg minden pompa. 

"Most, amikor sir az egész ország, még a magánházakban is tartóz-

kodni kell minden vigalomtól, aki ezt nem teszi, az nem magyar 

ember és mindnyájunknak megvetése sujtja.'t 121. / 

Szeged dolgozó népéből azonban semmiféle propaganda és de-

magógia nem ölte ki a forradalmi hagyományokat, amelyek ellen-

állóvá tették a nacionalizmus és sovinizmus mérgével szemben. 

A munkások, hogy mennyire elfordultak a szentimentális álhaza-

fiságtól, arra bizonirság az, hogy a dohánygyári munkások között 

a békeszerződés hírére elhangzott a: "Hála istennek, bár felosz-

tanák egész Magyarországot" kijelentés. 

Erre a tényre a főispán hivja fel a gyár igazgatóságának 

figyelmét 1920. január 22-i átiratában. "Biz- , lmas értesülésem 

szerint - irja -, amikor a békeföltételek megjelentek, ak^dtak 

a munkások, illetve a munkásnők között olyanok, akik: "hála is-

tennek, bár felosztanák egész Magyarországot", s ehhez hasonló 

értelmű kitörésekben nyílt hazaellenes érzelmüket nyilvánitot-

ták." 122'/ A  dohánygyár igazgatósága Szögi Istvánné, Kiss Ro-

zál és Horváth Józsefné munkásnőket a kivizsgálás után azonnal 

elbocsájtotta, a kivizsgálási irataikat pedig - amiket a "val- 

lás-, haza- és nemzetellenes viselkedéseik miatt" felvettek, ít-

tatték az államügyészséghez, annak elbirálása végett, hogy nem 

forog-e fenn terhükre biáncselekmény. 123./  

121.  SZÁL. Főispáni iratok 77/1920. 

122.  SZÁL. Főispáni iratok 89/1920. 

123.  SZÁL. Főispáni iratok 89/1920. 
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A három munkásnővel szembeni eljárást a szociáldemokra-

ta név mögött meghuzódó kommunisták megfélemlitésére és "pél-

dátnyujtó megtorlás" érdekében alkalmazták. A gyári határoza-

ton szereplő főispáni z.r^dék világosan leszögezi a mondo'ta-

kat: "Láttam! — hangzik a záradék — és tekintettel a jegyző-

könyvek szerint megáll-Titott . azon szomoru jelenségre, mely a  

szociáldemokrata párthoz tartozó kommunista, érzelmis munkásság  

körében méa ma is előfordul — tekintettel arra is, hogy ezen 

nyilt, hazafiatlan magatartás mel ,  y+ napirenden van, hogy a 

szociáldemokrata név alatt szervezkedett munkásság kivált ezen 

nagy állami vállalatoknál zavarokat támaszt — praeventivitás és  

példátnvujtó megtorlás érdekében  az igazgató javaslatának el-

fogadását és az elbocsájtás kimondását szolgálati érdekből leg- 

melegebben ajánlom. „124./  

A szegedi munkások háboru ellenességüket nemcsak kijelen-

téseikben nyilvánitották ki, hanem 'kifejezésre juttatták ezt az 

évről évre megrendezett impozáns háboru ellenes gyülések tartá-

sával is a világháboru kitörésének évfordulóin. Ezeket a háboru 

ellenes nagygyülések_et a Munkásotthonban tartották, a hely szüke 

miatt külön a férfiak és külön a nők. Ilyenkor "Szeged összes 

gyárainak munkásai képviseltették magukat, sőt még a körnS7éki 
c 

falvakból is számosan bejöttek." 125'/  Az előadásokat rendsze- 

rint a budapesti központ: kiküldöttei tartották. Igaz, hogy ezek-

nek a beszédeit az  ügyeletes rendőrtisztviselők gyakran félbe 

szakitották. Ilyenkor a munkásság fegyelmezettségének volt csak 

köszönhető, hogy a rendőrség nPm oszlatta fel ezeket a gyűléseket. 

Nem hiányzott az ellenforradalom osztályharcot letompitó esz-

közei közül Szegeden sem a keresztény szocialista szervezkedési 

kisérlet. A burzsoázia és egyházi szövetségesei országszerte 

nagy erőfeszitéseket tettek, hogy a keresztényszocialista szak-

szervezeteket megerősítik. A munkalehetőséget használták fel 

kényszerítőül, amit keresztényszocialista sz-kszervezeti tagság-

hoz kötöttek. Mindez azonban a dolgozó tömegek bizalmatlanságát 

és felháborodását váltotta ki. Visszautasitották a keresztény-

szocialista próbálkozásokat, amin még a szervezők szociális de- 

124.. SZIL.  Főispáni iratok 39/1920. 

125. Szeged. 1924. IX. 2. 
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magógiája sem segitett. Igy a legnagyobb erőfeszítések és álla-

mi támogatás ellenére is' a keresztényszocialista, szikszervezetek 

tagságának jóré sze kényszertagság volt,  de  igy is  'alig tudták el-

érni orsz.igosan a reformista szakszervezetek taglétszámának az 

egyharmadát. 126.7 

A szegedi munkásság is megvetéssel fogadta az ellenforrada-

lom "keresztény" ügynökeinek kisérleteit. Az ellenforradalmi idők 

elején itt is megkezdték mükdésüket a kereszténvszocialista szer-

vezők. Székhelvi.ik az Árpád szabadkőmüves páholy nagyterme volt. 

Azonban a nagy garral megkezdett mozgalom  abbamaradt.  A dohány-

gyár és a gyufagyár főleg női munkásaival próbálkoztak nem sok 

eredménnyel. Azzal a fogással is  éltek, hogy gyűlésükön 1919. 

szeptember 17-én be akarták jelenteni a dohánygyári munkások csat-

lakozását, amit az üzem szociáldemokrata szakszervezete visszauta-

sított, mondván: "ez ellen tiltak7 --7^", mert a dohánygyárban 763 

munkás dolgozik és abból 700 a sz- ciáldemokrata párthoz tartozik. ;27  

A huszas évek elején halálos némaságba süllyedt a mozgalom, 

amely már-már teljesen megszünt "keresztény szociális" munkások 

hiányában, amit bizonyos "fajvédő körök" rossz szemmel néztek és 

1924-ben ujra szervező munkába. fogtak. Uj titkárságot állítottak 

fel és hntalmas agitációba fogtak a dohánygyár, gyufagyár kény-

szerített munkásai között, továbbá az Uj Nemzedék fajvédő ujság 

12-14 szervezetlen n•romdásza, valamint a pincérek rek és borbélyok 

között. 128.  A szervezkedés eredményeit számszerüleg nem ismer-

jük, de a mozgalom erőltetett és vontatott jellegéből kiérződik 

a szegedi munkásság megvetése és felháborodása az erőszakos mód-

szerekkel szemben. 
Az ellenforradalomnak a dolgozók életszinvonla ellen indi-

tott támadása nemcsak a munkásosztályt, h an em a kisparaszti töme-

geket is sujtotta. Szeged dolgozó parasztságának a helyzete is 

tükrözte a "hárommillió koldus" országának szomcru viszonyait. 

A következőkben megvizsgáljuk a szegedi parasztság helyzetét és 

az ellenforradalommal szembeni küzdelmét. 

126. Nemes D. id. m. III. 60. lap. 

127. Délmagyarország 1919. X. 18. 

128. Szeged 1924. XI. 7. 



2.  

A mezőgazdasági munkások, szegényparasztok és kisbérlők sorsa 

/A város görcsös ragaszkodása földjéhez. A földbirtokre-

form kényszerit végrehajtása, házhely-parcellák osztása,  

vitézi telkek. Parasztok harca a földért. Földmunkások  

ós szegényparasztok életszinvonnla elleni támadás. A pa-

raszti szembeállás inditékai és esetei./  

A magyar mezőgazdaságban a világháboru után megnőtt az ag-

rarproletariátus, a birtoktalanok aránya. Ez az egészségtelen  

földbirtok - arány megoszlásából adódott. A nagybirtokosság - 

ide számítva a nagybérlőket is - . a mezőgazdasági népesség 0,70  

f-át tette ki. A  kulákbirtokosok 1,82 %-nyi számához képest a  
kis- és középparasztság 28,3 %-át, a törpe és a nincstelen pa-

rasztság, cselédség és részes földmüvesség pedig 68,6 --át tet-

te ki a magyar mezőgazdasági népességnek. T ehát a mezőgazdasági 

népességnek több mint a fele földnélküli volt.  Ez a folyamat  
ijesztően gyorsult 1910. óta, amikor is a teljesen birtoktala-

nok aránya 37,05 %-ról 1920 -ban 50,01 %-ra növekedett. 129./  

Ezzel szemben nem nőtt viszont a mezőgazdaság munkaerőigé-

nye ,  aminek állandó munkaerő-felesleg volt a következménye. Az  

iparfejlesztés gyenge üteme miatt ezt a nngyszámu munkaerő-fe-

lesleget az ipar sem tudta felszívni. 1920-1930. között évente  

átlag 25.000 ember vándorolt el a mezőgazdaságból, ugyanakkor  

a gyáripari munkásság évi szaporodása csak 9.000 fő volt, tehát  
16.000 ember hiába akarta a falut felcserélni a várossal, munka-

alkalmat ott sem talált. Az egész mezőgazdasági kereső lakosság  

munka-teljesitő képessége egész éven át 76,3 %-ban volt kihasz- 

nálva. 130./  

A  mezőgazdasági  népesség viszonylagos tulnépesedése, nincs-

telen rétegek számbeli erősödése önmagában is kifejezte a nagy-

birtokrendszer felszámolásának szükségességét, mivel a kisbirtok  

több munkáskézet tudott volna.  foglalkoztatni. A földnélküli nincs-

telen agrártömegek létükért vívott küzdelme viszont mind gyakrab-

ban beleütközik a 8 millió holdat számláló nagybirtokosság ellen-

állásába. Hiszen a Nagyatádi-féle földreform a nagybirtok-rendszer  

129. Pölöskei - Szakács: Földmunkás és  szegényparaszt-mozgalmak  

,:agyarorsz ~íg on. 134861943. II. K. 637. lap.  

130. Id. m. 634. l .ap .  
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megvédését szolgált*, mert ennek kapcsán a .  nagybirtok 1921. `s 

1925. között alig 450.000 holddal csökkent. 131./  

Szeged város nagybirtoka éppen ilyen elzáró zsilipet jelen-

tett a szegényparasztságnak megélhetéséért folytatott harcában. 

Amikor a város mezőgazdasági viszonyait tárgyaltuk, szám-

adatokkal is rámutattunk arra, hogy a birtokmegoszlás törpe és 

kisbirtokosok, valamint a törpebérlők hazájává tette Szegedet. 

Ennek a népes kisparaszti rétegnek életkörülményeit is, hasonló-

an az országos viszonyokhoz, rendkivül kedvezőtlenül befolyásol-

ta a város - mint egyetlen nagybirtokos óriási birtoka, - föld-

birtokpolitikája és avult bérleti rendszere. Ehhez járult az el-

lenforradalomnak a mezőgazdasági bérek brutális letörése és a 

földigénylő követelésekkel szembeni ellenállása. A kisparaszti 

tömegek életét valósággal guzsbakötötték a szinte évszázadok óta 

megmerevedett birtokviszonyok. Ezért követelte elkeseredetten a 

szegedi parasztság is a földreformigéretek betartását. Pedig a 

nagybirtokrendszer konzerválásában maga a város járt élen, föld-

jéhez való görcsös ragaszkodása által, valamint az avult kisbér-

leti rendszerének a parasztságra történő rákényszeritésével. 

Szeged város földbirtokához való konok ragaszkodását és a 

földreformtól való félelmét legtalálóbban a nemzetg,_yülés elnö-

kéhe 1922. október 5-én megküldött felirata fejezi ki. "Tisz-

telettel inditványozzuk és kérjük - hangzik a felirat - hogy a 

városok tulajdonát képező földbirtokokat, novelláris uton tör-

vényhozás által a. földbirtokreform hatálya alól a házhelyek adá-

sának kivételével, közérdekből kivonni méltóztassék. A város bir-

toka nem magán, hanem közvagyon, melyet a nép érdekeinek megfele-

lően használnak. Maga a város lakosságának képviselete állapitja 

meg a hasznositás módját és végeredményben a mindenkori magyar ki-

rályi kormány ellenőrzése ós főfelügyelete alatt áll az ilyen in- 

gatlan. „132./  

A felirat ismerteti a továbbiakban a város földbérleti po-

litikáját és bizonygatja, hogir ezt "a város egész lakossága él-

vezi, fejlődésének biztos alapját teszi.” Nagyon jellemző az az 

okfejtés, ahogy a város, mint nagybirtokos, a parasztság évszá-

zados föld utáni vágyát kizárólag a spekuláció és nyereségvágy 

alantas szándékával igyekszik elleplezni. 

131. Id.  m.  634. 

132. SZÁL. Polgármesteri iratok 6.393/1922. 
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"Aggodat omma 1 látjuk, — szól az okfejtés —, hogy országszer-

te érdemesek és érdemtelenek lázas izgatottsággal törekszenek 

földbirtok u teán, s a törvény szerint jogosultaknak  kielégít ésére 
csonka Magyarország hatszoros területe sem volna elég. Tudjuk, 

hogy mindezt nem a föld. igaz szeretete s a munka utáni vágy, ha-

nem a terményáraknak most időleges nagysága, a potom áron való 

föld reménye, ős félünk, hogy nagyon soknál az erkölcsi szabá-

lyokba ütköző puszta spekuláció és nyereségvágy okozza." A döntő 

érvelés ezután következik. A városok akkor maradnak az ellenfor-

radalom szilárd támaszai, ha birtokuk megmarad. "A várasoknak ere-

jéhez, fejlődési képességéhez létérdekük, hogy a föld tulajdonuk - 

ban maradjon. Megmaradt nagy vidéki magyar városaink a nemzet igen  

értékes részét alkctják, rájuk a veszélyek közt biztosan számítani  

lehet. Igy azok erejének gyengitése nem állhat az ország érdekében. 

Bármily bölcs megfontolás csak  erre az  eredményre vezet." 133./ E 

fenti inditványhoz csatlakoztak Debrecen és Kecskemét városok  tör-

vényhatóságai is. 

Szeged városának birtokához való ragaszkodása a földéhes kis-

parasztság mind. gyakrabban megujuló szenvedélyes mozgalmainak lett 

a kutforrása. Ezek közül az 1922—es távéi parasztok földperét mu-

tatjuk be, mint a parasztok szívós harcának és a város konok véde-

kezésének legkifejezőbb példáját, aminek jelentős országos vissz-

hangja is volt. A tápéi gazdák már régen mozgalmat inditottak a-

zért, hogy mintegy 4500 holdat kitevő tápéi rétet a várostól meg-

vásárolhassák. Erre a község nvomoruságos helyzete késztette őket. 

A 7500 lakosu falunak alig volt 3.000 hold birtoka 1922—ben. A fa-

lu "legvagyonosabb polgára" egy 40 holdas gazda volt. A lakosság 

többi részét, akik híresek voltak munkaszeretetükről, a lerongyo-

lódott földmunkások és 5 holdas. bérlők képezték. A községet az őr-

gróf Pallavicini és a város óriási birtokai ölelték körül. 

A tápéiak kérése elől a város törvényhatósága mereven elzár-

kózott. Pedig még Nimmer Fülöp is mint a törvényhatósági közgyü-

lés tagja javasolta a földeladást. ű mint gyáros a spekulációtól 

indítva helyezkedett erre az álláspontra. "A rendkívüli helyzet-

ben — írja a Szeged—ben 1922. I. 5—én —, hogy a pénzünk elérték-

telenedett, bün volna, ha a város ezt a konjunkturát nem aknázná 

ki. Egészen bizonyos, hogy a pénzünk értéke nemsokára ismét emel- 

133. SZÁL. Polgármesteri iratok 6.393/1922. 
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kedni fog, és ekkor a föld elértéktelenedik. Most kell tehát a  
városnak lalhasználni az alkalmat arra, hogy adósságát kifizesse,  

és a középítkezések meginditásával munkaalkalmat teremtsen és  ez-
zel egyszersmind megszüntesse a lakáshiányt."-A-javaslatot a bi-

zottság egyhangulag elutasitotta.  

A városnak ez a konok szembehelyezkedése inditotta el a tá-

péi parasztok összefogó mozgalmát. Küldöttségileg felmentek a föld-

müvelésügyi miniszterhez és követelték, hogy számukra vagy a váro-

si, vagy a Pallavicini birtok osztassék ki. Erre a miniszter a vá-

ros 4500 holdas birtokát jelölte ki, és 1922. január 7-én Tápén a  

Földbirtokrendező Bizottság megtartotta a döntő tárgyalást.  

A tárgyalás vitáiból két beszédet ismertetünk, a polgármes-

terét és egy tápéi kisgazdáét. ,1  polgármester indoklásai az Al-hu-

mánus meggyőződés iskolapéldája. Következtetéseiben jogászi kör-

mönfontsággal egyenesen jótékon,yságnnk állitja be azt, hogy a vá-

ros nem adja el a tápéiaknak a földet. "Ezt a földet - mondja -

1247 éta királyi adományozás jogán bírja a város és ehhez az  c~si 

röghöz továbbra is ragaszkodni kiván. Tekintettel arra, hogy ezt  

a birtokát ötholdas parcellákban már évtizedek óta akként haszno-

sítja a város, hogy azokat hosszu lejáratu haszonbérletbe adja,  

a földhözjuttath^tók ezekből az ingatlanokból állandóan haszon-

bérelnek, igy tehát a város tökéletesen eleget tesz a törvény ki-

vánalmainak. A város minden erejével ragaszkodik ősi birtokához.  

A tápéiaknak nem is lehet érdekük, hogy ez az olcsón bérelhető föld  

eladásra kerüljön, mert mit csinálnak majd akkor, ha a sulyos köl-

csönökkel terhelt földdel nem tudnak boldogulni. Kén'rtelenek lesz-

nek eladni idegeneknek ős akkor se föld, se olcsó bérlet. A város  

látja ezt a veszedelmet és ezért éppen a., tápéiak érdekében nem haj-

landó a földek megváltásába beleegyezni..." 
1^^./  

A tápéiak válaszát Molnár István, az egyik legavatottabb tá-

péi kisgazda adja meg. Az egyszerü, józan paraszti ésszel elmon-

dott beszéde fellebbenti a fátylat a város "népet boldogitó" bér-

leti rendszerének szinfalai mögül. "Nem eg szen ugy van az kérem - 

hangzik Molnár Istv án A;álasza -, ahogy a polgármester ur mondja,  

mert ötholdas parcellák helyett 50-60 holdas parcellákhoz is jut-

nak némelyek. Nagyon szeretnénk mi az alapszabályokat látni, mert  

itt sok minden törtInik,ami t:em helyén való.Nem a tápéiaknak jut  

134. Szeged 1922. I. 8.  
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itt a föld, hanem idegeneknek,akik két-három parcell a tt is meg-
vesznek egymás után.Felszólaltunk a gazdász urnál, de az azt mond-

ta, hogy ehhez semmi közünk. Aki többet ad, azé-a föld. Megtörtént, 

hogy egy Cukor János nevü megvett 60 holdat, azután 400.000 koron:-

ért tovább adta. Az is megtörtént, hogy egy Gallczer Márton nevü 

kivette a földet, hogy megszabadulhasson a katonaságtól, aztán 

kiadta albérletbe, vagy hevertette a földet és nem nőtt azon egyéb 

csak bujtorjány! Igy semmizik ki a szegény embert! „135./  

A többi felszólalásbél is kiderült, hogy  a szegényparasztok 

a spekuláció miatt  nem  tudtak földhöz jutni. Mert az árveréseken 

egy-egy városi ur - mint mondták, -"aki a gazdász ur mellett ült 

a fiakeren, mindenkire rálicitált 2-300 koronával, emiatt sokan 

elestek a régi bérletüktől is, mert nem birja ki ezt a szegény em-

ber... Mink meg kiesünk a  földből és elmehetünk cséplő- meg ara-

tómunkásnak más vidékre. Azért ragaszkodn d.nk ehhez a földhöz, mert 
itt van a határban közel..." 

Hosszas vita után - a Szeged fenti számának közlése szerint - 

kimondta a bizottság, hogy: "A tápéi réten levő összes v árosi in-

gatlanok összesen 4.500 hold megváltassanak. Kénytelen a bizottság 

megjegyezni azt is, hogy a megváltás csakis  a legmesszebbmenő álla-

mi támogatás mellett volna lehetséges, amire a legfelsőbbfoku biró-

ságok figyelmét felhivjuk." Az Országos Földbirtokrendező Bizott-

ság elmarasztalta a város e birtokperben. 

Szeged város avult földbirtokpolitikája annyira egyedülálló 

országos eset volt, hogy még az egyes fajvédő orgánumok is felhasz-

nálták földreform-demagógiájuk szemfényvesztő eszközéül. Igy a "Vir-

radat" c. fővárosi fajvédő lap 1922. januári számában a tápéi bir-

tokper visszatetsző hirét rögtön ,megnyergeli és demagóg fogásokkal 

kirohanást intéz a  város ellen. 

"Nem lep meg bennünket - irja, - hogy Szeged város olyan ki-

csinyes fogásokkal igyekszik megmenteni birtokait. Hiszen Magyar-

országon ez divat... Az egész országban fennállanak ezek a bajok 

és Szeged épp ugy viselkedik, mint valamely főuri birtokos, aki a 

nép nyomora elől elzárja füleit... Szegednek meg kell értenie a 

gazdálkodási rendszerek  változásának szükségesség t . Ma  nem jó az, 

ami 300 éven át jó volt. Még a régi világban, a háboru előtt is 

135. Szeged 1922. I. 8. 
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bünös önzés volt 70.000 hold földet elvonni a mezőgazdas!ígi ter-

melés szabad forgalmából... A lakosság nagyon hamar rá fog esz-

mélni, hogy gazdaságaival ős gyönyörü földjeivel, melyekre az 

egész nemzet gazdálkodási rendszerének szüksége van, eddig ön-

gyilkos politikát folytatott. Ne legyen tehát anti ira büszke a 

város elavult földbirtokpolitikájára." 

Méginkbb felzaklatta a szenvedélyeket 1923. augusztusában 

a maxostői városi feketeföldek haszonbérleti árverése. A város 

az uzsora határáig kihasználta a parasztság földéhségéből adódó 

konjunkturát, amit mutat az is, hogy a 600 holdas marostői bir- 

toktest haszonbérleti árverésére mintegy 2000 bérlő jelentkezett. 

A megjelentek izgalmas jelenetek közben eddig sohasem tapasztalt 

árakat igértek az egyholdas parcellákért, nem törődve a földek 

teherbírásával ős saját fizetőképességükkel sem. Az árverést 4 

métermázsa buzabér kikiáltási ár mellett kezdték, amit a jelen-

lévők versengve rövid időn belül 8,30-8 métermázsás évi haszon-

bérre hajtottak fel. A távolabb eső és kevésbé termékeny része-

kért 700-720 kilogramm buzát is megajánlottak. 136./  

Ilyen magas bérajánlatokkal szemben  a  régi bérlők közül 

igen sokan, akik i Gmerték az ottani földeket, kénytelenek voltak 

megválni parcelláiknak bérlésétől. A szgényparasztság között in-

dokolt elégedetlenséget szült az  a tény, hogy 4 métermázsás kiki-

áltási áron kezdték meg az árverést. A régi bérlők és a képzett 

gazdák képtelennek mondták a város tulhajtott haszonbérigényét, 

mivel 7-8 métermázsa évi haszonbért megajánlani de elfogadni is 

a legszomorubb rablógazdálkodásra vezet. Joggal nevezte még a 

kurzuspolitika lapja iG, a Szegedi Uj Nemzedék is  a várost a  "leg-

kapzsibb földjáradékos"—n'k ős fölháborodottan jelentette ki,hogy: 

"A város földbérpolitikája tulságosan önző és ridegen egyoldalu. 

Ilyen tulzott bérigénnyel még azok a magán—földtulajdonosok sem 

lépnek fel, akik kizárólag birtokuk földjáradékából élnek. A vá-

rosnak ez a meggondolatlan földbérpolitikája n.Tilt földuzsorának 

minősithető... Amidőn a buzauzsora ellen küzdünk, küzdeni kell 

nemcsak a bűnös spekuláció ellen, hanem a kiuzsorázó földtulaj-

donos ellen is." 137./  

136. Szegedi Uj Nemzedék 1923. VIII. 7. 

137. Szegedi Uj Nemzedék 1923. VIII. 7. 
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A tanács a lap hasábjain megfogalmazott ellenséges hangula-

tu közvéleményt sajtóperrel igyekezett elnémitani. Arra utasitot-

ta a városi főügyészt, hogy: "hatóság elleni izgatás és lázitás 

cimén a törvényes eljárást e cikkért a lap ellen inditsa meg.n 138./  

A főügyész azonban 1923. augusztus 27-én adott véleményében 

nem a támadást, hanem a csendes visszavonulást ajánlja a város-

nak. "Én a magam részéről - hangzik  a válasz - ennek a fölhatal-

mazásnak a megadását nem véleményezem és pedig azért, mert a cikk  

szerzőjének az  elitéltetése nem vehető bizonyosnak,  ha pedig az 

eljárás megindulna és az sikertelenséggel végződnék, ez erkölcsi 

tekintély szempontjából a város hatóságára nézve minden esetre 

hátrányosabb lenne, mint az az eljárás, ha a kir. ügyészségnek 
az üldözésre való felhatalmazás meg nem adatik." 139. / 

A marostői eset is kinos feltünést keltett a város számára 

országszerte, amit nem győzött utólag kimagyarázni. A szegedi pa-

rasztság elégedetlenségének hirére a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasá-

gi Kamara 1923. -  augusztus 24-én leiratában felvilágositást kér 

a polgármestertől a történtek felől. "Csodálkozással értesültünk 

arról - hangzik a leirat, - hogy Szeged város tan:a.csa a marostői 

földeket egy holdas parcellákban 7-8 métermázsa buzáért adta bér-

be. Arra kérjük méltóságodat, méltóztassék velünk közölni, hogy 

ezen értesülésünk megfelel-e a valóságnak s hogy ezen parcellák 

kikiáltási árát a tanács hány métermázsa buzában állapitotta meg. 

Értesülésünk szerint a, város ezen eljárása az ottani gazdák kö-

zött is érthető feltiinést keltettá+ 140. / 

Hasonló felvilágositást kért a földmüvelésügyi miniszter is. 

A válaszokban a polgármester kénytelen a tényeket beismerni, és 

védekezésül a világszerte tapasztalható drágulásra, valamint a 

már szinte elkoptatott, de mindig céltudatosan használt érvre, 

Trianonra hivatkozik, amikor azt irja: "Meg kell adni, hogy most 

még nagyobb árat értünk el a földnél, amely nagyobb ár azonban 

már nem számottevő, ennek a természetes oka is megvan vil,',gszer-

te, még a győztes államoknál is tapasztalható drágulásban, de ná-

lunk Szege s en még különös oka is van, az t.i., hogy elvágták tő- 
lünk a dusan termő Bánátot és Bácskát. ► + 141 . / A válaszban ott van a 

138. SZÁL. Polgármesteri iratok 10.611/1923. 

139. SZÁL. Polgármesteri iratok 3.162/1923. igy.sz . 

140. SZÓL. Polgármesteri iratok 9.288/1923. 

141. SZAL. Polgármesteri iratok 9274/1923. 



- 118 - 

szomoru beismerése is a város felelőtlen, idejétmult és kizáró-

lag a paraszti kizsákmánvolsra épülő gazdálkodásának. "Mi nem 

vagyunk nagy-pereskedői, vagy nagyipari város - hangzik az in-

doklás - nekünk a fő jövedelmi forrásunk bérföldjeink hasznosi-

tása s ebben gátoltatnánk, vagy földjeink elvétetnének, ak-

kor ez a városnak teljes elbukását jelentené.n 142./  

Ilyen megátalkodott feudális szemlélet mellett nem csoda, 

ha a város birtokállománya csak jelentéktelenül változott az 

1920-ban megindult földbirtokreform huza-vonójában. A tápéi bir-

toktest sorsát a parasztok birtokperéne' bemutatásán keresztül 

már figyelemmel kisértük. Ugyancsak az Országos Földbirtokrende-

ző Bizottsg itélt oda az ujszegedi birtokból 95 katasztrális 

holdat á szőregieknek, továbbá ugyanezeknek és a szentiváni pa-

rasztoknak az ujszegedi Alsó-Tiszaparton 495 kat.holdat. E terü-

letek helyett viszont a Szeged alatt fekvő Gyála nagyréten a 

Lichtenegger-féle birtokból 241 kat.hold, a Rácsei-féléből pe- 

dig 174 hold területet mint csere-ingatlant itélték a városnakl 43 '/ 

A házhel vigénvlők tömeges követeléseivel szemben viszont mdr 

nem tudott elzárkózni a város a házhelyparcellák kiosztásától. 
Kifejezetten há,zépitós céljaira n99 éves örökbérletként«-- 200-400 

négyszögöles házhelveket a következő igénylők kaptak: a hadirok-

kant-,k az Ujszeged-Nagymarostői dülőben és a külvárosrész több 

különböző pontjain 380 db házhelyet, a szegény sorsu polgárok, 

munkások Somogyi-telepen 1090 db egyenként 200 négyszögöles tel-

ket, a [ÁV alkalmazottak Házépitó Szövetkezete a Hattyas-balla-

gitói dülőben 380 család részére egyenként 400 négyszögöles ház-

helyet, a MÁV mühelvmunkások a Szeged-Rókusi állomás közelében 

20 kat. holdat 200 nógyszögöles parcellákban. Végül az  Ujszeged-

dagymarostői dülőben fekvő "Gazdasági telepen" 50 db egyenként 

600 négyszögöles már beépítve levő telket az eddig 20 éves bér-

leti idő helyett szintén 99 éves örökbérleti időre engedték át 

az akkori telektulajdonosoknak. 144./  

A fentiekből kitünik, hogy a p^rcellákhoz juttatottak kö-

zött legkevesebb a szegényparaszt, döntőtöbbségük hadirokkant, 

tisztviselő, a.lk-l: °zott és kevés munkás. Hasonlóan, kényszer- 

142. SZÁL. Polgármesteri iratok 9.274/1923. 

143. Kiss-Tonelli-Szigethy: id. m. 159. lap. 

144. SZÁL. Polgármesteri iratok 5.568/1924. 
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körülmények folytán hasította ki a város a vitézi telkeket  is.  
A Vitézi Szék intézménye az ellenforradalmi különitmények 

"hüségét" a földreform során tudjuk, hogy kisebb—nagyobb kulák-

birtoknak megfelelő "vitézi telkek" adományozásával erősítette. 

Ehhez a szükséges birtokalapot közadakozással képzelték előte-

remteni. Horthy 1920. augusztus 20—i kiáltványa szerint "kívá-

natos lenne, ha minden községben legalább 2-3 telket ajánlaná-

nak fel földbirtokosaink." Mindezekért kárpótlásul "a magánva-

gyon biztonságát, a fennálld társadalmi rend intézményes védel-

mét"és a forradalom fenyegető rémének az elűzését igéri a ki-

áltvány. "A vitézi rend — hangzik — a jövőben a közelmult for-

radalmaihoz hasonló felforgató törekvéseket már csirájában ké-

pes lesz elfojtani, mert fegyverbe szólitott, anvagilag jól szi-

tuált, előljárói által állandóan nevelt és egyéni bátorságuk ál-

tal már kitűnt vitézek a veszélyes gyujt6pontok ellen bérmely 

pillanatban összegyüjthetok lesznek, hogy a felforgatókra ele-

mentáris erővel lesujtsanak." 145./  

A vitézi telkek részére történő ingatlan felajé.nl á,sok sem 
országosan, sem Szegeden nem indulnak. A főispán ezért fordult 

sürgető átirattal a tanácshoz, mert: "a felhívás miként a magyar 
kir. miniszterelnök ur velem közli, — irja — sajnos edigelé nem 

járt azzal az eredménnyel, amelyet e nQgy fontossáigu s nemes ha-
zafias cél joggal megkivánhatna." 146./ A továbbiakban nyomatéko-

san felhivja a tanács figyelmét az akció propagálására. 

A polgármester meg is teszi 1920. december 10—én a "lelkes 

hangu" felhivását, mely szerint "kétségtelen, hogy városunk bir-

tokosai is örömmel fognak részt kivánni ezen nemes és az ország 

jövőjét és wrugodt fejlődését biztosító akcióban", felkéri a vá-

ros földbirtokkal biró polgárságát, hogy a  fentebbi kitüntető 

célra lehetőleg minél többen ajánljanak föl kisebb—nagyobb te-

rületeket. 147./ Ezzel szemben 1920. december  24—én sajnálattal 

kell hogy jelentse a főispánnak, hogy: "Felajánlás céljából ez—

ideig nálam még senki nem jelentkezett, s a valósziniiség az,hogy 

a szegedi törpebirtokosok birtoktesteket fölajánlani nem fognak1 48 '/ 

145.  SZÁL. Polgármesteri iratok 518.aktacsomag. 

146.  SZÁL.  Polgármesteri iratok 13.141/1920. 

147.  SZÁL. Polgármesteri iratok 11.393/1920. 

148.  SZÁL. Polgármesteri iratok 13.141/1920. 



- 120- 

A város tanácsa viszont kénytelen-kelletlen 225 holdnak a 

felajánlását megtette, amit a közgyülés elfogadott. Igaz,hogy 

a nagy lelkesedésében a város is a legrosszabb minőségü föld- 

jéből ajánlott fel, mert amikor a Csongrád vázmegye Vitézi Szék 

helyettes kapitánya kint járt Balástyán a csordajárásból kisza-

kított 75 hold földet megszemlélni, megállapította, hogy "az 

olyan nedves, hogy művelés alá nem  vonható." 	Hasonló Hasonló mó- 

don kifogást emelt az Alsótanván fölajánlott vitézi telkek mi-

nősége iránt is azzal az indoklással, hogy: "az oda kiküldött 

vitézek nem hajlandók kintmaradni, illetve birtokba venni az ot-

tani területeket, mert a homokbuckás területen érdemi gazdálko-

dást nem kezdhetnének." 150./  

A város földbirtokpolitikájával kissé részletesen foglal-

koztunk, jóllehet ez a birtokviszony nem közvetlen, csak köz-

vetett összefüggésben áll a szegénvparasztság helyzetével. Vi-

szont a dolgozó parasztság földéhségének, agrárproletár vagy 

kisbérlői sorból való felemelkedésének utjába objektive a város 

fent jellemzett birtokpolitikája és feudális szemlélete állott. 

Nem csoda, ha  a kisparasztság - miután földhöz jutása kilátás-

talan - fokozottan harcol legalább a földbérletért. 

Akkor kezdődött rendszerint a harc a zöldért, amikor a bér-

földek egy részének lejárt a bérleti ideje. Először csak takti-

kázások ős előőrsi csatározások folytak künn a tanvákon és benn 

a torony alatt. 151./ A  két ellenfél ilyenkor kölcsönösen készült 

a nagy offenzivára. A kisgazda deputációk egymásma.k adták a pol-

gármesteri hivatal kilincsét, hogy kifürkésszék a város straté-

giai elgondolásait.Ezután került sor a csatára, amiben a parasz-

tok szivós, elkeseredett küzdelmét régi bérletük megtartósáért, 

illetve uj parcellák megszerzéséért már láthattuk az eddigiekből. 

A fokozott paraszti földéhség robbantotta ki a kisgazdák ős 

a városi alkalmazottak vitáját is a bérföldek tekintetében. A 

tanács, hogy a közalkalmazottak nyomorán némiképp segitsen, ré-

szükre a közgyüléssel 600 hold bérföldet akart megszavaztatni 

1921. tavaszán. Ez a földbérletakció azonban a közgyülésen a 

szervezett kisgazdák makacs ellenállása miatt meghiusult. Vajas 

149. SZÁL. Polgármesteri iratok 10.065/1921. 

150. U.o. 

151. A Munka 1921. IX. 20. 
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József az alsótanvaiak "vezére" beszédében azzal érvelt, hogy 

abban az esetben, ha a földet elveszik a termelőtől és a tiszt-

viselőnek adják, aki felesben müveltetné, a paraszti helyzet 

romlása mellett a többtermelésen is csorbát ejtene a törvény-

hatóság .152./ Hasonló szándékkal kereste fel 1921. október 27-

én a főispánt és a polgármestert a hattyasi-baltagi-torapai-rösz-

kei-szentmihályteleki és ujszegedi bérlők mintegy 300 tagu kül-

döttsége. Űk is azt kifogásolták, hogy a tisztviselők kiszorit-

ják őket a földjeikből. "Maradjon - mint mondták - mindenki a 

saját iparánál, a tisztviselő az irodában." Azonkivül azt kér-

ték, hogy a bérleteiket egy évre hosszabbitsák meg a régi .rak  

mellett, mert a gazdák a megszállás alatt termelvényeiket nem 

értékesithették megfelelően és igy a gazdák nagy része nvomoru-

ságos helyzetben van. 153./  

A parasztok és tisztviselők hosszura nyult bérleti vitája 

végül is kompromisszummal végződött. A kisgazdák ugyanis bele-

egyeztek abba, hogy minden városi alkalmazott egy kat.hold föl-

det kapjon, az ujszegedi városi bérföldekb'1, busz évre a béke-

beli bérösszeg ötszöröséért. Kikötötték azonban, hogy az 1200 

holdas hét tagban levő ujszegedi  bérföldből, amelynek bérlet  

1921-ben lejár, a tisztviselőkön kívül elsősorban szegedi  pa-

rasztok bérelhetnek. A környékbeli községek lakói csak abban az 
esetben igényjogosultak, ha nem akad elég szegedi árverező. 

A nagy földigénnyel egyidőben jelentkezett egy sajnála-

tos jelencég is, ez pedig a bérföldekkel való üzérkedés volt. 

Ennek 1923-ban az volt a figyelmeztető tünete, hogy a város ta- 

nácsa rendkiviil sok bérletátruházási kérelmet tárgyalt. Elsősor-

ban nem paraszti elemek adták-vették a bérparcellákat s igy a 

városi bérföldekkel való üzérkedés szépen fejlődő üzletág lett 

Szegeden. Sőt már az ujságok hirdetésrovatába is bevonult ez 

az uj "árucikk". A tanács ugy próbált védekezni ez ellen,hogy 

igen magas összegben állapitotta meg a .  bérletátruházási dija-

kat, melyeket esetről-esetre birált e1 154. / 

A földmunkások és szegényparasztok életszinvonala ellen 

is - hasonlóan az ipari munkásokéhoz - következetes támadás 

152. A Munka 1921. IV. 14. 

153. Szeged 1921. X. 27. 

154. Szeged 1923. VI. 12. 
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folyt. A szegedi parasztság életviszonyait sulyosbitotta a 

földbérleti dijak emelkedése, a rekvirálás és a munkanélküli-

ség. 

A földbérleti dijak emelke d ése elsősorban az inflációs 

áremelkedésekkel függ össze. A bérösszeg reálértékének növe-

kedése elsősorban 1922-től kezdődött, amikor a bérleti dija-

kat a tanács buzajárulékban állapitotta meg. Hiszen az inflá-

ciós időszak jellemzésénél már hangsulyoztuk, hogy a buzaár 

az általános drágulással nem tartott lépést. Eltekintve 1923. 

év augusztus és szeptember hónapjaitól, amikor a buza lemaradt 

az általános áremelkedéstől, általában a gabona az áremelkedé-

sek élvonalában szerepelt.  Különösen meggyorsult a drágulása 

az infláció utolsó szakaszában, ami még aranykoronában kife-

jezve is tetemes ugrást mutatott. Az 1924. évi kamarai jelen-

tés szerint egy év alatt a buza 23,01 aranykoronáról 37,00 a-

ranykoronára drágult. A parasztságnál pedig a buzavaluta ma-

radt mindvégig 	értékmérő. 

Az első földbéremelést 1920-ban hajtotta végre a tan á cs, 
amikor határozatilag kimondta, hogy: "azokat a bérleteket,ame-

lyeket a város 25 évvel ezelőtt adott bérbe, holdanként 8-15 

koronás árban, a régi bérlőkkel csak abban az esetben lehet 

megujitani, ha a mostani földáraknak megfelelő bérösszeget 

fizetik." 155./  A bérösszeget pedig az eHdigi bérek ötszörösé-

re emelték. 

A Törvényhatósági Bizottság 1922. augusztus 30-i rendkí-

vüli közgyűlése kimondta, hogy a bérföldek ut án járó haszon-

bért a bérlők terményekben, főleg butában róják le. Kimondta 

a továbbiakban, hogy: "minden bérletre nézve, amelyekre vonat-

kozólag a haszonbérleti szerződés 1920. december 31-e előtt 

köttetett meg,. a jelenleg fizetett évi bérösszeget 150 %-kal 

felemeli s az akként kialakult bérösszeget az 1922. évi októ-

ber 1-től számított egy év i bérleti időre nézve 4000 K. butaér-

ték alapul vétele mellett buzi járulékban áll apit ja meg." 1923. 

évi október 1-től kezdve pedig, - amennyiben a járulék nem ter-

mészetben vonatik le, - a minden óv szeptember 1-én a budapesti 

gabonatőzsdén jegyzett buzaérték lesz a fizetendő bérösszeg nagy- 

155. A Munka 1920. IV. 23. 
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ságára nézve irányadó. „ 156./  

Az első buzavalutás földárverést 1922. juliusában tartot-

ták meg Felsőcsengelén. Itt 52 parcellaba osztott 513 kat.hold 

került árverés alá, amelynek bérleti szerződést ezelőtt 25 év-

vel irtók alá. Az elő parcella 10 holdas terület volt. 25 év 

előtti bére holdankint 5 forint, vagyis 10 korona volt.  1921-

ben ennek ötszörösét, 50 koronát fizetett érte T4th András. 

Az első kikiáltási ára 30 kg buza volt holdanként. Felverték 

141 kg-ra. 157 ' / ?,z 4000 koronájával 5640 K., tiz hold után 

56.400 K. Huszonöt év előtt Tóth .Andrs 100 4-ért "fogta ki" 

az egészet, tavaly még 500 K-t fizetett érte. 

A földbéreket 1923-ban uja.bb revizió alá vette a tanács. 

Megállapitották, hogy a város 41.064 kat. hold bérföldje éven-

te mindössze 17.446,40 q buzát jövedelmez, ami holdanként 42 

kg-os átlagbérnek felel meg. A pusztai homokföldek átlagbére 

pedig csak 30 kg., bár ezek a földek meghaladják a bérföldek 

háromnegyed. részét. A tanácsi döntés értelmében az alacsonyabb 

haszonbéreket a többivel arányositottk ugy, hogy a 30.000 hold 

pusztai föld átlagbére elérte a holdankénti 50 kg-ot. 158./ 1924: 

első felében, az infláció szédületes időszakában a földadó fejé-

ben befizetett buzának értékét annak alapján állapitotta meg a 

tanács,ahogy azt a pénzügyminiszter megszabta egy-egy költség-

vetési évnegyedre. Amikor a pénz értéke állandósult, a bérlők 

kérésére kiküldött bizottságok a béreket dülőnkint ujból meg-

állapitották. Ennek  alapján  19'6-ban  - miután még mindég biza-

alapon számitották a béreket - a "fekete földekért" holdankint 

átlag 4-5 q, a "homok földekért" 1,5-2 q bárt, illetve ennek 

pénzbeli egyenértékét fizették 24 aranykoronás áron számitva1 :9. / 

A dolgozó parasztok életviszonyait különösen megnehezítet-

ték a rekvirálások. A szegedi parasztságot két rekvirálás is 

sujtotta. Először 1919-ben a szegedi hatóság rendeli el a he-

lyi gabona-begyűjtést, majd ezt folytatja a Huszár-kormány or-

szágosan végrehajtott rekvirál ásaival. 

156. SZI,.Szeged városi Törvényhatósági Biz.iratai 29092/1922. 
157. Szeged 1922. VII. 21. 

158. Szeged 1923. III. 8. 

159. Kiss-Tonelli-Szigethy id. m. 164. lap. 
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r;lelmiszer rekvirálásra először a polgármester 1919. no-

vember 12-én kér engedélyt a francia városkormányzótól. "Sze-

ged lisztellátása a legn^gyobb nyomorban van - irja -, mert 

Jugoszlávia határai teljesen el vannak zárva s mert a várostól 

északra fekvő rész gabonáját rszint a román, csapatok elvitték, 

részint pedig Budapest részére rekviráltatik. A vámőrlés ós tar-

honvások lisztkészlete csak egy-két napra segit bennünket." Kéri 
a rekviráló rendelet kiadását. 160. / F rendelet 1919. november 

13-án meg is jelenik. "A lakosság végszükségletben lévén - írja 

a városkormánvzó - elrendelem a város belső területére és a kül-

ső területből meg nem szállott részre a felesleges gabona és 

lisztnemüek requirálását. A requirálás foganatositását a pol-

gármesterre bizom." 161./ A rendelet a termelőknél és nehéz mun-

kával foglalkozóknál személyenként havonta 20 kg. buzát vagy ro-

zsot, msoknál 12 kg-ot, vagy ennek megfelelő lisztet, valamint 

a gazdáknál holdankint vetőmagra egy métermázsa buzát vagy ro-

zsot hagy meg. 

A polgármester utasitására a Szegedi Árvizsgáló Bizottság 

30 rekviráló körzetet jelölt ki  a  város területén és a begyüj-

tött buza téritési árát métermázsánként 500 koronában, a rozsét 

pedig 350 koronában állapitotta meg. 162./  

A szegedi gabonabegyüjtéssel egyidőben a Friedrich-kormány 

is elrendelte az országos gabonakészlet zár alá, helyezését és 

elrendelte ugyanakkor, hogy a saját szükségletet meghlaáó kész-

letet a közfogyasztás céljaira mindenki köteles felajánlani a 

Haditermény RT-nak, 163. / de  egyéb bégrehajtásról nem gondosko-

dott. Igy ennek eredménytelenségét a közélelmezési miniszter 

1920. szeptemberében kénytelen beismerni és mostmár erőszako-

sabb módokat  alkalmazni.  "A gabona : vetéQi rendelet al apján esz 
közölt beszolgáltatás - hangzik a rendelet - országos eredménye 

messze alatta maradt a közszükségleti célokra föltétlenül biz-

tosita.ndó 3,1 millió mázsa buza és rozsmennyiségnek... igy a 

rendelet 8. §-ában foglalt felhatalmazással élve a közélelme-

zési minisztérium kénytelen a kenyérmagvak szükségletét egyes 

160. SZÁL.Polgármesteri iratok 12.144/1919. 

161. U.o. 

162. SZÁL.Polgármesteri iratok 12.309/1919. 

163. Délmagyarország 1919. IX. 26. 
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törvényhatóságok között való arányos megosztás utján biztosi-

tani ." 164./  

A rendelet értelmében Szegednek az 1920.évi terméséből  

180 vagon buzát és rozsot, továbbá 315 vagon száraz csöves ten-

gerit kellett volna közszükségleti célokra beszolr g 	 áltatnia. 165./ g 	~.  
Hogy  mennyire felülmulták ezek a számok Szeged parasztságának 

készleteit és erejét, ez a  polgármester főispánnak 1920. no-

vember 10-én adott tájékoztató jelentéséből tinik ki, ami igy  

szól: " A  bizottság elnökétől nyert értesülésem szerint Szeged  

város  területén eddig összesen 63 vagon buza és rozs szolgálta-

tott be. A termelők elszámoltatása folyamatban van, ezir::nyban 

32 bizottság működik. Az eljárást a felsőtanyákon befejezték,  

azonban az eredmény csekély. Ezidő szerint a bizottságok csupán 

Alsótanván müködnek." 166./ Ezek szerint a 32 bizottság a rekvi-

rálás véle felé mindössze 63 vagon buzát és rozsot, azaz a ki-

rótt gabonament iség 35 %-át tudta csak kikényszeriteni a  pa-

rasztságtól.  

A kényszereszközökben pedig nem volt hiány. Maga az ellen-

forradalmi hadsereg szolgáltatta hozzá a karhatalmat. A szege-

di körzetparancsnok arra utasította az összes katonai parancs-

nokságokat, hogy: "a rendkiv'i.li j elentő s égü közügyek sikeres  

megoldására minden erejével és eszközével...ha kell, a legeré-

lyesebb szigorral közrem üköd j ék." ..."Ha viszont a község a re-

áess reálisan megszabott és a szakegyének véleménye szerint ál-

tala tényleg leszállith^tó terménymennyiséget egyáltalában nem,  

vagy feltűnően kisebb mennyiségben szolgáltatja be az előirt ha-

táridőre, ugy az ilyen községben, avagy ezen község lakosságának  

azon részénél, amelyik magát a beszolgáltatás kötelezettsége a-

161 kihuzni igyekszik, a szigoru katonai rekvirálásnak megokol-

tnn helve van.. ." 167./  

A szegedi körletparancsnok további utasitása szerint, ha a  

község parasztjai a katonaság megjelenése és a katonai parancs-

nak "hazafias beszéde" után sem hajlandók a kiszabott mennyisé-

get be szolgr:ltatri, akkor: "a felhívást követendő házkutatásnál  

164. Szeged 1920. IX. 28.  

165. U. o.  

166. SZÁL. Főispáni iratok 904/1920.  

167. Nemes  Dezső: Iratok az ellenforradalom történetéhez I. k.  

317. lap.  
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nem fog elrejtett gabona után kerestetni, hanem az előirt meny-

nyiség abból lesz elvéve, ami éppen találtatik." 168'/ Tehát ha 
a jómódu paraszt, kulák nem szolgáltatott be, és feleslegét jól 

elrejtette, akkor elvették a szegénytől azt a keveset is, ami 

neki még megmaradt s aminek elrejtésére r:ríx nem gondolt, mert 

az olyan kevés volt .169 ./ 

Szegeden sem rekviráltak viszont a nagybirtokosoknál,akik-

nek gabonafeleslegét a tanács sértetlenül hagyta. Igy Lichteneg-

ger Gyula. gyálaréti földbirtokos 1919. XI. 17-én azt kérte a ta-

nácstól, hogy a Gyálaxéten termelt - és a rókusi feketeföldek 

63. sz. alatti gőzmalma raktárában tárolt gabonáját mentesít-

sék a rekvirálás alól "miután cselédeim kommencióját - hangzik  

a szociális érv - meg a mai napig vetetlen földeim vetőmagját 

a megszálló csapatok elrablása ellen biztositani kényszerülve 

vagyok." 17O '/ A  kérelemre a polgármester 1919. november 21-én 

kelt rendelkezésével felmentést adott, anélkül, hogy a földbir-

tokos tárolt gabonakészletét pontosan felmérték volna. 

Nagyon hátráltatta még a parasztságot termélő munkájában 

fogatainak a nemzeti hadsereg által tUrténő rekvirálása. Ezeket 

a fogatokat távoli vidékekre huzamos ideig, sokszor hetekig is 

igénybe vették. "A nemzeti hadsereg megalakulása óta állandóan, 

de különösen most az utóbbi időben a szegedi katonai parancsnok-

ságok nagyszámban veszik rekvirálás utján igénybe a szegedi bel-

és külterületi gazdálkodók, valamint más foglalkozásu polgárok 

fogatait. - irja a károsodást szenvedők nevében a polgármester. 

A fogatokat a katonai parancsnokságok Szeged várostól messze 

levő helyiségekbe, igy Kalocsása s a Dunántul egyes helyeire 

irányítják..." Azt kéri, hogy az őszi szántás-vetés idején egy- 

egy község lakosságát - "amely más elég sok szolgálatot végzett," 

- mentsék ettől, és hogy fogataikat ne két-három rétre, hanem leg-

feljebb két-három napra vegyék igénybe. 
A dolgozó parasztság életének is - miként a munkásoknak - 

állandó kísértő eleme volt a munkanélküliség. Ez közvetlenül a 

Szeged-körnp'éki mostoha munkavi,zonvokból adódott. A kedvezőt- 

168. Nemes Dezső: Iratok az ellenforradalom történetéhez. I.k.317.: 

169. Nemes Dezső:  Az  ellenforradalom hat7,1ornrajutása és rému-

ralma :.Ia gyarországon /1919-1921/ 46. lap. 

170. SZÁL. Polgármesteri iratok 12.421/1919. 
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len feltételek között számottevő az a tény, hogy Délvidék, va-

lamint Ujszsged és környékónek katonai megszállásával oly na gy 
számmal rekedtek a város környékén mezei munk ások, hogy nagy 

százalékuk állandó munkanélküliségre volt kárhoztatva. Ezek 
még a nyári és Őszi mezei munkák idején is alig tudtak munkát 
találni. 171./  

Iövelte a földmunkások munkanélküliségét a rabok mezei mun-
kára való alkalmazása és az alacsonvabb bérért más vidékről ho-

zott munkások foglalkoztatása. Igy például Mindszent - algyői 
hitbizományi szőlőbirtokokat ötven szegeaZ Tab müveli. A mind-
szenti mezőgazdasági munkások éppen emiatt maradtak munka nél-
k1.1. l 2./ Sulyos sérelme volt a szegedi -- apszámos. munkásoknak 

a város azon antiszociális eljárása iR, amikor a bodomi kert-

gazdaságba 70 endrődi leányt szerződtetett le havi 500 korona 

fizetósért és bizonyos természetbeni illetményekért.173'/ A 

helybeliek tiltakozó fellépősére az volt a város válasza, hogy 

"A leányok olcsóbb munkaerők, mint a férfiak, és hogy a szegedi 

munkásokat nem tudnák megfizetni." 174./ Ezzel kinyilvánitotta a 

város rejtett szándékát, hogy a szegedi mezőgazdasági munkabére- 

ket a vidékről hozott olcsóbb munkaerők beállításával leszoritsa. 

Leszükitette a mezei munka lehetőségeit még az is, hogy a 
gazdálkodók a termés betakaritását és az egyéb mezőgazdasági mun-

kák elvégzését ritkán bizták a munkásokra. Ezeket a munkákat ma-
guk között végezték el, és inkább vártak a munkálatok elvégzésé-

vel. Valamint azért csökkent még a mezőgazdasági munka, különö-
sen az aratási munka, mert a nagybirtokosok és középbirtokosok 
a huszas évek elején földjeiknek csak egy részét müvelték meg, 

míg a másik részét parlagon hagyták jószgtartásra, vagy kaszá-

lónak használtrík. 175. /  Bár ez az akkori árak mellett elég szép 
hasznot biztositott sokkal kevesebb fáradtsággal, de csökkentet-

te a földmunkások munkaalkalmát és megélhetését. 

A földbirtokosok és gazdag parasztok kihasználták a nincs-

telenek és félproletárok nyomorát. Ez megmutatkozik többek kö- 

zött._ a napszmbérek leszoritásában. 1921-ben Szeged környékén 

egy mezőgazdasági munkásnak 45-50 korona napibért adnak a gaz- 

171.  A  Munka 1920. II. S. 

172.  A Munka 1921. VI. 28. 

173.  A Munka 1921. II. 18. 

174.  U. 	o. 

175.  A Munka. 1921. VI. 28. 
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dák, noha a tanács által elismert orsz'gos napszámbér a napi 

koszt mellett 80-100 korona között mozog. 176./  Ilyen körülmé-

nyek között még az aratási idény mint legnagyobb munkaalkalom 

sem biztositotta a földmunkások kenyerét, mert ekkor sem jutott 

mindenkinek munka. 

A Miniszterelnökség szociálpolitikai osztálya a Szeged kör-

nyéki földmunkások nyomoruságos helyzetét a földmüvelésüg7i mi-

niszternek a következőképpen jellemzi 1922. julius 27-én: "A 

földmunkások között nagy az elégedetlenség amennyiben semmi ki-

látásuk nincsen arra, hogy maguknak és 	.4  jukn ak a télire 

szükséges élelmet a mostani nagy munkaidőben megszerezhessék, 

amiért télire, amikor semmiféle munkaalkalom nem lesz, a leg-

nagyobb nélkülözéseknek lesznek kitéve. 177./  

Szeged dolgozó parasztságát is állandóan kísértette a mun-

kanélküliség. A fejezet bevezető részében utaltunk arra, hogy a 

magyar mezőgazdaság a megnövekedett, nincstelen réteget olyan 

mértékben sem tudta eltartani, mint a világháboru előtt. A me-

zőgazdasági munkaerő-felesleg megnőtt,állandósult a munkanélkü-

liség. Különösen a nem szezonmunkát jelentő időszakban a munka-

nélküliek száma óriásira duzzadt. 1922. októberében a lbelügy-

miniszter összegezése szerint országosan 192.669 mezőgazdasá-

gi munkás volt munkanélkül. Legsulyosabb volt a helyzet Pest-

Pilis-Solt-Kiskun megyében, ahol 24.550, Békés megyében, ahol 

24.000, Szolnok megyében, ahol 20.000 ember volt munka nélkül. 

A belügyminiszter is elismerte, hogy ezek az adatok csak hozzá-

vetőlegesek, a tényleges munkanélküliek száma 200.000-en jóval 

felüli. 178./  

Szegeden a mezőgazdasági munkanélküliség alakulására az 

inségenyhitő mozgalommal kapcsolatos főispáni jelentésekből tu-

dunk következtetni. Eszerint 1922. decemberében a szegedi tör-

vényhatóság területén 528 teljes mezőgazdasági munkanélküli csa-

ládfőt tartottak nyilván, akiknek  családtagjai 3698 főt tettek 

kí. 179'/  Iga a viszonyitás kedvéért alapul vesszük azt, hogy az 

176. A Munka 1921. VI. 28. 

177. Nemes D.: Iratok az ellenforradalom történetébez.II. 506.1ap.. 

178. Pölöskei-Szakács id.m. 708. 

179. SZÁL. Főispáni iratok 802/1922. 
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1920-as népszámlálási adatok 5219 mez(gazdas - gi munkást és nap-

számost tartanak ntyil án Sze eden 180./ ug g 	, 	y a munkanélküliek  
száma ebben az időben hozzávetőlegesen 10 -ra tehető a mező-

gazdaságban. Lecsökkentette a munkanélküliek számát az, hogy  

sokan kénytelenek voltak távoli védékekre elmenve munkát vál-

lalni. A gazdasági főfelügyelő is utal erre az 1922. évi jelen-

tésében, mert szerinte is a mezei munk:`-:sok közül "igen sokan a  

csepeli rakpart épitéséhez mentek, ahol 30 korona órabért kap-

nak . " 181./ . "181./ 1922-ben a városokagrár-munkanélkülisége a követke-

ző országos képet adja: Baja: 3.484, Debfecen: 2.500, Kecske-

mét: 1500, Szeged: 3.890. /Ne:mes: Iratok az ellenforradalom  

történetéhez. 520. lap./  
Szegedem' 	, 

1923.tavaszáig ez a sz~ maráxy .szinte nem ,--'1tozik. Ezt  

mutatják az alábbi adatok. 182./  

 

Munkanélküli  
családfők családtagok  ivónapok  

1923.január 	5'1 	3.705  
" 	február 	528 	3.698  

" 	március 	531 	3.705  

A szegényparasztság megélhetési körülményeit még az elmon-

dottakon kivül döntően befolyásolták a termésviszonvok. Egy-egy  

rossz termésü esztendő sokszor egész községet taszított nyomor-

ba. A tanács 1924. szeptemberében arról számol be sürgető je- 

lentésben a népjóléti miniszternek, hogy: "törvényhatóságunk  

területén a kiküldött bizottságunk jelentése szerint különösen  

a több mint 35.000 lakossal bíró 81.239 katasztrális holdnyi te-

rületü Szeged-Alsótanván, a folyó gazdasági évben különösen  

kenJyérmanvakban és szőlőben annyira gyenge termés volt, hogy  

a mezőgazdasági keresetében csökkent ltakosságnak munkával való  

ellátása, s igy  megélhetésének biztosit sa elkerülhetetlenül  

szükséges." 183 ./  

A kisparaszti nyomoruságot maga a szegedi kerületi rendőr-

főkapitány is kénytelen az 1923. julius 26-i jelentésében be-

ismerni a következő mondatával: "Általában a földmunkások az ina- 

180. Magyar Statisztikai Közlemények. Az 19''0. évi a pszámlálás  

II. I. 26-27. tan.  

181. SZÁL. Főispáni irtok 233/1922.  

. 182. SZÁL. Főispáni iratok 546/1923.  

183. SZÁL. Polgármesteri iratok 6.971/1924.  
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ri munkásokénál is nehezebb megélhetési és kereseti viszonyok 

közt vannak." 184- '/ Lz bontakoztatjA. ki  Szeged körnvékén is a 

paraszti szembeszállást az ellenforradalmi rendszerrel. 

A város körniréki falvak szembenálló hangulatát erősen be-

folyásolták: 1./ Az ellenforradalmi kormányoknak a parasztok 

életszinvonala elleni rendeletei. 2./ A városban egyre erőtel-

jesebbé váló munkásharcok visszhangja. 3./ Az egyes gazdák ré-

széről tapasztalt aratórész-ellenes mozgalmak. A parasztok leg-

élesebb szembeszállását a kormán° intézkedésére 1919. november 

27-én a "szentmihályteleki paprikalázadás" mutatta. 

1919. novemberében a földművelésügyi miniszter zár alá vet-

te a paprikatermést és részint a paprikakereskedelem monopoli-

zálása, részint valutáris okokból elrend - '+ ,. a készletek ösz-

szeirását. Ilyen céllal jelent meg 1919. november 27-én egy 

miniszteri megbízott három rendőr kíséretében a Szegedhez tar-

tozó Szentmihálytelek külterületén álló Szántó-féle paprikama-

lomban, hogy a paprikakészletet nyilvántartásba vegye. A malom-

nál - mint az a polgármester jelentéséből kitünik - az előző na-

pokban "nagy izgatottság vett erőt a pár száz főből álló töme-

gen, a paprikarendelet ellen." 185./ Amikor megjelent a kikül-

dött és kisérete, nem akarták beengedni a malomba, sőt a heves 

szóváltás után a  tömeg megtámadta őket. 

A rendőrkapitánynak, mint körletparancsnoknak a fenti eset-

ről szóló jelentésére avezető államügyész Álrendelte, hogy: "bár-

milyen karhatalommal, sőt katonák igénybevételével is a papri-

kaközpont hivatalos eljárásainak érvényt kell szerezni." --  

Erre még ugyanazon napon Tirts csendőrőrnagy rendőrfőnök uta-

sitotta Potyondi rendőrkvpitáryt, hogy 500 fős rendőrkarhata-

lommal segítsen a miniszteri megbizottnak a hivatalos eljárás 

lefolytatásában. A rendőr-karhatalom meg is jelent november 28-

án Szentmihályteleken, ahol az akkor lejátszódó véres események-

ről a  rendőrkapitány a következőkben számolt be: "F. hó--28-án kb. 

184. Nemes Dezső: id. m. II. k. 548. lap. 

185. SZÁZ. Polgármesteri iratok 12.760/1919. 

186. U. o. 
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9 órakor délelőtt megérkeztünk Szentmih.:álytelekre, ahol a Haj-

du—féle kocsma ős a Szántó—féle malom környékén vasvillával, 

botokkal és ásókkal felkészült tömeget összegyülve találtam, 

akik megérkezésünkkor durva szidalmakkal és fenyegetősekkel 

fogadtak bennünket, mire a közönség közé mentem, Őket többször 

felkértem, hogy menjenek haza, oszoljanak széjjel, de ennek da-

cára a most már lázadó tömeg nem oszlott fel, hanem az uton fel-

állitott ren dőröket szidalmazták és fenyegették. 

Erre sortüzet vezényeltem, amit a rendőrök csapata azon-

nal teljesitett, de a rendőröket előzőleg figyelmeztettem,hogy 

az első lövésekre mindj árt emberekben kárt ne tegyenek. Ezután 
mintegy 15-20 lövést leadtak. A tömeg azonban még mindig nem 

oszlott, mire elrendeltem, hogy szuronnval,, fegyverrel zavarják 

széjjel, A lövés alkalmával egy ember kezét átlőtték, mivel Bán-

fi Sándor II. oszt. rendőrt egy vasvillával le akarta ütni, vé-

delmezésekor a lába törött el. 25—en kisebb—nagyobb sérüléseket 

szenvedtek.  Valamennyit bekisértük Szegedre s közülük 2 maradt 

vissza a korházban gyógykezelésre." 187./  

Ha az ellenállásban résztvevő paraszti tömeg összetételét 

vizsgáljuk, meg kell állapitani, hogy — kivéve a Szántó—testvé-

reket mint malomtulajdonosokat — azok a törpebérlő és kisparasz-

ti paprikatermelők soraiból kerültek ki. A főtárgyaz, sra előál-

lított tömeg sajtóleivásából is kitűnik a felbujtók és a sze-

gényparaszti tömeg egymástól el tő képe. ''Mind egyszerü föld-

művesek, nvUtt ruhában, csak a Szántó—testvérek vannak zsakett-

ben" — irja, a Szeged 1924. III. 19—én. Ezeket a kistermelőket 

érzékenyen érintette a kormány szabad kereskedelmet gátló pap-

rikarendelete, ős igy könnyen eszközei lehettek a malomtulajdo-

nosak által vezetett láncosok biztatásainak. Inert a főispán je-

lentése szerint:  "lelketlen láncosok biztatják fel a falu népét, 

mert a "szabad kereskedelem" nekik,nem pedig  a termelőnek fontos. 

Tudok olyan esetről — irja, — hogy egy láncos egyetlen vagon pap-

rikán 600.000 K—t keresett. Hogyne fájna az ilyennek a zár alá 

vétel." 188./  

187. SZÁL. Polgármesteri iratok 12.760/1919. 

188. Délmagyarország 1919. XII. 3. 
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Az események lezajlása után monstre per kezdődött. Szntó 

József malomtulajdonos és 33 szentmihályteleki paprikatermelő 

ellen . eljár.s indult. Az előállítottak azt hangoztatták, hogy: 

"a hábbru alatti paprikazárlat már ugyis eleget megkárosította 

a népet, nem engedik magukat továbbra is zaklatni" - írja a Dél-

magyarország 1919. XI. 30-án. A kihallgatások során a rendőrség 

23 személyt őrizetbe vett, akik ellen a későbbi szabadon bocsáj-

tásuk után folytatták az eljárást hatóság elleni erőszak címén. 

A szentmihályteleki parasztságnak mo st már csak egy remé-

nyük volt, a  francia városkormányzó. Könyörgő hangu memorandu-

mot vittek küldöttségileg a tábornokhoz és a polgármesterhez 

oltalmat keresve. "Városkormányzó ur! Lehetetlen - írják -, 

hogy ez a városkormányzó ur tudtával történt. Lehetetlen az,hogv 

mivel a hatalom a városkormányzó ur kezében .van, meg ne védje a 

szegény földmüvel:ket. E nagy bajunkban teljes bizalommal fordu-

lunk városkormányzó urhoz, a következő kérelmekkel: 1./ Méltóz-

tassék az ügyet szigoru vizsgálat táxgy áv4  tenni és sürgősen in-
tézkedni, hogy az ártatlanul elfogottakat tovább ne bántalmazhas-

sák és szabad lábra helyeztessenek. 2./ Méltóztasson nekünk módot 

adni, hogy akár szóban, akár memorandumban részletesen bebizo-

nvithassuk azt, hogy a kormány paprika -endelete a szegedi la-

kosságot tánkreteszi, ínség elé állítja, hogy annak minden sora 

közérdekellenes." Kérik továbbá a rendelet felfüggesztését,amit 

azt minden oldalról - még az összehivandó törvényhatósági bi-

zottság által is - meg nem vitatják. 1394  

A hatóság viszont távolról sem képviselte a  kegyes oltal-

mazó álláspontját. A polgármester véleménye szerint a népet - a-

mely az engedelmességtől elszokott, - minden eszközzel be kell 

törni az ellenforradalmi rendszerbe. Mint ahogy a városkormány-

zónak írja: "A rendőrség eljárását helyesnek tartom, mert a nép-

nek valahára meg kell kezdenie az engedelmeskedést a nemzeti kor-

rnány rendelete iránt, ha ez másként nem eszközölhető, akkor a 

hatóságnak enyhébb erőszakot okvetlenül használnia kell." 190 '/ 

A főispán természetesen hasonló véleményen van. "Én csak azt 

mondhatom, - hangzik a nyilatkozata, - hogy minden erőnkkel 

189. Délmagyarország 1919. XII. 2. 

190. SZÁL. Polgármesteri iratok 12.76(71919. 
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helyre ~í.11itjuk a törvények tiszteletét és hasonló eseteknek ele-

jét vesszuk." 191./  

A monstre per főtárgyalására csak 1924.március 18—án került 

sor. Érződött, hogy a hatóságok huzzák—halasztják az egyet és nem 

szívesen szellőztetik, hiszen tudják, hogy a közvéleményt ezzel 

ujra felzaklatják. A vádirat izgatás, sulyos testi sértés, vala-

mint hatósági közeg elleni erőszakkal vádolja a 34 vádlottat. A 

tárgyaláson döntés nem születik. A törvényszék végül is elnapol-

ja a főt árgyalást amíg a kegyelmi eljárást lefolytatják.  
Az ügy csak 1925. márciusában került végleges nyugvópontra.  

A kormányzó — tekintettel a régi büncselekményra, amelyet a for-

radalmak utáni zavaros időkben követtek el"  — pertörlést rendelt  

el ebben az ügyben. ;. bűnvádi eljárást megszüntették mind a 34  

vádlott ellen. 192*/  Ezzel a "szentrnihályteleki paprikalázadás"  
utolsó hullámai végleg eltűntek, amit egyben a paraszti ellen-

állás egyik jelentős megnyilvánulásaként is elkönyvelhnk..  

A Szeged környéki agrárproletár tömegek magatartására ha-

tással voltak a városi munkások tőkeellenes küzdelmei is. Egy-

koru források jelzéseket adnak az agrárproletároknak a Szoci r. l-
demokrata Pártba történő beáramlásáról. A szegedi csendőrkerüle-

ti parancsnokságnak a Hadügyminisztériumhoz küldött 1922. évi ja-

nuári helyzetjelentése a parasztság hangulatával kapcsolatban a  

következőket említi meg: "Azok az ipari munkásságnál kisebb po-

litikai iskolázottsággal rendelkező mezőgazdasági mun k ások és  

cselédek, kik a forradalmi időkben szociáldemokratáknak vallot-

ták magukat, majd kommunisták lettek, később pedig a következ-

mények alól átmentették magukat a kisgazda, földmüves stb. pár-

tokba és alakulatokba ismét belekeverednek ,a politikába töme- 

esen lépnek át a Szociáldemokrata Pártba..." 193./  

A városban egyre erűteljesebbé váló munkásharcok visszhang—
j akónt f o i tit r4 fel az a:, jelenség is, hogy a mezőgazdasági munka-

nélküliek is — a városi munkásokhoz és az országos földmunkás  

akciókhoz hasonlóan — visszautasitották az inségenyhitő akció  

embertelen inségbéreit. A népnyomor enyhitése során a földmun- 

191. Délmagyarország 1919. XII. 3.  

192. Szeged 1925. III. 13.  

193. Nemes D.: Iratok az ellenforradalom történetéhez II. 492.1ap.  
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kásoknak ármentesitési és kőtörési munkákat kináltak, de olyan 

inségbérért, hogy az alig érte el az egyébként is igen alacsony 

napszám egynegyedét, vagy egyötödét. 194./  Nem csoda, ha Szeged 

környékének falusi nincstelenjei is mélységes gyűlölettel fogad-

ták az egész akciót, mert nem voltak hajlandók a nagyarányu bér-

letörés eszközévé válni. Vagy kereken visszautasitották az inség-

munkát, vagy csak rövid ideig dolgoztak a végső kényszerüség mi-

att, de ezek is csak jelentéktelen hányadát tették ki  a  munka-
nélkülieknek. Ezt mutatja az alábbi statisztikai  adataink is a 
falusi inségmunkán f oglalkoztat otta .ról : 195./  

hónapok munkanélküli 
családfők száma 

foglalkoztatott 
munkások  száma 

százalékosan 
kifejezve 

1922.novemberben 528 

" 	decemberben 528 31 5,8 % 

1923. januá rban 531 72 13,5 " 

" 	februárban 528 80 15,1 " 
" 	 márciusban 531 100 18 , 8 " 

A munkanélküliek és a foglalkoztatottak száma közötti különb-

séget a főispán az ellenforradalom szemüvegén keresztül nézve az-

zal magy&rázza, hogy: "a legtöbb mezőgazdasági munkás, ha nem is 

teljesen, de részben el volt látva, s valószinüleg ennek hatása 

alatt kijelentette, hogy kizárólag mezőgazdasági munkát hajlandó 

vállalni. A teljesithető kőtörési és csatornatisztitási munkába 

beállitottak közül is sokan még aznap eltávoztak." 196./ Nem akar-

t6klaz illetékesek tudomásul venni, hogy az inségesek bojkottja 

ez. i?arc volt, amelyet a falusi nincstelenek tömege helyileg cso-

porttosulva ösztönösen folytatott. 

A földmunkások ellenállásába ütközött az egyes gazdák részé-

ről tapasztalt azon törekvés is, hogy az arató munkásokat rész 

helyett pénzben fizessék ki. Ez érthető felháborodást keltett. 
"A földmunkások - irja a Miniszterelnökség szociálpolitikai osz-

tálya Szeged környékéről - a város polg ̀ rmesteréhez fordultak, 

194. Nemes D.: Id. m. 94. lap 

195. SZAL.Főispáni iratok 546/1923. 

196. U.o. 
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mivel állitásuk szerint a gazdák egy része nem részért, hanem 

napszámban akart arattatni, hogy eszközölje ki,a gazdáknál,hogy 

mint eddig, ugy ezután is részért arathassanak." 197'/  

A szegényparasztság nyomoruságos életének egy sajátos je-

lenségéről kell még emlitést tennünk. Ez pedig  a vallási szek-

ták terjedése. A munkavédelmi hivatal vezetőjének 19 9 3. márciusi 

jelentése szerint a nazarénus vallás Szeged környékén főleg Al-

sótaniTá vidékén erősen terjed. "A vett jelentések szerint — szól 

a jelentés — Alsótanyán sok százra megy a számuk az áttérteknek 

és már rendszeres imaházaik vannak előimádkozókkal és téritők— 

kel .+ 198 ./ 

`egdöbbentő viszont az,amivel a szegedi munkavédelmi hiva-

tal vezetője magyarázza ezt a tünetet. Jelentése bevezető része 

igy szól: "Vallási és hazafias szempontból igen elszomorité tü-

net, hogy Szeged—Alsótanya részében éppen ott, ahol a Csonkama-

gyarország a megszállott területekkel érintkezik, a nazarénus 

vallás igen nagy ar nvban terjed. A tünet egészen bizonyosan 

nem véletlen műve, hanem internacionális és kisantant munka." 199./  

Az ellenforradalom még ezt a  tragikus agrártársadalmi jelenséget 

is az .irredentizmus és sovinizmus szemüvegén szemléli. Nem lát-

ják, illetve nem akarják meglátni, hogy a vallási szekták misz-

tikumába való menekülés nem más, mint a falusi szegényeknek a 

nyomoruságos helyzetből a kiut keresés egyik eltorzult előfor-

dul.sa. 

Láttuk, hogy a háboru utáni válságévekben a szegedi mun-

kásosztály nyomoruságos és kiizdelnes életében a parasztsg is 

osztozott. A nyornorb51 viszont bőségesen kivetté rész*Iket 
még a tisztviselők és közalkalmazottak is, makik függvényei és 

kiszolgáltatottjai voltak  az  ellenforradalmi rendszernek. 

197. Nemes D.: id. m. II. k. 506. lap. 

198. SZÁL. Polgármesteri iratok 1 23/19 2 3. 

199. U.  o..  
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3. 

A tisztviselők helyzete és megélhetési viszonyaik 

/Számaránvuk és válságos helyzetük. Elkeseredés a lét-

számcsökkentések, bélistázások következtében. Nyugdi- 

jasok nyomoruságos helyzete.  A kormányzat törekvése a 

tisztviselők tömegeinek a "nemzeti gondol:>t" sorompó-

j ába való állitására./ 

A magyarországi értelmiség döntő többségének helyzetét az 

ellenforradalom idején a kiszolgáltatottság és a függvénvsze-

rep  jellemezte. A Horthy—rendszernek az értelmiséggel szembe-

ni politikája lényegében abban állt, hogy igyekezett az ural-

kodó osztályok és az értelmiség között a kapcsolatot minél szo-

rosabbra fiizni, hogy ezek ingadozás nélkül képviseljék a reak-

ciós fasiszta politikai érdekeket a munkásosztállyal és a dol-

gozó parasztsággal szemben. Ezért biztositott a többi burzsoá 

országokhoz hasonlóan az értelmiségnek, illetőleg egy részé-

nek előnyösebb anyagi feltételeket, a munkásosztály és a dol-

gozó parasztság rovására. 

Az ellenforradalom mindezen törekvései ellenére az értel-

miség sem politikailag, sem gazdasági helyzetét tekintve nem 

képviselt egységes réteget. Az uralkodó osztályok és az értel-

miség együttmüködésének összhangját zavartak az anyagi nehéz-

ségek, a munkanélküliség és az az erkölcsi és politikai nyomás. 

is, amely az értelmiségre ránehezedett. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a, Horthy—rendszer ide-

jén az értelmiségiek szám mintegy 200-250.000—re tehető. 200 '/ 

Munkaviszonyuk szempontjából három nagy csoportra oszlottak: 

az állami alkalmazottak, a magánalkalmazottak és az u.n.sza-
bad pályákon tevékenykedő irók, müvészek,orvosok stb. Szege-

den — mint  általában a többi törvényhatósági városokban — né-

pes tábort alkottak még a város szolgálatában álló tisztvise-

lők. 

200. Balogh—Szabolcs: Pedagógusok a két világháboru között 

1963. 29. lap. 
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Az egyes kategoriákon belüli rétegek anyagi helyzete ős 

őletszinvonala is nagy eltéréseket mutat 01./  Igy a felső ré-

tegek tagjai legtöbb esetben az uralkodó osztályoknak a tagjai 

sorából kerültek ki.Az állami alkalr^.azottak felső csoportja az 

államapparátus vezető állásait tölti be, magas fizetéseket kap-

nak. A magánalkalmazottak felső rétege a trösztök szakértői,üze-

mek mérnökei, bankok főtisztviselői. Szoros szálak füzik őket a 

tőkéhez.  A  szabad  pályákon elhelyezkedett orvosok, irók, művé-
szek közül a "befutott" orvosok és azon mázvészek, akik kriti-

kátlanul kiszolgálták a Horthy-rendszert, igen jó anyagi körül-

méw ek között éltek. 

Nyomasztó volt viszont a helyzetük az egyes kategoriákon 

belül lévő alsó csoportoknak, kistisztviselőknek. Az állami al-

kalmazottak alsó csoportja két részre oszlott: az államgépezet 

tisztviselőire ős az oktatásügy dolgozóira, a pedagógusokra. 

1920-ban az állami tisztviselők száma 15.465 volt, ezek közül 

1925 vérmegyei tisztviselő, 5736 városi tisztviselő, 2485 köz-

ségi ős közjegyző, 1894 biró ős ügyész volt. A tanszemélyzet 

létszáma 40.000 körül mozgott. A közlekedési alkalmazottak szá-

ma elérte a 30.000-et. 202./  Ezeknek az anyagi létfeltételei már 

jóval szerénvebbek voltak az előzőeknél, fizetésüket és egyéb 

juttatásaikat figyelembe véve anyagi helyzetük azonban általá-

ban még jobb volt mint a munkások átlagos jövedelme. A pedagó-

gusok, elsősorban a tanitók jövedelme, a munkások szinvonalát 

általában már alig haladta meg. 

A magánalkalmazottak alsó rétegei, arcig munkavíszonyuk 

fennállt, előnyösebb-helyzetben voltak valamivel, mint  a  mun-

kások. Az ipar körében mintegy 22.500, a kereskedelemi és hi-

tel körében pedig 41.500 tisztviselő dolgozott. A szellemi sza-

badfoglalkozásuakat azonban főleg az ügyvédek /5446/ ügyvédje-

löltek /754/ orvosok, gyógyszerészek egy része, az irodalom és 

müvészet 5557 munkásának tulnyomó többsége és a 973 magánmér-

nök képviselték. A közszolgálat ós szabad foglalkozásuak köré- 

be eső 121.058 egyén legalább is 80 %-ában tartozott a fix-fi-„ 
zetéAk közé. A tisztviselők és alkalmazottak mintegy 3/4-e 

201. Az értelmiségi csoportok helyzetének jellemzését lásd: 

id.m. 32-34. lap. 

202. deis Istvvn: A mai magyar társadalom. 1930. 124. lap. 
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köz- vagy magánalkalmazott volt, és legfeljebb 1/4-e müködött 
szabad. pályákon. 203 ' /  Gazdasági nehézségek,  válságok idején 

azonban helyzetük gyorsan romlott és nem °gyszer a munkások 

szinvonalúra süllyedt, és azokkal együtt váltak munkanélkülivé. 

Az irók, művészek demokratikus, haladó szellemis képviselői is 

általában nyomorban tengődtek. 

Ez a helyzet az értelmi s égi csoportok helyzetére általá-

ban jellemző a két világháboru közötti időszakban. Az első vi-

lágháboru utáni nyomasztó válság a tisztviselők és alkalmazot-

tak alsó rétegeit a munkásokkal és szegényparasztokkal együtt 

a legnagyobb nyomorba taszitotta. 

A háboru utáni válságévek, mint 1át 47 • k Szeged város dol-

gozó népének mindennapi életét is, sulyos megpróbáltatások elé 

állitották. Sok nélkülözést okozott számukra a város gazdasági 

elszigetelése az ellenséges megszállás következtében, az ipar 

redukciója, a mezőgazdaság válságos helyzete és mindezekből 

következően  a város sulvos ellátási viszonyai élelmiszertü-

zelő és közszolgáltatás szempontjából. A  népnyomor a munkások 

és dolgozó parasztok tömegein kivUl kegyetlenül sujtotta még 
a városi kisembereket, a tisztviselőket és azok családjainak 

ezreit is. 

A városbori élő tisztviselők és alkalmazottak nyomoruságá-

nak fő forrásai: az alacsony fizetés, a mostoha természetbeni 

ellátás és az elbocsájtástól való állandó rettegés. Mindeze-

ket végül betetézte a "bélista" és a munkanélküliség rémének 

bekövetkezése. Sulyosbitotta a hel•rzetüket az, hogy amig a 

munkások bér- és sztrájkharc fegyverével küzdeni tudtak az 

életszinvonaluk ellen támadást intéző tőkésekkel szemben,ad-

dig a közalkalmazottak szervezetlenségüknél és kiszolgálta- 

tottságuknál fogva csak felfogták passzivan, szenvedve az el- • 
lenforradalorn rohamait. 

A szegedi tisztviselők é-s közalkalmazottak tábora népes 

volt. Az 1920-as statisztikai adatok szerint a szegedi önálló 

tisztviselők száma férfi: 3.443, nő 1.345, összesen 4.788 fő. 204 ./ 

203. Weis  István: A mai magyar  társadalom. ,1930.  124. lap. 
204. :dagyar .  Statisztikai M7l er:l énye k.  1920. évi népszámlálás 

III.  k. . 77. l ap . 
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Családtagok száma 12-14.000 ember, a város békebeli lakosságá-

nak 1/10 része. 205 ' / Ebből a város alkalmazásában állott 1090, 
ide tartozott még 138 nyugdijas, 223 nyugti " a.s özvegy és 8 ár-
va, összesen 1459 fő.

206 ' / A közalkalmazat-^l szakszervezete - 

amibe a kereskedelmi alkalmazottak, magántisztviselők, ipari 

tisztviselők és aunk ásbiztositási tisztviselők is beletartoz-

tak - számaránya meghaladta a 2500-at. 207 '/ 	számadatokban 

nem szerepelnek w vasutasok. 

A válságévek rendkiviili nyomorusága a közalkalmazottakat 

országszerte is igen sulyosan érintette elsősorban alacsony, 

a létminimumot is alig biztosító fizetésükön keresztül. A köz 

alkalmazottak különböző réteginek kereseti.viszonyai a munká- 

sok bérviszonyaitól eltérő módon alakult . Az infláció idején 

ugyanis a törzsfizetéseket országosan nem rendezték, hanem csak 

különböző segélyekkel és drágasági pótlékokkal egészítették ki 

azt. Ennek következtében e segélyek mellett az eredeti törzsfi-

zetés már 1921. őszén lényegtelen össz.gre zsugorodott. A  köz-

alkalmazottak fizetését - amely  19 9 0-21-ben  ugyanugy lesüllyedt, 

mint a munkások munkabére - a Bethlen kormány 1921. őszén és 

1922. folyamán ujabb segélyekkel lényegesen emelte, de annak 

értékét az infláció meggyorsulása 1923-ban ismét aláásta. Igy 

a tisztviselői nyomor ujra megnövekedett. 208 '/ 

1921-ben a Vöröskereszt számára küldött fővárosi dokumen-

tációs irat Budapest közalkalmazottainak helyzetét a követke-

zőkben jellemzi: "Még rosszabb :a közalkar 	ottak helyzete, 

akiknek jövedelme a mult évben a békebeli jövedelemnek alig 

négyszeresét érte el. ,. köztisztviselőnek, tsnitónak átlagos 

évi jövedelme a mult évben 12-13.000 koronát tett ki, ami havi 

12-15 svájci franknak, vagy 2-2 1/2 dollárnak felel meg. A köz- 

alkalmazottak részére adott olcsóbb élelmiszerek családtagonként 

200-250 korona megtakarítást jelentenek ugyan, de korántsem elég-

ségesek a közalkalmazottak háztartása számára. Az elmult évben az 

205. Délmagyarország 1920. IV. 3. 

206. Kiss-Tonelli-Szigethy: id. m. 128. lap. 

207. SZAL.Polgármesteri iratok 9.061/1919. 

208. Illemes: id. m. II. k. 90. lap. 
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ilyen szorult helyzetben élő közalkalmazottak felh -  sználták 

már minden megtakaritott pénzüket, lassanként eladogatták ér-

téktárgyaikat, nem ritkán a legszükségesebb butordarabjaikat 

és ruhanemüiket is, holott uj ruhaneműek beszerzésére jövedel- 

mükből egyáltalán nem is g ond olha t nak . +' 209 ' / 

A szegedi tisztviselők nehéz helyzetére az Árvizsgáló Bi-

zottság már 1919. december 4-i jelentésében felhivja a főispán 

figyelmét. Megállapitja, hogy a legszükségesebb létfenntartási 

cikkek folytonosan emelkedő árai miatt a fix-fizetésre utaltak, 

mégpedig elsősorban a közalkalmazottak a legsulyosabb válságba 

kerültek. Sajnálattal látják, hogy a legközelebb Szegedre ér-

kező élelmicikkek, mint pl. a burgonya, 3_f^z±, továbbá a tüze-

lő anyagok behozatalát csakis oly árakon lehet biztositani, 

hogy azokat a tisztviselő családok besza7^^nni képtelenek lesz-

nek. A bizottság megállapitja, hogy: "Még a magasabb fizetési  

osztályokban levő állami alkalmazottak is a szó szoros értel-

mében nyomorognak, éheznek és a  használat folytán tönkrement 

ruhákban dideregnek." 210.7  

Kimutatta a bizottság, hogy az akkori árak mellett havi 

járandóságuk a napi kenuér és a legminimálisabb szükségletet 

kielégitő tüzelőanyag beszerzésére sem elegendők. "A mai meg-

élhetési viszonyok - irják - egy egyén legszükségesebbekkel 

ellátását egy hónapon át szűken 1000 koronából láthatná el, 

ezzel szemben a városi alkalmazottak 99s-ának havi és egész 

családjára eső járandósága 900-1000 korom ." 22 	igy olyan 

szerv felállítását kérték, amely az éléshez okvetlenül szük-

séges liszt, zsir, burgonya és tűzifa beszerzését fizeté' ük-

kel arányban álló árakon biztositja. A polgármester ezek után 

1920. januárjában megalakitja a "Városi alkalmazottak jóléti 

bizottságát." Ennek legfőbb célja: "Gondoskodni a városi al-

kalmazottak részére háztartasi cikkeknek hatósági uton való 

behozataléról, azoknak az  alkalmazottak részére konveniáló 

árakon szétosztásáról, továbbá minden olyan tevékenorség,amely 

209. Nemes: id. m. I. k. 442. lap. 

210. SZÁL. Főispáni iratok 843/1919. 

211. U.o. 

212. SZÁL. Polgármesteri iratok 675/1920. 

a városi alkalmazottak anyagi helyzetének javitását célozza." 212 ' /  
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A város tisztviselőinek helyzetét szintén időnkénti se-

géllyel igyekszik javitani. A városi alkalmazottak már 1919. 

októberében drágasági segély cimén három havi fizetésüknek 

megfelelő összeg kiutalását kérték. A tanácsi döntés értelmé-

ben azok a nőtlen és nős tisztviselők, akiknek gyermekük nem 

volt a háborus segély negyven, a gyerme'. - ^„ pedig ötven szá-

zalékának megfelelő összeget kapták beszerzési előleg cimén. 

Az előleget 1920. január 1—től kezdődő n fizették vissza vagy 

egy összegben, vagy két havi részletben. 213./  

A magántisztviselők érdekében a Mag i .ntisztviselők Egyesü-

letének ipari és közlekedési szakosztálya hasonló kéréssel for-

dult a munkaadókhoz, hogy az általános drágaságra tekintettel 

folyósitsan^.k egyszeri ujévi segélyt a tisztviselőknek. A vál-

lalatok ezt kiv."tel nélkül teljesitették. Az Ujszegedi Kender-

gyr pl. 5000—től 15.000 K—ig terjedő ujévi ajándékot adott 

tisztviselőinek. 

E segélyek viszont az infláció örvényében annyira elenyész-

tek, hogy 1922—ben a nagy nyomor miatt a városi tisztviselők 

egyesületének v álasztmánva ujra kétségbeesett hangu kéréssel 

ostromolja kenyéradó gazdáját. "A tisztviselők anyagi helyze- 

te — mint irják — annyira rosszabbodott, hogy kénvtelenk va-

gyunk támogatást kérni. Mi már mindenünket eladtuk, ruhánkat, 

butorainkat, sok társunkn^k el kellett pusztulnia, mert nincs 

pénze orvosságra és sok társunk nem tudja iskolába  járatni  

gyermekeit. Helyzetünket orvosolni keli, és ezzel a kérelm-'ink-

kel mi máshová nem fordulhatunk, mint gazdánkhoz, a törvényha- 

tósághoz." 214./  

A tanács ugy döntött, hogy a segélyezést elsősorban az 

altiszteken kell kezdeni, akiknek havi 500 K gyorssegélyt 

utalt ki. A XI. fizetési osztál Trban lévők 600, a X—ben 700, 

a IX—ben 800, a VIII—ban 1000, a VII—ben '000 és + 1000 K 

reprezentációs költséget és a VI—ban 1000 + 2000 K reprezen-

tációs költséget keptak. 215./  

A tisztviselők nvomoruságát és elkeseredését néhány ki-

ragadott képpel megpróbáljuk érzékeltetni. A polgármesternél 

járt népes küldöttség 1920. februárjában — félretéve a szé- 

213. A Munka 1919. X. 3. 

214. Szeged 1922. I. 26. 

215. U. o. 
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gyent - nyiltan feltárta a tisztviselők helyzetét. "Nincs ma 

Szeged városában - mondták - olyan elhagyatott sanvaru hely-

zetben élő egyetlen mis szakmabeli ember sem, mint a köztiszt-

viselő. De épp a köztisztviselők azok, akik szégyelnek panasz-

kodni, akik még mindég restellik bevallani nyíltan, őszintén, 

hogy fázn -k, éheznek. Most már azonban betelt a pohár. Letet-
tek a szemérmeskedő pironkodásról és nyílt, meztelen igazsá-

gokat dobnak  a nyilvánosság elé az ő nagy nyomoruságukról." 216./  

Kérték, hogy a város az azonnali segités mellett vegye ki a ke-

reskedelmet a vissz-élők és spekulánsok kezéből, szüntessen be 

minden országos rekvirálást a szegedi tanyavilágban, és hogy 
a város zárolja készleteit saját ellátására. 

Rossz ujesztendőre ébredt 1920-ban a szegedi MAV Üzlet-

vezetőség központi személyzete, valamint az állomások alkal-

mazottai is. Január 1-én ugyanis a fizetésük 70 %--át ismét 

postatak^réktári jegyekben utalta ki a MAV Igazgatósága. A 

személyzet, - tekintve, hogy Szegeden a postatakaréktári je-

gyeket senki sem fogadta el - a fizetését nPm vette fel. Aki 
pedig rákényszerUlt a 30 Gia kékpénzre, az kénytelen volt a pos-

tatakarékjegyeket veszteséggel becserélni. 2l7 ' /  Pedig a MAV 

Igazgatóságnak tudomása volt arról, hogv Szegeden a postata-

karékpénztári jeg-ek nincsenek forgalomban, mgis kitette al-

kalmazottjait a pénzbeváltással járó kellemetlenségnek és vesz-

tesének. 

A tisztviselői nyomornak kiáltó figyelmeztetéseként hang-

zik a szegedi földmérési felegyelőség tisztikarának a pénzügy-

miniszterhez 1920. februárjában irott kérvénye. A mérnököknek 

az volt a kérésük, hogy' három hónapi szabadságot kaphassanak, 

amit bármilyen munkálatok, de legfőképpen mezőgazdasági munkák 

végzésére használnának fel. Indoklásul helyzetekről tragikus 

képet festenek: "Megélh.etésiink legelemibb eszközeitől megfoszt-

va - irják - az  a meggyőződés érlelődött meg b ennünk, hogy mi-

után a magyar állampénztártól vajmi keveset remélhetünk, magunk 

óhajtjuk bármilyen természetű, de legfőképpen :mezőgazdasági mun- 

216. Délmagyarország 1920. II . 5 . 

217. Délmgyarország 1920. I. 3. 
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kálatokkal éhező családjaink részére biztositani a mindennapi  

kenyeret.Ezen célból aknrunk vagy magunk bérelni földet, vagy 

az aratási, nem különben egyéb mezőgazdasági munkálatokban mint 

részmunkások résztvenni." Majd miután felsorolták a tisztvise-

lők számára elérhetetlenül magas élelmiszer árakat, a végső kö-

vetkeztetésék igy hangzik:  "Nem  maradhat fenn kétség aziránt, 
hogy itt a termelő munka terére kell lépnünk, ha  az  éhhalált  

ki akarjuk  kerülni." 218./ A kérelmet aláirta 1 müszaki főtaná- 

csos, 3 müszaki tanácsos, 4 főmérnök, 7 mém ők és 5 segédmérnök. 

A lakáshivatali tisztviselők, színészek és magántisztvise-

lők hasonló nyomorral küzdöttek. A lakáshivatali tisztviselők 
munkája a nagy lakásínség miatt annyira felsz , - -adott, hogy 

kénytelenek voltak napi két órát tulórázni. Kérésüket, hogy 
ezt kifizessék nekik, a tanács egy régi rendeletre hivatkozás-

sal elutasitotta: "mert az idevonatkozó szabályrendelet szerint 

a különórd_ij csak akkor j e r, ha a tisztviselők legalább 3 órát 
dolgoztak a hivatalos  órán tul." 219./ A szegedi színtársulat 
nagy része csak 25-40 koronát kapott naponta. 1920. január 3-án 

társulati gyűlésen vitatták meg türhetetlen anyagi helyzetüket. 

Az igazgató kijelentette, hogy: "a szinház mostani bevételi ké-

pessége mellett nem adhat sem fizetésemelést, sem drágflsági pót- 

lékot." 220./ A társulat ugy határozott, hogy egy héttabu bizott-

ságot választ. Ezek arra lesznek hivatva, hogy a színtársulat kis 

fizetésü tagjai helyzetének megjavitása érdekében mindent köves-

senek el. 

Egyenesen tragikus volt a városi iskolákban, iparostanonc-

iskolában foglalkoztatott óradijas tanárok illetménye. A tanács 

1921. évi decemberi közgyülése vitájából kiderült, hogy az óra-

dijas tanárok eddig 480 koronás évi fizetést, azaz 12 koronás 

óradijat kaptak. Kérésüket, hogy illetményüket emeljék fel 600 

K-ra, azaz 15 K-s óradijra, a tanács elutasitotta. Az érdekelt 

tanárok körében oly izgalmat váltott ki a közgyűlés e méltány-

talan bánásmódja, hogy többen nem voltak hajlandók tovább a mi-

nimális - még villamo 'kUltségre sem elegendő - óradijért tani- 

tani. 221./  

218.  Délmagyarország 1920. II. 27. 

219.  Délmagyarország 1920. I. 16. 

220.  Délmagyarország 1920, I. 4. 

221.  Szeged 1921. XII. 4. 



- 144 -  

A tisztviselők nyomor - ellentétben a dolgozók ele ett-

ségével szemben tanusitott meg nem értéssel - az ellenforra-

dalom szá.mátra már nem volt közömbös. Az elnyomó államszerve-

zet fennállásának érdeke, hogy a számára kisz^? gáltatott al-

kalmazottainak legalább a létalapját biztosítsa. erre hivat-

kozik Aigner főispán is, amikor memorandumban sürgős kormány-

intézkedést kér 	tisztviselők helyzetének javitására, mert  

szerinte: "A magyar társadalom gerince, a nem-^ 4. A erő és ha-

talom ütőere, a tisztviselő osztály sanvaru életkörülmények  

között tengődik. ;22./  

Az ellenforradalmi kormányok a lehetőségekhez mérten igye-

keznek a közalkA1mrlzottak nyomorán enyhiteni. A Budapesti Köz-

löny 1920. március 4. számában a Huszár korm ány elrendeli,hogy:  

"a tényleges szolgálatban álló alkalmazottak, akik háborus se-

gélyben részesülnek...kedvezmén'res áru lisztet, burgonyát, zsírt,  
cukrot és kedvezményes áru tüzifát kapjanak." l ,nnek értelmében  
Aigner főispán is elrendelte egy uj int ézőbizottság  felállit ~ -
sát a szegedi közalkalmazottak természetben történő ellátása  
céljából. 223./ Ezen tulmenően a Szegedi Tisztviselők: Otthona  

1920. augusztusában egy tisztvi s elői étkező felállitását kérik  

a közélelmezési minisztertől, mert: "a tisztviselői családokban  

- irják - hus hónapokig nem, főtt étel naponkint legfeljebb egy- 

. szer kerül az asztalra és a mAgánosok, sőt nős tisztviselők kö-

zül is sokan kénytelenek beérni azzal, hogy naponként csak sze-

rény ebédet költenek el." 224./  

Érthető, hogy ebben a válságos helyzetben a tisztviselők  

figyelme fokozottan fordult a termőföld. felé. A mérnökök kéré-
se is ezt mutatta. A tisztviselők beadvánnyal fordultak a ta-

nácshoz, azt kérvén, hogy: "A város maga gondoskodjék tisztvi-

selőinek természetbeni ellátásáról és a bodomi réten létesít-

sen termelő-szövetkezetet, amelynek a termékeiből legelsősor-

ban a városi tisztviselőket látnák el, 	fö lösleget pedig a 

fogyasztók rendelkezésére bocsájtanák.+t 225 ./  Elgondolásuk sze-

rint a bodomi rét kihasított parcelláival azonos számu 500 ko- 

222.  SZÁL. Főispáni iratok 136/1921.  

223.  SZÁL. Főispáni iratok 142/19 9 0.  

224.  SZÁL. Főispáni iratok 728/1920.  

225.  A Munka 1920. IV. 20.  
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ronás részvényeket bocsássanak ki  a  tisztviselők között. A ta-
nács magáévá tette a beadványt és utasitotta a mérnöki bizott-

ságot, hogy az előkészületeket tegye meg 1991. októberéig, ami-

kor is a rét megművelését szövetkezeti alapon kezdjék meg. 226./  

A tisztviselők szövetkezésének gondolata nem uj. Már 1918—

ban megalakult a Szegedi Tisztviselők Otthonának Kertgazdasági 

Szövetkezete kettős céllal. Egyrészt telekrészek kiosztásával 

tagjainak alkalmat adni, hogy a háztartásukban szükséges kerti 

vetemémreket maguk termeszthessék, másrészt közös terület meg-

müvelésével pedig olyan tömegcikkeket előállitani, amelyekkel 

tagjai téli szükségletüket fedezh_essék. 227./ A tanács a szövet-

kezetnek a baktói dűlőben 172 hold földet engedett át 10 éves 

haszonbérletre erre a célra. A tisztviselők szövetkezetre való 

ráutaltságát mutatta az is, hogy a nagymérvű belépés miatt az 

igazgatóság kénytelen 1923—ban felfüggeszteni a tagfelvételt, 

mivel az emelkedő kereslettel szemben az igényeket már nem ké- 

pes kielégiteni. 228. / 

A természetbeni juttatásokkal és kis bérföldecskével tá-

kolt tisztviselőket azonban valóságos villámcsapásként su j tot-

ta egy miniszteri utasítás 1922. februárjában. A leirat fenye-

gető hangon kifogást emel az ellen, hogy Szeged város hatósága 

a rendszeresített városi tisztvielőkön kívül az állam terhére 

a nem szorosan vett alkalmazottakat is részesíti a kedvezmé-

nyes természetbeni ellátásban. A leirat megtiltja a városnak, 

hogy ezt a kedvezményt továbbra is folyósitsa a nem rendszere-

sitett tisztviselőknek. 229./  

tA polgármester szerint a hiba onnan származott, hogy a ter-

mészetbeni ellátásra vonatkozó rendeletet mind a tanács, mind 

a közgyülés tévesen értelmezte. A rendelet szerint ugyanis ter-

mészetbeni elli t sban mindazok részesítendők, akik háborus 's 
drágasági segélyt kaptak. A rendelet nem jelölte meg pontosan, 

hogy csak az állami háborus és drágasági segélyben részesülők-

nek jár ellátás. Miután a ,nem szorosan vett közigazgatás- al-

kalmazottaknak a város folyósitotta a }áborus pótlékot, a köz- 

226. A.muiaka 1920. IV. 20. 

227. Szeged  1923.   VIII. 1'). 

228. U . o. 

229. Sze red .1929 . II. 5. 
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gyülés részükre is kimondotta a kedvezményes ellátás illeté-

kességét. 230. / 

Igy a.kedvezményes ellátás ügyét kénytelen volt a tanács 

revizió alá venni. }ginnek következtében eddig 1221 szájnak adott 

a város kedvezményes élelmet., most 500-ra redukálták ezt a lét-

számot. Tehát 700-an estek el a természetbeni juttatástól. 231 ' /  

Ezek számára a közgyülés 400 koronát szavazott meg minden csa-

ládtag után a naturáliák válf'sága fejében. Ugy gondolta a  város 

hatósága, hogy ez a könyöradomány elegendő iA 12sz az elvesz-

tett természetbeni járulékok pótlására. 

A  juttatásoktól elesettek felháborodása szinte bombaként 

robbant ki. Egy XI.fizetési osztályban levő "nem szorosan vett 

tisztviselő", aki öttagu családot tartott el - miután elesett a 

természetbeniektől - elkeseredett tanácsi beadványában számad.a-

tokkal igazolta, hogy családja  ellát isa ezután 5000 koronával 

megdrágult, amivel szemben mindössze 2000 korona"ell át : si meg-

váltást" kap. "Nem akarok a tárgyil•a.gosságtól eltérni, - irja - 

de  ,azt azonban megállapitom, hogy a nem szoros tisztviselők kö-

zött olyan nagy az elkeseredés, hogy ehhez képest a le&vehemen-

sebben kitörni készülő munkássztrájkot megelőző hangulat csak  

gy tavaszi fuvallat. Hogy még lá 	 sem tör ki az elkeseredétt ség, s  
még csak lappang, az csak a város hatósága kezének állandó foj-

togatása és a szerencsétlenek mellének szegezett revolvere, a  

ken7ér azonn^li elvesztése - tartja vissza őket." 232./  

Sul,,rosan érintette az értelmiséget a munkanélküliség is, 

amit  a Horthy fasizmus a tisztviselőknek nyujtott bizonyos  ked-

vezménvek mellett egyetlen esztendőre sem tudott megszüntetni. 

Növelte a számukat a "menekültek",visszaözönlése és a  B-listá-

zás is. A Horthy-rendszer első évtizedéből - főleg az első évek-

ből - nem állnak rendelkezésre pontos adatok, de a meglévek  bir-

tokában is következtetni lehet arra, hogy ez a kérdés a tiszt-

viselőknek ínár akkor is nagyon fájó problémája volt. Erre utal-

nak a budapesti hatósági munkaközvetítőnek a magánalkalmazotti 

szellemi dolgozókra vonatkozó forgalmi adatai is. 233./  

230. Szeged 1922. II. 

231. Szeged 1922. II.25. 

232. Szeged 1922. V. 18. 

233. Balogh- Szabolcs: id. m. 45. Ian. 
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Év '.:-nkahely -"unkaerő 'r:özvetités 

1921 95 740 33 

1922 38 516 24 

1923 42 390 22 

1924 32 662 16 

Pályájuk tulzsufoltságáról, valamint munkanélküliségről 

panaszkodnak a szegedi magántisztviselők és kereskedelmi al-

kalmazottak is 1920. januárjában az  iparkamarai beadványukban. 

Szerintük ennek nem - csupán a háboruval együttjáró gazdasági 

megrázkódtatás az oka, hanem főleg az a körülmény, hogy: "a 

férfi alkalmazottak helyét tulnyomó részt egyéves kereskedel-

mi tanfolyamot végzett nőkkel töltötték be." szőrt állt 1920-

ban Szegeden 452 férfi ős 200 női kereskedelmi alkalmazott :un-

ka  nélkül2 34A4t kérték, hogy a női ipariskolai fejlesztésével 

szoritsák a nőket produktiv ipari pályákr7.., az egyéves női ke-

reskedelmi tanfolyamokat pedig szüntessék be. 

1922-ben a szegedi tisztviselők is megismerkedtek a B.-

lista és az állásnélküliség szorongató érzésével. A tulmérete-

zett államigazgatásban végrehajtott 20 %-os létszámapasztás` 

hatása itt is kiméletlenül éreztette hatását. 1922. szeptem-

ber 1-ével a MAV Szegedi Leszámolóhivatal 6 tisztviselőjének, 

5 segédtisztjének, és 3 altisztjének, az üzletvezetőség 60 

tisztviselőjének és 110 segédtisztjének és egyéb a ..l.kalma.zott- 

jának mondták fel a szolgálatot. Szegeden tehát 1174 fővel csök-

kentették a vasuti alkalmazottak számát. 235./  

A B.-listázottak szomoru sorsában a pedagógusok egy része 

is osztozott. Az országos leépités a legnagyobb mértékben a 

tanszemélyzetet sujtotta. Már az első. B.-lista kapcs án 3616 ál-
lami pedagógust, közöttük 710 tanárt, 2906 tanitót és óvónt bo-

csájtottak el. A második B-listázásra 1923-ban került sor,amikor 

a csak a kultusztárca köréből 4.457 alkalmazottat bocsájtottak 

el. 236. / A szegedi tanfelügyelőséghez 1922. julius 1-ével ér-

kezett le az elbocsájtott nevelők névsora. Ebben a névjegyzék- 

234. Délmagyarország 1920. I. 29. 

235. Szeged 1922. VII. 2. 

236. Balogh-Szabolcs: id. ra. 64. lap. 
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ben 60 tanító elbocsájtásáról intézkedett a miniszter. A sajtó 

hirközlése szerint az elbocsájtott tanítók között pl. olyan is 

szerepel, akinek tíz gyermeke van. A riporter beszámolója szo-

moru képet rajzol: "A rendelet végrehajtósa — írja — leirhatat-

lan elkeseredést váltott ki. A szegedi tanfelügyeltség péntek 

óta talán a legforgalmasabb közYivatal egész Szegeden. A tan-

felügyelőségen egymásnak  adják a kilincset az érdeklődő tani-

tók és tanitónők, akik közül számosan könnyezve távoznak on— 

nan . " 237./  

Az ujabb létszámapasztási rendelkezés 1923. október 1—ével 

120 városi alkalmazottól vette el a kenveret. 238./ A  létszámcsök-

kentésre kiküldött hatos bizottság elsősorban azokat az ideigle-

nes állásokat vette fel a megszüntetendők listájára, melyek ak-

kor létesültek, amikor a közigazgatás egyes ágában abnormálisan 

feltorlódott a munka. Bár a leépítés minden hivatal—csoportot 

érintett, de a legtöbb ideiglenes állást az adóhivatalban szün-

tették meg. 

A bankok és más vállalatok alkalmazottainak nagyobb ütemfa 

leépitésére 1924—ben. került sor. Az iparkamarai jelentés szerint 

ennek oka az 19 9 3—as óv szeptemberében megkezdődő tőzsdei érték-

ra.pirok árfolyamesése volt. ;erre a budapesti nagybankok tömege-

sen kezdték elbocsA jtani tisztviselőiket és példájukat követték 

a vidéki intézetek és más vállalatok. Ilyenviszonyok mellett a 

szegedi kamara területén is majdnem lehetetlen feladatnak bizo- 

nyult, hogy  a  tömérdek állásnélküli egyén elhelyezést találjon2 39. / 

Ilyen körülmények között szinte természetes jelenség az, ha 

egy—egy meghirdetett állásra a pálvázók egész tömege ostromolja 

az illetékes szerveket. Amikor a kultuszminiszter 1924. szeptem-

berében 16 megüresedett államsegélyes tanítói állás betöltését 

engedélyezte, 136 pályázó adta, be kérvén ,rét. 240 ' / Ilyenkor saj-

nos a "lázas protekciókeresés"—ben az önérzetek megalázása gya-

kori jelenség. "A korteskedéseknek es a pro ' ekció—érvényesitési 
kisérleteknek — írja a sajtó — természetesen szabad. terük van. 

237. Szeged 1922. VII. 2. 

2388. Szeged 19 9 3. X. 24. 

239. Szegedi kereskedelmi és Iparkamara 1924. évi ;elentése 

69. lap 

240. Szeged 1924. XI. 13. 
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Hangos is tőlük a város. Az iskolaszék 40 tagjának soha sem 

volt annyi jó barátja és mélyen alázatos tisztelettel köszön-

tő hive, mint mostanában. Majd a választás után visszakerül 

ismét minden a régi kerékvágásba." 241'/ Más tisztviselői ál-

lások betöltésénél is hasonló az eset. 1926. szeptemberében 

meghirdetett négy adó- és irodasegédtiszti állásra 51 pályá-

zó,
242 ./ 1927-ben hat ugyancsak városi tisztviselői állásra 

pedig 61 pályázó jelentkezett. 243./  

A nyugdijas tisztviselők megélhetési gondjai még hatvá-

nyozottabbak voltak. A polgármesternek a belügyminiszterhez 

küldött jelentése szerint: "Általában véve a közszolgálati 

nyugdij.sok a mai megélhetési viszonyokhoz mérten sokkal si-

ralmasabb helyzetben vannak még, mint a tényleges szolgála-
tot teljesítő tisztviselők is. n244./  Nyomoruk enyhítésére a 

tanács mindössze fejenként havonta 100-100 korona segélyt fo-

lyósít, mert ahogy a jelentés hangzik - érezvén a helyzet szá-

nalmas voltát - "A mai gazdasági viszonyok mellett, amidőn a 

háztartás rendes kereteinek fönntartása érdekéből városunk ha-

tósága állandó és nehéz küzdelmet folytat, Szeged szab. kir. 

város törvényhatósága többre nem képes." 245./  

A tényleges szolgálatban álló közalkalmazottak sorsuk ja-

vulását várták az 1924-wben bevezetett aranypa ' 3  j cos fizetési 

rendszertől. Ezzel szemben helyzetük a következőképpen alakult: 

1924. januárjától a kormány fokozatosan megszüntette a városi 

tisztviselők fizetéséhez való állami hozzájárulást. Először a 

segélyek  és  pótlékok szüntek meg a fizetések egységesitésével. 

Julius elsejétől pedig megszűnt a természetbeni ellátás is. 246./  

Az egyes fizetési osztályok bérkategoriái érdekesen ala-

kultak. A VI. fizetési osztályban levő városi tanácsosnak arany-

koronás fizetése papirkoronában 4 és fől millió korona. A pol-
gármesteré pedig, aki az V. fizetési , osztály 1. fokozatában van, 

megközeliti a 6 és félmillió koronát.-Ezzel szemben a XI. fize- 

241. Szeged 1924. XI. 13. 

242. Délmagyarország 1926. IX. 26. 

243. Délmagyarország 1927. I. 16. 

244. SZ,L. Polgármesteri  iratok 10.934/1920. 

245. U. o. 

246. Szeged 1924. VII. 9. 
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tési osztályban sinylődő gyakornokok "aranyparitásos" fizetése 

alig éri el az 1 milliót, a napidijasoké peng még ezen is alul 

marad. 247./  

Tehát amikor megszüntek a segélyek ós a természetbeni jut-

tatások, megszünt a bérkategoriák közötti különbség kiegvenli-

tése is. Ismét a béralapok lettek a döntök és velük együtt uj-

ra érvénybe léptek az egyes fizetési osztályok nagybérkülönbsé-

gei is a kistisztviselők hátrányára. iáz a városházán ujabb elé-

gedetlenséget váltott ki, különösen az alacsonyabb fizetési osz-

t ályu alkalmazottak körében, akik helyzetük szanálását várték az 

uj fizetési rendszertől. Viszont kiderült, hogy a szanálás csu-

pán a magas kategoriáju tisztviselők kiváltsága lett. 

Az ellenforradalmi rendszer és az értelmiség együttmüködé-

sének összhangját azonban az anyagi nehézségek és munkanélküli-

ség mellett zavarta az az erkölcsi és politikai nyomás is,amel iy 

az értelmiségre is ránehezedett. Az ur^lkodó osztályok  ugyanis 

teljes szolidaritást követeltek a rendszer, a néptömegek poli-

tikai elnyomása, gazdasági kizsákmányolása, valamint a "keresz-

tény nemzeti" szellemben való nevelése tekintetében. Az_ értelmi-

ség józanabb becsületes képviselői azonban nem vonhatták ki ma-

gukat az alól a befolyás alól sem, amely  a dolgozó tömegekkel 

való közvetlen kapcsolat hatásaként jelentkezett. A gyárak és 

üzemek értelmiségi dolgozói közvetlenül is láthatták a munkások 

kiszolgáltatott helyzetét, a tömeges munkanélküliséget és nyo-

mort. A pedagógusnak nem kerülhette el a figyelmét a kiéhezett 

ruhátlan városi és falusi szegénység elszomoritó képe. Iasonló 

tapasztalatokat  "gyiijthetett" az orvos, az iró, a müvész ha el-

jutott az elnyomottak körébe. 
Ezért álltak az értelmiségiek is nagy sz` - ^n a munkásosz-

tály igazságának felismerése következtében a Tanácsköztársaság 

szolgálatába. Az ellenforradalom bosszuvágya ezért mindenkit 

sujtott, aki a proletárdiktaturát szolgálta. A munkások és ea-

rasztokkal együtt megkezdődött a haladó magyar értelmiség üldö-

zése, elsősorban a pedagógusoké, mert a legnagyobb számban épp 

a nevelők szimpatizáltak a forradalommal. Már 1919. augusztus 

10-én elrendelték, hogy a tényleges szolgálatból el kell bo- 

247. Szeged 1924. VII. 9. 
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csájtani "azokat a köztisztviselőket és egyéb közszolg álati al-
kalmazottakat - közöttük pedagógusokat--- akik 1918. évi októ-

ber 31-től a mai napig hazafiatlan, társadalomellenes, vagy 

közerkölcsbe ütköző magatartást tanusitottak." 248'/  

A fegyelmi vizsgálat elé állitott pedagógusok országos 

számára vonatkozólag bár nincsen megbizható adat, de a fegyel-

mik nagy méreteire jellemző, hogy a fővárosban kb. 2000 állami, 

községi és felekezeti pedagógust állitottak vizsgálat eié. 249.7  

Még Szegeden is, - ahol pedig a proletár-forradalmat még 

csirájában elfojtották - siettek az ellenforradalom urai a pe-

dagógusok és a köztisztviselői kar megtisZtitásával, mert a 

főispán már 1919. szeptember 5-én elrendelte 9 tanító és igaz-

gató, valamint 3 középiskolai tanár fegyelmi eljárásának meg-

indítását. Indoklás a következőképp hangzott: "A nevezett tan-

erők a pr_oletárdiktatura alatt törvénybe, kormány- ós szabály-

rendeletbe ütköző olyan hazafiatlan magatartást tanusitottak, 

miszerint félő, hogy a reájuk bízott if:uság a jövő magyar nem-

zeti állam szempontjából a legrosszabb kezekbe jut. Nevezett tan-

erők oly nagy mértékben exponálták magukat a kommunista és pro-

letárdiktatura érdekeiért, Logy üzelmeikkel és hazafiatlan ma-

gatartásukkal teljesen lealacsonyitották a tanitói hivatást és 

a közérdekre nézve nem nyujtanak garanciát, hogy jó hazafiakat 

neveljenek." 250./  

Az ellenforradalom a köz^lkalmazottaitól a rendszer védel-

me érdekében megkövetelte azoknak sorompóba állását is. t:nnek a 

törekvésnek szinte első alapfeltétele volt a szervezetbe való 

tömörités. A szegedi közalk- 1m°zottak szervezését már megkezd-

ték 1919. decemberébal , amikor létrehozták a "Szeged szab. kir. 

város Hivatalnokai gyesülését" . Az alapszabály jóváhagyását a 

polgármester azz 71l az indoklással kérte a belügyminisztertől, 

hogy: "A város törvén-hatóságának hazafiasan gondolkodó tiszt-

viselői elsőnek rázták le magukról a kommunista terrort, s he-

lyezkedtek vissza a törvényes alapra." 251'/ Bár célul a tagok 

gazdasági és jóléti előmozdítását tüzték ki, de mint a mozga-

lom megindulásául használt jelszó: "Rendet - ne politikát!" is 

248. Balogh-Szabolcs: id. m. 61-63. lap. 

249. U.o. 

250. SZÁL.Polgármesteri iratok 9.685/1919. 

251. SZÁL.Polgármesteri iratok 13.400/1919. 
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mutatta, hogy az egyesülés nem volt politika mentes. 252 '/ Hi-
szen tudták jól, hogy a politizálás ott kezdődik, amikor a tö-

megeket igyekeznek elszigetelni a politikától. 

A belügyminiszter 1920. március 12—i leiratában még to-

vább megy, mert az egyesületi szervezést országosan egységes 

alapokra szeretné helyezni.  Mint  írja: "Nem csak a tisztvise-

lőknek és egyéb közszolgálati alkalmazottaknak, hanem az or-

szágn'k is érdekében állónak tartom, hogy a közszolgálati al-

kalmazottak valamennyi ága és rétege egységes rendszer és azo-

nos alapelvek szerint a nemzeti gondolat érvényesítése jegyében 

egy tóborba temörüljenek." 253./  A belügyminiszter a ITözszolgá-

lati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége erősítését kéri a város-

tól, mert ennek célkitüzései már ny iltaan a rendszer védelmét 

hirdetik. A tagok erkölcsi, anyagi, szociális és kulturális ér-

dekeinek intézményes biztositása mellett a főcél: "irányítani 

és erősíteni a közszolgálati alkalmazottak testületében a tett-

rekész hazafias szellemet, mindenkor készen az alkotmányos ha-

talom törvényes rendjének megvédésére." 254 '/ 

Igy kénysznritette az ellenforradalmi uralkodóosztály 

tisztviselőit és közalkalmazottait rendszere kiszolgálására. 

A dolgozó tömegek nyomora a tisztviselőknek is kijutott osz-

tályrészül, de azoknak ellenállása mögé felzárkózni mar nem 

tudtak. Mert — amint azt a  tisztviselő  kegyetlen igazsággal 

odakiáltotta — visszatartotta őket: "a város hatósága kesé-

nek állandó fojtogatása és a szerencsétlenek mellének szeg-

zett revolvere, a kenuér azonnali elvesztése." Igy inkább a 

megalkuvást és sorsukb a  való beletörődést választották. 

A szegedi dolgozók életkörülményei lé.ttuk, hogy semmiben 

nem voltak kedvezőbbek az országos helyzethez képest. A tör-

ténelmi körülmények azonos volta mellett a szegedi munkásság 

helyzetét  a 70 ezer holdas nagybirtokos város tanácsának meg 

nem értése és a nép szenvedése írí.nti közönye sok esetben még 

az országos átlaghoz képest is jóval sulyosabbá tette. Ez a 

tanácsi közöny és sokszor nyílt szembeállás vörös fonálként 

.  huzódik végig a város dolgozó népének létküzdelmében. 

252. SZÁL. Polgármesteri iratok 13.400/1919. 

253. SZÁi,. Polgármesteri iratok 3.344/1920. 

254. U. o. 
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Ez a népellenes tanácsi politika késztette Czibula. An-

talt, a város 1919-es direktóriumán .k tagját még egyszer szó-
lásra, aki mélyen érző szocialista szivével szót emelt az el-

nyomottak szenvedése miatt az 1927-ben megjelen+ könyvében. 

Látva az elzárkózásba és tehetetlenségbe belevesző tanácsi 

politikát, megjegyzi: "A városi igazgatás mai rencszere vál-

ság előtt van. Vagy belátják az intézők, hogy uj utra kell 

térni.ök, s többek közt a népgondozás nagy feladatait is vál-

lalniok kell, vagy pedig tapasztalni fogják, hogy minden eről-

ködésük belevész a bürokrácia tehetetlenségébe. Még áll a ré-

gi rendszer bagolyvára és állani fog még egy darabig. Azt csak 

látják, hogy itt-ott hámlik le róla a vakola ' . de azt már ke-

vesebben veszik észre, hogy a falakon repedések is vannak ke-

letkezőben. :' ;.r jelek vannak arra, hogy a régi fészket oda kell 

hagyni. '
255./  

A "bagolyvár" omladozó falainak repedéseit pedig a mun-

ká,sosztály-vezette dolgozó nép szervezett és szivós hArcban 

állandóan feszitette a huszas évek második felében is. Har-

caik forradalmi hagvomá.nvai igazán az 1929-33-as gazdasági v61-

sé alatt bontakoztak ki, majd folytatódtak, a fasizmus és hábo-

ruellenes forradalmi megmozdulásokban. Ezeknek az országos vi-

szonvokks.l összef' ggő és az eddigieknél jóval nagyobb méretű 

osztályösszeütközéseknek objektiv feltételeit azonban a huszas 

évek nehéz megélhetési viszonyai és népnyo , 	^1gáltatták. 

255. Czibula Antal: A gazdag város szegénysége. 1927. 138. lap. 
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Felhasznált forrásanvag és szakirodalom  

A Szegedi Állami Levéltárból:  

Polgármesteri iratok 1919-1924. évi anyaga  

Főispáni iratok 1919-1924. évi anyaga  

Szeged város Közigazgatási BizottságánPk iratai 1919-24.  

Szeged város Törvényhatósági Bizottságán'- iratai 1919-24.  

A Szegedi Kereskedelmi és Ip^rkamara jelentése a kerüle 4-  1921-
1922-.1923. és 1924. évi közgazdasági viszonyairól.  

Magyar Statisztikai Évkönvv 1920-1924.  

Magyar Statisztikai Közlemén'rek 1920-1924.  

Magyarország földbirtokosai és földbérlői. /Gazdacimt ~: .r 1925./  

Banner János: Szeged közgazdasága. 1922.  

Balogh-Szabolcs: Pedagógusok a két világháboru között. 1963.  
Bálint  Sándor: A szegedi paprika. 1962. 	 . 

Czibula Antal: A gazdag város szegénysége. 1927.  
Incze Miklós: Az 1929-33. évi világgazdasági válság hatása  

Magyarországon. 1955.  

Kiss-Tonelli-Szigethy: Szeged. 1927.  

Nemes rez-ő: Az ellenforradalom hatalomrajutása_és rémuralma  

Magyarországon / 1919-1921./ 1953.  

Nemes Dezső: A fasiszta rendszer kiépitése és„a népnyomor  

Magyarországon /19°1-1924/ 1956.  
Sz.Ormos Mária: Az  1924. évi magyar államkölcsön megszerzése.  

1964.  
G. Soós Katalin: A munkásság helyzete és sztrájkharca Szegeden  

az 1920-as években. Acta Universitatis Szegedien-

sis 1957.  

G. Soós 'atalin: `Piz év a  szegedi kommunista mozgalom törté-

netéből /1919-1929/ Acta Universitatis Szegedien-

sis 1959.  

Pölöskei-Szakács: Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak  Ma-

gyarországon 1848-1948. 1962.  

deis I °. tv;.n: A mai magyar társadalom 1930.  



— 155 — 

A hel-i sajtó anvagé,ból : 

Délmagyarország 1919-1921.évek napi példw ri,yszdmai 
A Munka 	1919-1921. 

Szeged 	1921-1925. 

V I 	 n 

R 



1361csészettudomány  

Dékáni Hivata' a  
38-241 ti+d6'u.  
Dr. Mérei Gyula elvtársnak  
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Tárgy: Papós Mihály  doktori szigorlata  
Mell.: 1 db. disszertáció  

Helyben  

Professzor Elvtárs!  

Megküldve Papós Mihály "Szeged dolgozóinak helyzete és tőkeellenes  

küzdelmei az első világháborut követő gazdasági rekonstrukció éveiben  

71919-1924/" c. doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt  

megbírálni sziveskedjék.  

A disszertáció a tanszéki könyvtár leltári tulajdonában marad°  
Szeged, 1965. május 26. '  
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