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E L Ő S z Ó 

A magyar marxista-leninista történettudomány az 
utóbbi években figyelemre méltó müveket és tanulmányokat 
alkotott a második világháboruról, beleértve az ellenál-
lási és partizánmozgalmat is. Mégis minden figyelmes szem-
lélőnek feltünik egy bizonyos aránytalanság: a második 
világháboru általános lefolyásának magyar vonatkozásairól 
egy sor alapvető munka áll rendelkezésünkre, hiányoznak . 

azonban az ellenállási és partizánmozgalmat összmagyar ke, 
retben bemutató, illetve a mozgalom egyes időszakaira és 
sulypontjaira vonatkozó összefoglaló munkák. 

Ujabban értékes feldolgozások)  jelentek meg, ame-
lyek az ellenállás egészére vagy egyes időszakaira vonat-
kozóan tartalmaznak lényeges megállapitásokat. Az antifa-
siszta ellenállási és partizánmozgalmat összmagyar keret-
ben bemutató monográfia megirásához azonban ujabb nagyobb 
részletkutatások 2  szükségesek. 

Eddig az antifasiszta ellenállás és partizánmoz-
galom vizsgálata Magyarország 1944-es területe néhány fon-
tos vidékére koncentrálódott. Messzemenően egyetértünk 
Gazsi Józseffel3  abban, hogy szükséges és hasznos megvizs- 
gálni egy-egy tanulmányban egy regionális terület ellenál-
lásának fejlődését. Egy ilyen regionális áttekintés a 
mélyebb és az eddig fel nem ismert összefüggések feltárá-
sához segitene hozzá. 

Tanulmányunk egy regionális területen, Délmagyar-
országon vizsgálja meg az antifasiszta ellenállási mozga- 
lom objektiv és szubjektiv feltételeit, az ellenállás kü-
lönböző formáit, eredményeit és hibáit. Ez a regionális 
terület: Bács-Kiskun megye, 4  Csongrád megye és Békés megye 
területe. 



Nem foglalkozhatunk a délmagyarországi antifasisz-
ta ellenállási mozgalommal egy sorban a dél-bácskai parti- 
zántevékenységgel is, mert ez külön vizsgálandó kérdés .. 
Ebben az irányitó szerepa Jugoszláv Kommunista Pártté. 
Meg kell azonban emlitenü.nk, hogy az ottani magyar lakos-
ság antifasiszta része is bekapcsolódott a harcba. Ezért 
csak utalni szeretnénk arra, hogy a már ismert Kiss  Ernő,  
Gaisin Grozda és mások ellenállási tevékenysége mellett, 
a Csongrád megyei  Levéltár fondjainak átnézése során na-
gyon sok olyan eddig teljesen ismeretlen dokumentumra le -  
het akadni, amelyek a dél-bácskai ellenállási és szabotázs 
tevékenységre vonatkoznak. Tekintettel a :nálunk található 
források rendkivül nagy számára, e témánál kivánatos lenne 
valamiféle nemzetközi együttműködés kibontakoztatására„ 

Divatos dolog ma, hogy laikusok, de még a szakértő 
közönség is a magyarországi ellenállási mozgalom és parti-
zánharc méreteit összehasonlitja a környező országok anti. 
fasiszta ellenállásával. Pedig semilyen közös alap nem 
létezik ami jogosultságot adna erre, s ezért az összeha- 
sonlitás helytelen eredményeket 5  hoz. A legdöntőbb ténye- 
ző, ami kezdettől fogva a helyes irányba befolyásolta a 
környező államok ellenállását: ezek az országok - Lengyel-
ország, Csehszlovákia, Jugoszlávia stb; ; - kezdettől fogva 
a náci-Németország áldozataivá váltak. 

Éppen ezért a délmagyarországi ellenállás vizs-
gálatánál semmilyen összahasonlitást nem tartunk helyes- 
nek a környező ellenállásokkal, viszont kivánatos a dél-
magyarországi ellenállást az egész magyar ellénállásba 
beágyazva, az adott objektiv és szubjektiv körülményektől 
determinálva vizsgálni. 

Egyes történészek és filozófusok - uj és eredeti 
koncepciót keresve kétségbe vonják, hogy a magyaror-
szági ellenforradalmi rendszer a fasizmus válfaja volt, 
kételkednek a Kommunista Párt háboru alatti stratégiájá-
nak és taktikájának helyességében, s lebecsülik az ellen-
állási mozgalmat 6 , ennek hatásától és befolyásától elsza- 



kitják a Horthy-féle kiugrási kisérletet, s ezzel - akar-

va, vagy  nem akarva - ma is melengetik azt az illuziót, 
hogy Horthy a nép nélkül is  kivezethette volna az orszá-
got a háboruból. Érdemes megjegyezni, hogy ilyen és ehhez 
hasonló álláspontot képviseltek 1945-1947 között a polgá-
ri pártok. 

Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy a magyar- 
országi ellenállás mértékének és minőségének alakulása 

sok más lényeges tényező mellett - elválaszthatatlan 
a fasiszta jallega ellenforradalmi rendszer terrorjától 
és egész berendezkedésétől. 

Köszönetet kell mondanom mindazoknak, akik segit-
ségemre voltak munkám elkészitésében s tanácsaikkal segi-
tették az értekezés megirását. Köszönettel tartozom az 
Igazságügyi Minisztérium Büntetésvégrehajtási Országos 
Parancsnokának, aki külön engedélyével lehetővé tette, 
hogy azokban a levéltári fondokban is kutatásokat végez-
hessek, amelyek kutatási tilalom alá esnek; ?  Köszönetet 
mondok Oltvai Ferencnek a Csongrád megyei Levéltár Igaz-
gatójának, aki munkahelyi segitséggel lehetővé tetté, 
hogy viszonylag gyorsan és eredményesen haladhasson a 
kutatás. Köszönettel tartozom Szakter Gyula alezredes- 
nek, aki segitségemre volt a nagy mennyiségű levéltári 
anyag átnézésében. 

Kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor meg-
köszönöm Dr. Mérei Gyula egyetemi tanárnak, a MTA levele-
ző tagjának az értekezésem .vázának megformálásában adott, 
hasznomra vált tanácsait, szives felhivását további or- 
szágos források tanulmányozására, s feldolgozás-módszer-
tanbeli vonatkozása értékes tanácsait a dolgozat tovább-
fejlesztésére. 

Megköszönöm Dr. Serföző Lajos kandidátus ., egye- 
temi docensnek azokat a tanácsait, amelyeket - az érte-
kezés megirása előtt - az egyes ellenállási formák je-
lentőségének és értékének megitélésével kapcsolatban a- 
dott, megköszönöm tanácsait, melyeket a Kommunista Párt- 



nak az ellenállás szervezésében játszott szerepének érté-
kelésével kapcsolatban adott. 

Munkánkkal hozzá kivántunk járulni ahhoz az ered-
ményhez, amelyet a legutóbbi kutatások sejtetnek, sőt mu-
tatnak: "a második vilégháboru alatti rendkivül nehéz 
helyzetben müködő magyar ellenállási mozgalom jelentősebb 
volt,  mint ahogyan korábban véltük. "8 



I. Az antifasiszta ellenállás és partizánharc 
kutatásának helyzete Magyarországon 

E bevezető fejezet megírásakor nem az a cél ve-
zérelt, hogy az irodalom alapján összefoglaljam az anti-
fasiszta ellenállás és partizánharc kutatásának helyze-
tét, - 	is inkább mert ezt megtette más. 9  Célom az 
volt, hogy jelentősebb kiegészitésekkel lássuk el a ku-
tatás jelenlegi helyzetéről és lehetőségeiről vallott 
felfogást. 	 . 

Az ellenállási mozgalom történetének feltárása 
a legujabbkori történettudomány egy uj ágává vált. Ennek 
ellenére igen nehéz a helyzet, mert hiányos az alapkuta-. 
tás, és az anyaggyüjtés más területeknél jóval nehezebb 
körülmények között folyik. 

Ami türelmetlenné teszi a kutatót, s egyáltalán 
nem ad okot a megelégedésre, az a források /okmányok, 
élő források/ kallódó, pusztuló állapota, Ismeretes, 
hogy sem az illegális tevékenység, sem a partizánharc 
nem kedvezett az irott források születéséhez. A tudo- 
mányos munka fő akadályát jelenleg is a források gyér 
és szétszórt állapota okozza. 

Nem tudunk viszont egyetértenil°  azzal a:megál- 
lapitással, hogy "a források elenyésző kisebbségét le-
het csak levéltárakban találni". Bizonyitásként szolgál-
janak azok a válogatott dokumentumok, melyeket tanulmáv . 
nyunk végén a Bács-Kiskun megyei, Csongrád és Békés me- 
gyei ellenállásra vonatkozóan  közlünk. Emi további bi-• 
zonyitására -- jelen értekezés szerzőjének tapogatózó 
jellegű kutatásai alapján - szándékunkban áll ujabb le-
véltári forrásokrall  felhivni az antifasiszta ellenál-
lással foglalkozó 'kutatók figyelmét. 



A kutatás végzésekor nem szabad figyelmen kivül 
hagyni, hogy a magyar történészek az antifasiszta ellen-
állás és .partizánharc fogalmát ma a korábbinál tágabban 
értelmezik. Munkáikban a legkülönbözőbb társadalmi osz- 
tályok, rétegek, csoportok, az egyes nemzetiségek, vallá-
sok, pártok és politikai szervezetek stb. tevékenységére 
is figyelmet forditanak. Vizsgálni kivárják az ellenállás 
különböző formáit /szervezett tevékenység, spontán meg•-
nyilvánulások/, változatos harci módszereit és eszközeit. 
Témáik az un. rémhírterjesztéstől a közigazgatás szabo-
tálásán át a fegyveres fellépésig, a változatos és sok -- 

rétü harci eljárások egész sorát fogják át. Mindezek csu, 
csán ott áll a tudatosan szervezett fegyveres osztagok és 
csoportok tevékenysége. 	 .. 

Az ellenállás fontosabb témái között meg kellene 
vizsgálni  az egyes társadalmi osztályok és rétegek viszo-
nyát az antifasiszta fellépéshez, a tényleges harc mód-
szereit, stratégiáját, taktikáját, eredményeit. 	. 

A gyári üzemi ellenállás részprobléma-köréből az  
utóbbi években sok anyag halmozódott fel és jelent meg a 
különböző feldolgozásokban. Néhány tanulmányt is közzé 
tettek /pl. a kiüritésről, a gyárak mentéséről, a munkás-
ság elleni fasiszta terrorról stb./ de e kérdés rendsze-
res megvizsgálása még hátra van. 

A parasztság körében tapasztalható ellenállásról 
-- leszámitva Pintér István tanulmányát 12  - eddig külön 
tanulmány nem foglalkozott. Hasznosnak bizonyulna orszá-
gosan megvizsgálni a parasztság részéről jelentkező áru-
rejtegetést, a Jurcsek-féle beszolgáltatási rendszer .sza-
botálását. 

A magyar ifjuság németellenes tevékenységéről az 
elmult években, főleg a NÉKOSZ történetének kutatása kap- 
csán, a fiatalok antifasiszta tevékenységéről jelentős 
anyaggyüjtés folyt, többek között a Csongrád megyei Levél,  
tárban is. 	 . 



Nem ismerjük azonban részleteiben a magyar ifju-

ság szabadságfrontját . alkotó szervezetek arculatát, tevé-
kenységét; az ifjuság 1944-es p roblémáit, helyzetét; több 
ifjusági partizáncsoport harcait stb. Megirásra vár egy  
szintetizáló munka is, amelyik a magyar ifjuság részvéte-
lét tárgyalná az antifasiszta ellenállásban. Jelén érte-
kezés szerzőjének is további feladata a szegedi egyetemi 
ifjuság részéről jelentkező ellenállási tevékenység fel-
deritése, melyre vonatkozóan vannak levéltári források. 13 

A kutatás sajátossága, hogy egyes területeket jól 
ismerünk, más helyeken viszont hatalmas fehér foltok tá-
tonganak. Nagy hiba az is, hogy a katonai ellenállás tör-
ténetét csupán 1944 nyarától, s nem a háboru kezdetétől 
vizsgáljuk. . Egyetértőleg kell leszögeznünk Gazsi József-
fel, 14  hogy a katonai ellenállás történetének  vizsgálatát 
már a háboru kezdeti időszakától kell megvizsgálni, tekin-
tettel arra, hogy a magyar hadseregben a háboruval szem-
beni magatartás már kezdettől fogva jelentkezik, mint ez 
a feltáró-kutató tevékenységünkkor kétséget kizárólag meg-
mutatkozott, 	 . 

Az utóbbi évek kutatásai tárták fel, hogy a fasisz-
ta terror viszonyai között milyen nagy jelentősége van a 
néptömegek nem fegyveres, közkeletü kifejezéssel szólva, 
passziv ellenállásának. Bizonyos tekintetben ezeknek spe-
ciális magyar vonatkozásai is van ak. Szinte nincs egyet-
len olyan összefoglaló feldolgozás sem; amely végezetül 
ne tekintené át a nem fegyveres harc eddig feltárt adatait, 
változatos módszereit, formáit. 

Fontos és okvetlenül tanulmányozandó probléma az 
antifasiszta mozgalom felvilágositó és tájékoztató tevé «- 

kenysége. Mindenekelőtt össze kellene gyüjteni - s kata-
logizálni - valamennyi, a háboru alatt megjelentetett röp-
lapot, illegális sajtóterméket, röpiratot, kiadványt, raj-
zot, plakátot stb. Tanulmányunkban kisérletet teszünk, 
hogy ismertessük a délmagyarországi részre vonatkozóan 
eddig előkerült röplapokat. 



Gazsi József emlitett tanulmányában15  leszögezi, 
hogy "csak hézagosan ismerjük •a Kossuth rádió és más 
titkos adók tevékenységét", s tanulmányozni kelléne az 
ellenállási mozgalom más irányu propaganda munkáját is. 
Ugy véljük, hogy ezért a hiányosságért egyértelmüen a 
levéltárosok és történészek a felelősök, mert a területi- 
-megyei levéltári fondokban erre vonatkozóan jelentős 

me .nnyiségü anyag 16 található. A Párttörténeti Intézet 
Archivumában és a Hadtörténelmi Intézet Muzeum és Levél-
tár anyagában megtalálható zta Kossuth rádió adásainak 
anyaga. Érdekes lenne például - megvizsgálni azt, milyen 
hatást váltott ki a Kossuth rádió adásaival az ország 
lakosságában. Ez egyértelmüen kiderül az ország területi- ,  
-megyei levéltárainak anyagából. Délmagyarországi vonat-
kozásban - az anyag bősége ezt lehetővé teszi - érteke-
zésünkben ezt a munkát elvégeztük. 

Az ellenállásról alkotott kép nem lenne teljes 
-» s a magyar partizánmozgalom méretét és jellegét is ke-
vésbé értenénk meg, ha nem tanulmányoznánk a pozitiv je-
lenségként vizsgált rezisztencia másik ellenpólusát: a 
fasiszta terrort és terrorszervezeteket. Ki kell itt tér-
ni a Gestapo, az SS és SD magyarországi müködésére is. 

Senki nem foglalkozik a büntetőintézetek, inter-
náló  táborok történetével, pedig ez szervesen kapcsolódik 
az ott sinylődő kommunisták és más haladó személyiségek 
sorsához. Még a legismertebbről, a Margit köruti fegyház-
ról  sincs önálló feldolgozás. 

Tanulmányozni kellene a lakosság megfélemlitésé-
re és fékentartására irányuló terror eszközeit, formáit 
és módszereit, valamint a partizán-elháritás megszerve-
zését. Az egyetlen Hollós Ervin kivételével, a fasisz-
ta erőszakszervek tevékenységét senki nem vizsgálja. 
Értekezésünkben kitérünk a fasiszta terror alkalmazásá-
nak Változatos módszereire és ezeknek a délmagyarországi 
részen való alkalmazására. 	. 



Helyesen összegzi Gazsi József 18  az antifasiszta 
ellenállási mozgalom és partizánharc kutatásának mai hely-
zetét: "Jelenlegi ismereteink szintjén össze kellene fog-
lalni mindazt, amit az ellenállásról és p art i z ánmo zgalom-
ról tudunk. Az elmult 10 év alatt tisztes eredményeket 
értünk el. Az tűnik hibának, hogy alaposan feldolgozott, 
jól ismert területek mellett ismereteinkben még hatalmas 
fehér foltok vannak. Az előttünk álló feladatok rendki-
vül nagyok. Ennek zömét az ellenállásban részt vevő nem-
zedék életében kellene elvégezni. Az előttünk álló fela-
datok a rendelkezésre álló erők jobb összefogását, gon- 
dosabb tudományszervező munkát, a társintézmények, egyéni : 

kutatók, helytörténészek fokozott együttmüködését teszik 
szükségessé." 

Ez  a - tanulmány  maga is hozzá szeretne járulni a 
részfeladatok megoldásához. 



II. A délmagyarországi ellenállásra vonatkozó 
levéltári források 

1. Levéltári források 

A. Horthy rendszer elnyomó és igazságszolgáltató 
apparátusának iratai tartalmazzák azoknak az intézkedé-
seknek a végrehajtását, amelyeket a. rendszerrel egyet nem 
értő, a rendszerrel szembenálló, a rendszerrel szemben 
ellenállást kifejtő elemek tevékenysége ellen adtak ki. 

Különösen kegyetlen munkát végzett e tekintetben 
a Honvéd Vezérkar Főnökének 1941 október 28-án felálli-
tott különbirósága, amely a halálos itéleteinek soroza-
tával szinte megtizedelte a forradalmárokat. A VKF kii- 
lönbiróságát "a fennálló társadalmi rend felforgatására 
irányuló mindón tevékenység ellen" hozták létre19  és az 
illetékes hadtestparancsnokság keretében müködött. A  ha-
lálos itéletet a vezérkari főnök hagyta jóvá. 

Az ellenforradalmi rendszer uralomra jutása után 
nem sokkal már  1921-ben  gondoskodott arról, hogy keményen 
eljárjon azokkal a baloldali erőkkel szemben, amelyek ál-
lami és társadalmi rendjének erőszakos felforgatására iz-
gatnak. 20  . 

Erről nyilatkoznak a Horthy rendszer rendérségi, 
ügyészi és birósági szerveinek vezetői is. Töreky Géza, 
a Kuria másodelnöke a következőket mondotta: "Amikor 
imént a mi két utolsó forradalmunk néhány jellemző tüne- 
tével foglalkoztam, ezt egyrészt azért tettem, mert saj-
nos  . távolról sem mondhatjuk azt, hogy ezeknek az utolsó 
gyökere-szála is ki van irtva nálunk. A  földből  mindunta•. 
lan, itt is, ott is kikelő hajtások azt bizo.nyitják, hogy 
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ezek a gyökerek é-1-nek, életképesek és csak a  földből  
ki-kinövő, napfényre kerülő hajtásaik nem tudnak, mert 
nem engedik őket megnőni."21  

Timkó Zoltán koronaügyész-helyettes ezzel kapcso-
latban a következőket fejtegette: "A magyar büntető tör-
vénykönyvnek az állam és társadalom rendjét a forradalmi 
izgatással szemben megvédeni hivatott rendelkezései fi. 
gyelmen kívül hagyták a romboló eszmék terjedésének tö-
megpszichológiai törvényét... Az októberi forradalom és 
a prole .tárdiktatura szomoru tanulságai sok mindenre meg- 
tanitották az országot... A büntető jogi megtorlás suly- 
pont ját nem az állami és társadalmi rendet felboritó 
befejezett büncselekményre kell helyezni, hanem a pro-
filaxisra: ezek elkövetésének a megelőzésére, megtorlá-
sára és elnyomására... Az 1921. évi III, tc. már a fel-
ismert veszedelem mérvéhez alkalmazkodó jogi alapokra 
épitett, reális értékű bástyája az állam és társadalom-
védelmének, mely a forradalmak tapasztalatai nyomán a 
romboló irányzatok jegyében alakuló szervezkedéseket és 
mozgalmakat már csirájukban támadja meg, és amelyben a 
forradalmasitó izgatásnak rejtett utakon járó, de annál 
veszedelmesebb módszerei már megfelelő méltatásra talál., 
nak* „22  

Gadó István törvényszéki elnök az 1921. III. tc . 
paragrafusainak értékelésével összefüggésben a követke-
zőket mondotta: ''Az nyilvánvaló, hogy a törvényes véde-
kezésre indokul elsősorban a Magyarországon lezajlott 
véres kommunista forradalom szolgált. De a törvény egyéb-
ként olyan tágan és ugy van szövegezve, hogy az minden 
olyan mozgalmat és szervezkedést felölel, amely szilállam 
és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatá-
aára vagy megsemmisitésére irányul, és minden olyan 
gatást is magában foglal, mely ily erőszakos felforgatást, 
vagy megsemmisitést céloz."23 
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A rendszer fontosnak tartotta azt is, hogy a  
háborus pszichózis fokozása nyomán meggátolja azoknak  
a hireknek a terjesztését amelyek lerántják a leplet a  
háborus készülődésről, a háboruba való rohanásról és a  
belső társadalmi-politikai helyzetről.  Ezt  igyekezett  
meggátolni az 1937-ben hozott törvény, 24  amely a "va-
lótlan hir  terjesztését büntette."  

A rendszerrel való szembenállás növekedése, az  
ügyek felszaporodó tendenciája szükségessé tette, hogy  
a fentebb jelzett ügyeket külön tárgyaláson intézzék.  

Ezen ügyek intézésére az 1938. évi 16. tc. létrehozta  
a kir. törvényszékek öttagu különta.nácsát, amely igen  

széles, megnövekedett hatáskörrel, mint rögtönitélő  

róság intézkedett. 	 . 

Ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtása és  
ezzel párhuzamosan a magyar nép legjobbjainak ellenál-
lása bontakozik ki az iratok áttanulmányozásakor,. A dél-
magyarországi antifasiszta ellenállásra vonatkozó iratok  
az alábbi lényegesebb fondokból kerülnek ki: 	 . 

A Szegedi Ügyészség iratai 1941-1944,  

A Szegedi Főügyészség iratai ,  1941-1944,  
A Szegedi Törvényszék iratai 1941-1944,  
A Szegedi Kerületi Börtön és Allamfogház  
/Csillag börtön/ iratai 1941-1944,  
A Gyulai Ügyészség iratai 1941-4944. . 	 . 

Mivel  a Szegedi kir. Főügyészség valamint a Szegedi kir.  

Törvényszék több megyére kiterjedő hatáskörrel müködött 25  

szemünk előtt kibontakozik a levéltári anyagból az egész  

délmagyarországi rész antifasiszta ellenállása.  
A Szegedi Kerületi Börtön és Allamfogház /Csillág  

börtön/ iratainak átnézése azért érdemel figyelmet, mert  

az ellenállás résztvevői büntetőintézeti elhelyezésükkor  
az egész tevékenységükre vonatkozó anyagok másolataival  

érkeztek meg, s irataikat a büntető intézet irattárában  
helyezték el.  
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A feltáró munkát elősegitette, hogy ezek a  le-
véltéri fondok 1970-ben - a tiszai árvizet követően - le-
véltári rendezésen - és selejtezésen mentek keresztül. Az 
anyag ömlesztett állapota miatt ezt megelőzően nem volt 
alkalmas a kutatásra, s- - ezért az előkerült dokumentumok 
nagy része ismeretlen a szakmai és nagyközönség előtt. 

Mivel az antifasiszta ellenállás és partizánharc 
fogalmát ma a korábbinál tágabban értelmezik, a dokumen-
tumok felkutatásánál figyelembe vettük ezt a szélesebb-
körü értelmezést. Azonban megkülönböztetett figyelmet for-
ditottunk a Kommunista Párt, vagy magukat kommunistának 
valló egyének ellenállási tevékenységére és küzdelmeire. 

2. A levéltári anyag rendszere 

A levéltári anyag rendszeréről röviden csak any- 
nyit kivánunk elmondani amennyi az iratok jellegének és 
értékének megállapitásához szükséges. 	. 

Egyegy ügyre vonatkozó acta több lényeges irat-
részből tevődik össze. Lényegesek azok a. nyomozati ira-
tok, amelyeket a nyomozás során vesznek fel, s a nyomozó 
szervek az ügyészség rendelkezésére bocsájtotta. A nyo-
mozati iratok részletesen tartalmazzák az elkövetett cse-
lekményt, azok elkövetésének körülményeit és indítékait. . 

Az ügyészi szervek /ügyészség, főügyészség/ a 
nyomozati iratok alapján elkészitették a vádiratot. A 
vádirat ismertette a személy, vagy személyek legfonto-
sabb adatait, összefoglalta az elkövetett cselekmény, bün-
tett leglényegesebb vonatkozásait, s végül megindokolta a 
vádemelést, pontosan megjelölve a társadalomra való ve-
szélyesség mértékét és büntethetőségét. A vádirat végén 
minden esetben közölték az idézendők, a tanuk jegyzékét. 



Az ügyészi szervek a vádiratot a nyomozati ira-
tok csatolásával megküldték a Szegedi kir. Törvényszék 
Ottagu Külön Tanácsa Elnökénaki amely mint - az 1938.  évi 
16. tc. értelmében - büntetőbiróság illetékes volt a fő.- 
tárgyalás megtartására és az itélet meghozatalára. 

Az itéletet azonban nemcsak a kir. Törvényszék 
Ottagu Külön Tanácsának irataiban, illetve a Törvényszék 
irataiban találjuk meg, hanem az ügyészség illetve fő-
ügyész irataiban is, mivel az itélet hitelesitett máso-
latát minden esetben megküldte a törvényszék az ügyész 
séfinek is. 

Olyan esetekben amikor a vád tárgya nem volt ta-
nukkal bizonyitható az ügyészség vezetője un. felmentő 
határozatot hozott, amely egyuttal a nyomozás megszünte-
tését is. jelentette, A felmentő határozatot közvetlenül 
a vádlottnak küldték meg. A határozat csak a legfontosabb 
személyi adatokat tartalmazta, de a felmentést hozó ha-
tározat indoklási részében részletesen leirtók az elkö-
vetett cselekményt, majd végül a felmentést megindokolták. 

Számunkra a felmentést hozó - ellenállásra vonat-
kozó határozatok is értékesek, mert a felmentés nem je-
lentette azt, hogy az illető a cselekményt nem követte 
el, csak azt hogy különböző okoknál fogva /a cselekményt 
elkövető ügyessége, :tanuk hiánya stb./ az elkövetett cse-
lekmény /az állam társadalmi rendje elleni izgatás, va-
lótlan hir terjesztése, röplapok terjesztése stb./ nem 
bizonyitható. 

A beérkező iratokat egytől kezdve sorszám alatt 
iktatták, minden évben ujra kezdődő sorszámozással. Az 
egy ugyanazon ügyre vonatkozó iratokat azonban egy közös 
alapszám alatt helyezték el. Lényeges megkülönböztetni, 
hogy minden egyes actán két alapvető időpont szerepel.  -
Az egyik időpont: a vádirat alján agyvádirat elkészitésé- 
nek időpontja, vagy az itélet alján a főtárgyalás 
pontja;  a másik időpont: a vádirat, vagy itélet indoklási 



részében a cselekmény elkövetésének időpontja. Ez utóbbi 
a fontosabb, az alapvető, mert a cselekmény elkövetésé-
nek időpontját vesszük a dokumentum besorolásának alap-
jául, s nem az elkövetett cselekmény ügyészi, vagy tör-
vényszéki tárgyalásának aktusát, időpontját. 

Végül megjegyezzük, hogy az esetek egy részénél 
mellékletként a nyomozati iratok mellett tárgyi bizonyi-
ték is szerepel /röplap, plakát stb./ ami különösen ér-
tékessé teszi a kutatás számára ezeket a levéltári fondo-
kat. 

3. Forráskritika 

A levéltári források elsődleges értékűek. Vonat-
kozik ez a megállapitás a levéltárban lévő plakát és 
röplap gyüjteményre, valamint a muzeumokban és megyei 
pártarchivumokban lévő forrásanyagra is .  

Mégis a nagyobb mennyiségü levéltári anyag át-
tanulmányozása és az abban való elmélyilés kapcsán szük-
ségesnek tartunk néhány forráskritikai megjegyzést tenni. 

Az iratok egy kisebbik részénél világosan kimu-
tatható, hogy a cselekmény elkövetésére nem ugy és olyan 
körülmények között került sor, ahogyan a tanuk állitot-
ták. Az esetek kisebbik részénél előfordult, hogy a fel-
jelentésre bosszuból stb. került sor, amely az iratok 
alapján az eljárás során ki is derült, a érdekes módon 
az ügyészi szerv nem állt feladata magaslatán és nem von-
ta le ebből a szükséges következtetést: nem született 
felmentő határozat a nyomozás beszüntetésére. 

Ugyanakkor az ellenkezője is igaz, mégpedig az, 
hogy az ellenállási esetek nagyobb részénél nem ismerjük 
meg az ellenállás teljes kiterjedését, csak amennyit a 
nyomozás során sikerül kideriteni és bebizonyitani. 
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Hiszen a vádlottnak érdeke, hogy tevékenységéről minél  
kevesebb derüljön ki és minél kevesebb adat jusson a  

nyomozóhatóság birtokába.  
Fenti megállapitásunkat bizonyitják azok az ü- . 

gyek, amelyeknek tárgyalására 1944 második felében ke-
rült sor, majd teljes befejezésére csak a felszabadu- 
lás után került  sor.  Ekkor már ugyanis a Magyar Köztár-
saság nevében a 9590/1945. M.E. sz. rendelet értelmében 
felmentő itéletek születtek és teljes valóságában bonta-
kozhatott ki az elkövetett ellenállás mértéke és való- 
ságos sulya. 	. 

Az egyes - ellenállást tárgyaló -- alfejezetek- 
nél kénytelenek voltunk visszaemlékezés jellegü anyagra . a 
is támaszkodni. Az elsődleges forrásokat hasznosan egé- 
sziti ki az egykori harcok résztvevőitől személyesen  
gyüjtendő élmény és visszaemlékezési anyag. 	. 

Ezek használata esetén viszont utalnunk kell a  
szigoru forráskritikára, az erősebb kontrol szükséges-
ségére. Az események óta egy fél emberöltő telt el. Az  

emlékek azóta bizony megszépülnek nem egy visszaemlékező  
előadásában. 
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III. A fegyveres ellenállási harc objektiv 
és szubjektiv feltételei Délmagyarországon 

1. A természetföldrajzi tényezők szerepe 

A partizánharc a fasizmus ellen vivott küzdelem 
bevált és elterjedt formája volt egész Európában. 

Magyarországon azonban a partizánharccal kap, 
csolatban nagyon sokan a tagadás álláspontjára helyez- 
kedtek. A háboru kezdetén azt mondták: a második vi-
lágháboru fejlett haditechnikája mellett a polgári sze-
mély mint harcos kilátástalan küzdelemre van kárhoztat-
va, a modern háboruban a fegyveres szabadcsapatok eleve 
halálra vannak itélve. Példájuk már a háboru első évei-
ben fényesen megcáfolta ezt a teljesen alaptalan álli- . 

tást. A szovjet és jugoszláv partizánok világszerte meg--
csodált hőstettei után a magyar opportunisták azt mon-
dották: a Szovjetunióban és Jugoszláviában más a helyzet! 
Ott hegyek, erdők és mocsarak vannak, Magyarország föld-
rajzi tagozódása  azonban a partizán harcokat nem teszi 
lehetővé. 26  

Ez az érv épp annyira nélkülözött minden komoly 
alapot, mint az előbbi. 	 . 

Kétségtelen, hogy a hegyvidék, az erdő és a mo-
csaras vidék alkalmasabb terep a partizán tevékenységre, 
mint az Alföld, de azt állitani, hogy sik vidéken nem 
lehet partizánegységeket szervezni és harcba vinni, nem 
felel meg a valóságnak. 

A Szovjetunióban a partizánok nemcsak a brjanszki 
erdőben irtották a németeket, hanem a harkovi sztyeppén 
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és az ogyesszai sikságon is. 1944 őszén Párizs hazafias  
népe bebizonyitotta, hogy a nagyváros is alkalmas terep  
a partizánharcra és a fegyveres felkelésre.  

De még, ha az opportunisták emlegette terep szem-
pontjából vizsgálódunk is, meg kell állapitanunk, hogy .  

Magyarország földrajzi tagozódása igen-is alkalmas lett  
volna  egészen nagyszabása partizántevékenység kifejlő-
désére. A Kárpátok magas és erdős hegykoszoruja, a budai  
hegyek és erdők, a Bakony környéke, a fővárosi gyárak,  
üzemek és munkásnegyedek, a Pécs környéki, tatabányai és  
salgótarjáni bányavidékek mind-mind kitünő rejtekhelyet  
nyu jtottak a hazafiaknak partizáncsapatok szervezésére  
és a németellenes szabadságharcra.  

A magyar partizánharc késői kibontakozásának nem  
is a megfelelő terepviszonyok, hanem a megfelelő politi-
kai viszonyok hiánya volt az oka.  

Különösen áll ez a megállapitás ha figyelembe  
vesszük, hogy a partizánharcokban különös nehézséget je-
lent a vezetés megszervezése. Ennek a harci formának  
ugyanis nemcsak  fontos hirszerző és felderitő munkát kell  
végeznie, fontos politikai és katonai feladatokat kell  
megoldania, hanem a sikeres harcok eredményeként, felü-
gyeletük és védelmük alatt tartott területeken a gazda-
sági, kulturális, pénzügyi és jogi ágazatokra tagolódó  
közigazgatási tennivalókat is el kell látnia. Ezt a sok-
rétü feladatot csak egy olyan jól szervezett vezetés  
tudja irányitani, amelynek törzsét katonai, politikai,  

közigazgatási és felderitő ~hirszerző szakemberek .alkot » 
ják. Emellett a törzseknek ugyanugy, mint az alájuk ren-
delt egységeknek, rendkívül mozgékonyaknak kell lenniük,  
hogy bármikor változtatni tudják a helyüket anélkül, hogy  
a vezetés folyamatossága megszakadjon.  

A vezetésnek arra kell fektetni a fő .sulyt, hogy  
a megszálló hatalmak által bitorolt területen a forra-
dalmi harc gondolatát táplálja, célját tudatositsa és  
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elfogadtassa, módszereit a tömegekkel megismertesse, a 
mozgalom politikai, katonai és gazdasági bázisát megte-
remtse, illetve kiszélesítse. A magyar politikai viszo-
nyok messzemenően nem feleltek meg ezeknek a feltételek-
nek.  

Kétségtelen, hogy Délmagyarországon a harc nehéz-
ségeit fokozta a vidék sikság jellege. Mint ahogyan ugyan-
ez a helyzet a Délmagyarországtól délre elterülő Bácskában 
is. Godó ÁgnssV idézi Tikvicki Gézának a dél'-bácskai 
ellenállás egyik vezetőjének, későbbi jugoszláv magyar 
nagykövetnek ide vonatkozó kijelentését: "A harc nehéz-
ségeit fokozta Bácska sikság jellege, ezért nem müködhet-
tek e területen nagyobb fegyveres egységek." 

Összességében megállapithat juk, hogy a természet-
földrajzi viszonyok befolyásolják a fegyveres harc kibon-
takozását, de az alapvető tényezőket a politikai viszo- 
nyok alkotják.  
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2. A délmagyarországi társadalmi fejlődés 
mozgástendenciái 

Az első világháboru utáni magyar történet egyik 
kulcskérdése: Magyarország, minden régóta halmozódó tár-
sadalmi torzulás ellenére, az első világháboru végén be-
következett forradalmi időszakra az 1918-19-i kezdemé-
nyezéssel tudott válaszolni. A második világháboru vé- 
gén természetesen egészen más feltételek között - fel-
merülő progressziv fordulat aktiv társadalmi erőitvi-
szont csak gyengén, korlátozott mértékben tudta kiter-
melni magából; a progressziv tábor - e negativ folyamaton 
belül is előrehaladó - fejlődése csak az 1944-es, döntő-
en külső tényezők által megteremtett fordulat után szer-
veződött irányszabó erővé. 

A kielégitő magyarázat csak a gazdasági, társadal-
mi, kül-  és belpolitikai, ideológiai tényezők és kölcsön-
hatásaik elemzésével adható meg. 

Magyarországon csak előrehaladtak a tőkés-ipari 
társadalommá válás nagy társadalmi alapfolyamatai. Ezek 
továbbhaladásához viszont a két világháboru közötti nem-
zetközi gazdasági viszonyok igen kedvezőtlenül alakultak, 
s Délmagyarország vonatkozásában még speciális gátló té-
nyezőkkel is párosultak. A trianoni határ imperialista, 
erőszakos megvonása következtében a délmagyarországi rész 
szorosan összefüggő gazdasági területei szakadtak ketté, 
vagy Délmagyarország számára nagy fontossággal biró gaz-
dasági peremterületek /pl. Szegedtől délre lévő terüle-
tek/ szakadtak le, 	 . 

Az uj államterület keretei között már eleve va-
lamelyest fejlettebb és iparosodottabb társadalmi struk-
tura fejlődésének erős lelassulása, a dinamikus fejlő-
déssel járó társadalmi mobilitás megrekedése volt a jel-
lemző. 



A 21 ._ 
A forradalmak veresége egy sor belső ellentmon-

dást is tartalmazó, de viszonylag dinamikus társadalmi 
fejlődést zárt le és tört meg Délmagyarországon is. 
Ilyen körülmények között Délmagyarország a társadalmi 
fejlődés terén az uj technikai-gazdasági korszak uj kö- 
vetelményeihez nem  tudott felzárkózni, az előző szakasz 
befejezése felé is csak vontatottabban volt képes . előre-
haladni. 

E mintegy két évtized alatt Délmagyarországon 
néhány százalékkal csökkent az agrárnépesség, 28  s nőtt 
az ipar-forgalmi  népesség  aránya, 29  - e változások azon-
ban a korszak követelményeihez képest már igen lassu 
üteműnek mondható. 

A megrekedés különösképpen kifejezésre jutott 
a városi - munkásság számszerü növekedésének igen lénye- 
ges meglassubbodásában, a városfejlődés megtorpanásában. 
Három délmagyarországi város:  Makó, Csongrád és. Gyula 
fejlődése esetében nemcsak megtorpanásról, hanem egye-
nesen visszafejlődésről3°  van szó. Ugyanakkor a megre-
kedés kifejezésre jutott a középrétegek stagnálásában 
is . 

A társadalmi mozgások nálunk nagyobbrészt: az 
egyes osztályok, illetve rétegek belső keretei közé szo-
rultak, elsősorban azok belső szerkezetében okoztak 
kisebb-nagyobb átalakulásokat„ 	- 

A parasztság polgárosodásának azelőtt  is  szük 
utjai még jobban eltorlaszolódtak Délmagyarországon. 
Ebben -- az általános gazdasági tényezők mellett - döntő 
része .volt a változatlan agrárstrukturájánaka a feudá- 
lis eredetü nagybirtokrendszer töretlenül megőrizte tul-
s ulyát . 	. 

A Nagyatádi-féle földreform csak az agrárprole-
tariátus és a féiproletariátus arányában okozott módo-
sulásokat, ez utóbbi javára, a hatalmas tömegű délmagyar-
országi szegényparasztság számának bármiféle lényeges 
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csökkenése nélkül. A szegényparasztság helyzetének su-
lyosbodása .nemcsak az ipari-.városi munkássá válás ne-
hézségeiben jutott kifejezésre, hanem abban is, hogy je-
lentős "átmeneti" rétegei, /pl. a délmagyarországi ku-
bikosság/ zömükben ismét visszakényszerültek a mezőgaz-
dasági proletariátus soraiba. Számitásba kell vennünk, 
hogy ugyanekkor a parasztság birtokos rétegeiben a kaszt-
szerű megmerevedés tendenciái erősödtek. 	. 

Délmagyarországon kevés volt azoknak a városoknak 
a száma, ahol jelentékenyebb ipari munkásság alakulhatott 
ki. A legjelentékenyebb erőt Szeged képviselte 33.245 fős 31  
munkáslétszámával. A. munkásságnak nemcsak létszámnöveke- 
dése lassult meg, a korábbi dinamikusabb gazdasági fejlő-
dés megtorpanása, az ipar szerkezeti arányainak eltolódá-
sa összetételét is jelentősen átalakitotta: a régi szak 
munkásság visszaszorult, vele szemben tul .nyomórészt nem 
egy modern értelemben vett specializált munkásság, hanem 
a tanulatlan /vagy lényegében tanulatlan/ nő és segédmun-
kásság sulya és szerepe erősödött meg. 

Következett ez abból is, hogy Délmagyarországon 
a gyáriparban a könnyüipar játszotta a vezető szerepet. 
Elsőrendü könnyüipari ág volt a textil-, valamint a ken- 
der és a lenipar; az élelmiszeripari ágak közül a husfel-
dolgozó- és malomipar jelentős; végül jelentékenysége 
miatt meg kell emlitenünk a bőr-, fa- és nyomdaipart s a 
dohánygyártást. 

A középrétegek modern értelmü átalakulása is igen 
lassan, vagy csupán torz formában haladt előre. Minden-
esetre fontos uj jelenségnek tekinthető, hogy a közép- . 

osztály két fő .- dzsentri-középosztályi és városi pol-
gári - magja mellett, formálódni kezdett egy harmadik is: 
részben a parasztság polgárosult, részben értelmiségivé 
váló elemeiből, főleg Makó és Szeged esetében. A közép_ 
tétegek fejlődési lehetőségei azonban nagymértékben . 

leszükültek: a gazdaságilag önálló rétegeinek aránya és 



(ll  

	

m ~

U3j 
m 	m 

	

.i ctS 0 ~ rp> V ® 	üN] 	 ~ ,R$  
P4 U v 	h; xi CO 	CO 	O ~ 

	

,f0 	Pa  

	

V FI 	r-1  N rU 	U] 	
~ttf 

- 23  

társadalmi sulya stagnált vagy visszahanyatlott, de az  

államhoz kötött - a térületváltozások, valamint egyéb  

tényezők hatására felduzzadt hivatalnoki-tisztviselői  

csoportok sulya és szerepe növekedett.  
A délmagyarorsz ági társadalmi strukt ura objektiv,  

statisztikai adatokkal ábrázolható állapotát mutatja az  

alábbi táblázat: 32  
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A társadalmi struktura objektiv, statisztikai 
adatokkal ábrázolható változásai, s e változások belső 
problematikája közvetlenül átvezet a társadalmi-poli-
tikai erőviszonyok, a  politikai-hatalmi  rendszer, s a 
politikai irányzatok területére. . 
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3. Társadalmi erőviszonyok - uralmi struktura 
szerepe 

Az ellenforradalmi rendszer idején az ország tár-
sadalmi szerkezete kevéssé, de társadalmi erőviszonyai 
lényegesen módosultak. A munkásosztály a proletárdikta-

tura leverésével nemcsak  a hatalomból szorult ki, hanem 

a politikai színpad előteréből is. Ebben a  rendszerben  
a kommunista mozgalom mindvégig a legnyersebb erőszak 
tárgya, rendőri ügy volt. 

Az összeomlásból s a forradalmakból meggyengülve 
kerültek ki a régi uralkodó osztályok is; nemcsak a köz-
vetlen társadalmi befolyását tekintve korábban sem nagy-
erejü, /nagyobbrészt zsidó eredetű/ nagyburzsoázia, hanem 
a nagybirtokos osztály befolyása is visszaesett. 

A társadalmi erőviszonyok változása különösképpen 
kifejezésre jutott a középrétegek 33  társadalmi-politikai 
sulyának növekedésében. Ez Magyarországon két, a korábbi-
nál jóval erősebb mozgalomnak: egyrészt a középrétegek 
uri-közép osztályi és kispolgári csoportjainak, másrészt 
a módos-birtokos parasztságnak az önállóbb jelentkezésé-
ben jutott kifejezésre. 	. 

A politikai vezetőszerepet csakhamar ismét kezébe 
vevő nagybirtokos osztály azon /bethle .nista/ szárnya vált 
alkalmassá az ellenforradalmi konszolidáció végrehajtá-
sára, amely a belső erőviszonyok változásait is világo-
sabban átlátta, s az uralkodó osztályok ellenforradalmi 
érdekeit a korábbinál jobban hozzáidomitotta a középréte-
gek megváltozott társadalmi szerepéhez. 

A középrétegek hangadó elemei részben már 1918 
előtt is, 1919 után pedig méginkább azokból az uri-közép-
osztályi katonatiszti-államhivatalnoki-értelmiségi cso-
portokból kerültek ki, amelyek arculatára már korábban 



is sulyos retrográd vonások nyomták rá bélyegüket. Ez a 
ge .ntry--nemesi magból való eredetét már nagyobbrészt csak 
tudatában őrző /s a kispolgárság fiaiból feltöltődött!, 
az ellenforradalom élvonalába került, magát a multban is 
potenciális vezető rétegnek tekintő, szélső nacionalista 
és antiszemita, a jobboldali radikalizmusra hajló 
"harmadik erő"34  az ellenforradalmi rendszer uj és nél-
külözhetetlen'stabilizátoraként jelentkezett. 

A hatalmi rendszer, a nagybirtokos osztály, a nagy-
burzsoázia és a nagybirtokos osztályhoz sok szállal kap-
csolódó felső katonai-államhivatalnoki csoportok éles har-
cok közepette létrehozott és fenntartott kompromisszumán 
nyugvó fasiszta jellegű rendszer volt. 

Benne a fő gazdasági sulyt a nagyburzsoázia, a fő 
politikai-hatalmi erőt a nagybirtokos osztály, a .legna-
gyobb tömegbefolyást a "harmadik erő" képviselte; a nagy-
burzsoázia inkább a konzervativ-liberális, a nagybirtokos 
osztály a konzervativ-autoritativ, a katonai-bürokrata 
réteg a fasizáló tendenciákat képviselte. 

Az ellenforradalmi konszolidáció körüli időszakot 
a nagybirtokos és a katonai  államhivatalnoki rétegek erős 
tulsulya, a gazdasági válságig terjedő időszakot a nagy-
burzsoázia előrenyomulása, a 30-as éveket a szélsőjobb-
oldali  katonai-államhivatalnoki rétegek növekvő térhódi-
tása, a háboru alatti időszakot - már egy erőteljes jobb-
oldali eltolódás talaján - a nagybirtokos osztály és a 
nagyburzsoázia erősebb szövetsége, a szélsőjobboldal visz-
szaszoritására irányuló törekvése jellemezte. 

A politikai szempontból elhatározó erőt a nagybir-
tokos uralkodó csoportok alkották; végső soron a nagy 
fordulópontokon /1920-22; 1931-32; 1944 35 ;/ ezek orien-
tációja határozta meg - az első két esetben a szélsőjobb-
oldali "harmadik erő" irányában, 1942-43-ban óvatos és 
következetlen módon áz ellenkező oldal felé - a hatalmi 
sulypont eltolódásának irányát. 
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A polgári és a kispolgári rétegekkel, sőt még a 
munkásság elmaradottabb rétegeivel is sikerült elhitetni, 
hogy a nácikkal való szövetség nem ellentétes a nemzet, 
az ország érdekeivel. Ezt nemcsak a területnövekedés se-
gitette elő, hanem a háborus előkészületek miatt kibonta-
kozó és szinte az egész gazdaságra kiható hadikonjunktura 
is. A munkanélküliek több százezres táborát néhány hónap 
alatt felszivta a hadiipar és a hadseregfejlesztés. A meg-
növekedett munkáslétszám és a hadsereg belső piacot, a 
fasiszta németország pedig külső piacot teremtett a mező-
gazdaság termékeinek. Az állásaiktól megfosztott zsidók 
és az átcsatolt területekről elmenekült, vagy elzavart 
román, szlovák, jugoszláv értelmiségi tisztviselők helyét 
állás nélküli magyar keresztény diplomások, értelmiségiek 

foglalhatták el.  
Ugyanakkor a második világháboru kitörésekor Ma-

gyarország még nem lépett a hadviselő nemzetek sorába. 
Mindez a magyar nép többségét a rendszer mellé áliitotta 
vagy ol* mértékben befolyásolta, hogy a rendszerrel. szem-
ben lojális magatartást.tanusitott, a nácikkal való szö-
vetségben a háboru első szakaszában nem annyira veszélyt, 
hanem inkább olyan lehetőséget látott, amely az első vi- 
lágháboru után a nemzet "becsületén" esett csorba kikö-
szörülését eredményezheti. 	 .. 

Magyarországon tehát a harmincas évek végén, a . 
háboru előtt nem bontakozott ki olyan demokratikus tömeg-

mozgalom, mint  Franciaországban, Csehszlovákiában, rész- . 
ben Jugoszláviában, Romániában is, amely a háboru kezde-
tétől az ellenállási mozgalom gyors kiszélesedésének é's :. 
elmélyülésének a forrása lett. Európa legtöbb országában 

a nemzeti érdek: . a területi integritás, az ország füg-
getlensége, a nemzeti lét, tehát a tényleges érdekek lé-
nyegében egybeestek a náciellenes harc politikai követel-
ménYeivel. A nemzeti lét, vagy nem lét forgott kockán, 
mégpedig a széles tömegek számára is 'kézzelfoghatóan". 
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Mindez . a nemzeti front, az ellenállás táborába vonta a 
náciellenes harcban objektive érdekelt erőket, a munkás-
osztályt s a parasztságot éppugy, mint a Hitlerellenes 
burzsoáziát. 

Magyarországon már a kiindulópont sem kedvezett 
az ellenállási mozgalomnak. Nálunk a látszólagos és a 
valódi nemzeti  érdek szembekerülése a fasiszták táborá-
ba sodort tömegesen olyanokat is, akiknek tényleges 
helye az antifasiszta, a KMP irányitásával szervezett 
nemzeti ront táborában lett volna. Magyarországon igy 
nagyobb részben az "árral szemben uszva" kellett a Hitler-
-ellenes nemzeti egységfrontpolitika utjára lépni. Sulyo-
san tévednénk azonban, ha ezt egyoldaluan a magyar nép 
fasiszta fertőzöttségével, a demokratikus törekvésekkel 
való szembehelyezkedéssel magyaráznánk. Tévednénk, ha a 
Horthy-rendszer tömegbázisának átmeneti kiszélesedését, 
a nyilas mozgalom időleges megerősödését is ezzel magya-
ráznánk, és szárvitáson kívül hagynánk azt a hihetetlenül 
nagy veszteséget, amely a magyar Tanácsköztársaság meg- 
döntése után a magyar forradalmi és demokratikus erőket 
fizikailag, s még inkább eszmeileg érte, ha  nem  vennénk 
figyelembe azokat az emlitett sajátos körülményeket, a-
melyek a két évtizedes sulyos szociális feszültségekkel 
küzdő rendszert átmeneti enyhüléshez juttatták. 

Ahogy azonban a rendszert erősitő vonások hatása 
csökkent és fokozatosan előtérbe kerültek a Hitler ol-
dalán viselt háboru következményei, az antifasiszta moz-
galom kimozdult a holtpontról, és 1941-1942 tavasza kö-
zött jórészt felzárkózóban volt más országok Hitler-ellenes 
küzdelmeihez. 

1942 március .15 fordulópontnak igérkezett a ma-
gyar ellenállási mozgalomban. Hiszen korábban és még 
jórészt március 15-én is, az antifasiszta harcba a küz-
delemben objektive érdekelt tömegeknek csak a politikailag 
legaktivabb csoportjai kapcsolódtak be, többségük vagy 
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passziv maradt, vagy legjobb esetben - szimpátiával 
figyelte a fejleményeket. Azok a tényezők, amelyek a 
háboruba lépés előtt a tömegek politikai érdeklődését 
negativ irányban befolyásolták, még ekkor is erősen  ha-
tottak, de  már  megkezdődött az átorientálódás és egyben 
a differenciálódás folyamata. Ezt a folyamatos a. március 
15-éhez hasonló megmozdulások mindenképpen gyorsitották 
volna, ha ennek hatására a függetlenségi mozgalom tovább 
erősödik és találkozik a sztálingrádi és a voronyezsi 
események következtében a magyar dolgozó tömegek körében 
is felgyorsult politikai átorientálódással. Ha tehát a 
politikai mozgalom megerősödése és a  tömegek  megnöveke-
dett politikai aktivitása Magyarországon is összetalál-
kozhatott volna, 36  akkor az ellenállás fejlődése itt is 
Európa más országaihoz hasonló utat futhatott volna be. 
De nem igy történt. 	 . 

A magyar uralkodó osztályok reálisabban gondol-
kodó csoportjai /ezek közé tartozott a kormány élére ke-
rült Kállay miniszterelnök is/ kezdték belátni, hogy 
Németország elveszti a háborut, de az 1918-19-es tapasz- 
talatok alapján azt is felismerték, hogy ez milyen követ-
kezményekkel járhat a Horthy-rendszer számára. A magyar 
antifasiszta mozgalom kifejlődésének egyik nagy akadálya 
éppen az volt, hogy Magyarországon az uralkodó osztályok 
körében a németellenes tábor37 azokból a konzervativ . 
nagybirtokos és nagytőkés csoportokból verbuválódott,. 
amelyek a belső társadalmi átalakulás legnagyobb ellen-
felei voltak. Azokból tevődött össze, akik nagyon jól 
emlékeztek arra, hova vezettek az első világháboru idején 
az antimilitarista megmozdulások, a béketüntetések. 

Nem tekinthető ezek után véletlennek, hogy a kor-
mánykörökben, a különböző állami szervekben és a pártkö-
rökben soha nem merült fel annyi elképzelés a felhalmozó-
dott társadalmi problémák "törvényes keretek közötti" 
megoldásának hogyanjáról, mint éppen 1943-ban. A kormány, 
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éppugy mint az antifasiszta pártok jobbszárnya, a legkü-
lönbözőbb variánsokat készitette vagy készittette el a 
háborut követő, un. átmeheti időszak társadalmi problémái-
nak rendezésére. Az agrárkérdés megoldása pl .. Horthytól a 
kommunistákig mindenkit foglalkoztatott. Az uralkodó osz-
tályok jól tudták, hogy a felhalmozódott szociális feszült- 
ség, amit a további háborus terhek csak növeltek, olyan 
puskaporos hordó, amely megfelelő gyujtóanyag hatására 
robbanni fog. Erre figyelmeztette őket a csepeli munkások 
sztrájkja, a diósgyőri munkások, a mezőturi parasztasz-
szonyok tüntetése, a sári sápi bányásznaggyülés, a vésztői 
földmunkás kongresszus. Ezt a gyuanysgot akarták minden-
képpen hatástalanitani, de sikertelenül. Annyit azonban 
elértek, hogy a felhalmozódott szociális feszültség, a 
tömegelégedetlenség nem segitette elő a nácikkal való 
szakitást, 

Kétségtelen, hogy 1943 végén a magyar ellenállási 
mozgalom messze a kivánalmak mögött maradt. 38 .Ugyanakkor 
mégis rá kell mutatni azokra a jelenségekre, amelyek már 
ebben az időben bizonyos - politikai és szervezeti - ala-
pokat teremtettek a felszabadulást követő forradalmi vál-
tozásokhoz. A kormány és a náciellenes jobboldal minden 
erőfeszítése ellenére sem sikerült a kommunistákat tel-
jesen elszigetelni. Sőt 1943 végén - 1944 elején nőtt 
azok tábora, akik a kommunisták nélkül elképzelhetetlen-
nek tartották a kibontakozást. A "hintapolitika" egyre  
világosabban kirajzolódó csődje növelte a kommunisták be-
folyását a dolgozó, de még a polgári és kispolgári töme-
gek körében is. 

1944 őszén Horthyék maguk is tisztában voltak 
azzal, hogy a demokratikus átalakulás elkerülhetetlen. 
Véleményünk szerint, a kiugrás Magyar Front által java- 
solt megoldását Horthy azért vetette el, mert ugy vélte, 
ha Magyarország felszabaditása a tömegek aktiv részvétele 
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nélkül történik, akkor még van lehetőség a forradalmi át-
alakulás elkerülésére, mert ez esetben a szövetséges nagy-
hatalmak közös megállapodásai - amelyek a Szovjetunióra 
is kötelezőek utját állják az esetleg kibontakozó tö. 
megmegmozdulásoknak a németek kiüzése után. 

Horthy rendszere elodázta a földreformot, agyon-
beszélte a telepítést, "szalonképessé", tehát lehetetlenné 
tette a munkásmozgalmakat, szóval dédélgette, fizetéssel 
szükmarkuan kézben tartotta a hivatalnokréteget, ugyan-
akkor gerjesztette a hamis "uriemberi" öntudatot, megnyir-
bálta-a szólásszabadságot és elkendőzte a szociális nyoy 
moruságot. Mindez együtt az uralkodó osztályt, azaz a 
nagybirtokosokat, a nagytőkéseket és az őket kiszolgáló 
középosztálybelieket erősitette, a nép jogait és •szabad. 
ságát pedig fokozatosan gyengitette, majd teljesen elsor-. 
vasztotta. A hivatalos állam hadjárata a másik Magyaror-
szág ellen 1919 óta folyamatosan tartott. 

A magyarországi osztályerőviszonyokat addig dön-
tően befolyásoló, a belső osztályharcban az uralkodó osz- 
tályok pozicióit addig kedvezően,a:°;demokratikus erőket 
pedig kedvezőtlenül befolyásoló külső tényezők a Vörös 
Hadsereg felszabaditó hadmüveleteivel egy csapásra meg-
változtak, mégpedig a demokratikus erők javára. ,  A Vörös 
Hadsereg jelenlétének és a külföldi emigrációba kény-
szeritett vezetők hazatérésének eredményeként a Kommunis-
ta Párt hozzáláthatott a lemaradás felszámolásához, azok-
nak a veszteségeknek a pótlásához, amelyeket a demokrati-
kus és a szocialista erők 1919 után elszenvedtek, 
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4. A délmagyarországi társadalomfejlődés sajátosságain 
az ellenállás társadalmi bázisa 

Közt udómásu, hogy hazánk  gazdasági, társadalmi, 
politikai fejlődésében az általános jellemzők mellett 
lényeges különbségek mutatkoznak az egyes országrészek 
között. A történésznek az is fontos feladata, hogy be-
mutassa ezeket a különbségeket, sajátosságokat, s rámu-
tasson ezek alapvető okaira. A Tiszántulon, különösen a 
Viharsarokban a dolgozó nép a második világháboru utolsó 
évéig nagyobb forradalmi hagyományokkal rendelkezett, 
mint például a Dél-Dunántul megyéiben. Ennek okai is-g 
mertek. De a különböző fejlődésbeli eltérések okai kö-
zött találjuk a lakosság nemzetiségi összetételét is, 
amely ha  nem  is alapvetően, de lényegesen befolyásolta 
az adott tájegység politikai, ideológiai, sőt társadalmi 
fejlődését is. Az adott országrész vagy tájegység lakos-
ságának nemzetiségi megoszlásánál különösen döntő volt 
a második világháboru folyamán, 'hogy a nemzetiségiek 
közül melyik  játszotta a fő szerepet, a nemzetiségiek 
hogyan vettek részt a haladás és a reakció harcában, a 
német fasizmust támogatták-e, vagy antifasiszta magatar-
tásukkal és tetteikkel a haladást szolgálták-e. 

Például a Dél-Dunántul megyéinek politikai har-
cai a második világháboru folyamán sem lehettek elszige-
teltek az országos harcoktól, de különösképpen nem a 
szomszéd megyékétől. Ahhoz, hogy e politikai küzdelmek 
alapvető mozgatórugóit . , okait és hatását feltárjuk, fel-
tétlenül tul kell tekinteniink a megyék hátárán, és a 
szomszéd megyék fejlődéséhez szorosan kapcsolódva, az 
eseményeket és jelenségeket összefüggésükben, kölcsön-
hatásukban vizsgálva közelithetjíek meg az igazságot, 



ezen a réven is  igyekezve elkerülni a provinciális szem-
lélet veszélyét. E három megye második világháboru alatti 
s a felszabadulás utáni politikai harcainak egységes 
vizsgálatát nemcsak a nagyobbrészt volksbundistává lett 

német lako sság3 9  haladásellenes, fasiszta magatartása 
teszi indokolttá. Baranya, Somogy és Tolna megyékben a 
haladó és forradalmi erők központi tényezője a munkás- ,  

osztály volt, s ezen belül a bányamunkásság;°amelynek 

magatartása és tevékenysége befolyásolta az agrárius 
megyék lakosságának politikai arculatát is. Pécs kultur-
központ jellegével a legnagyobb hatást kétségtelenül a 
közvetlen szomszédságban levő megyékre fejtette ki. Ez 
a kulturális hatás negativ és pozitiv értelemben egyaránt 
kimutatható. Több egyesület, társadalmi, vallási és ál-
lami szervezet mindhárom megyére kiterjedő hatáskörrel, 
pécsi központtal tevékenykedett, közöttük a magyar, majd 
1944 március 19 után a német katonai _ parancsnokság is. 

Az ellenforradalom korszakában Délmagyarországon 
elsősorban a Viharsarok régi, forradalmi hagyományokkal 
rendelkező városaiban, s falvaiban a munkás- és földmun-
kásmozgalom rendkivül nehéz viszonyok között, a különböző 
korlátozások és szakadatlan üldöztetések sorvasztó lég-
körében bontakozott  ki. 	. 

A fehérterror megtorlásai a Viharsarokban is, 
mint egyébként az egész országban, tömegméretűek voltak, 
ilyen vagy olyan formában sok ezer embert érintettek és 
megfélemlitették a népet. Gyulán például három helyi 
kommunista vezetőt végeztek ki, Békésen 11 paraszt vesz- 
tette életét az ellenforradalmi csapatok bevonulása al- 
kalmával, számos helységben kegyetlenül megbotozták az 
elfogott 19.-eseket, vöröskatonákat és mindazokat, akik- 
nek valamilyen, akár a legkisebb kapcsolatuk volt a 
Tanácsköztársasággal. Igy például Kisujszálláson Héjjasék 
szekérrel szedték össze és hordták be az embereket a 
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városháza istállójába, ahol a napokig tartó "vallatások" 
során több száz embert botoztak véresre. Karcagon 50-60' 
embert botoztak meg, Békésszentandráson, Füzesgyarmaton, 
Mezőkovácsházán, Mezőturon stb. nyilvánosan, a piactéren 
vagy a községháza udvarán hajtották végre a botozásokat. 
Sokan hetekig munkaképtelenné váltak az elszenvedett ve-
rések következtében, többeket, mint pl! G. Kiss Sándort 
Békésről, nyomorékká vertek, Kóti Teréz Bucsáról és Sze-
dera István Mezőkovácsházáról később belehalt sérülései- 
be,41 .  

Ezzel azonban még nem  értek véget a közvetlen meg- 
torlások. A hadifogságból hazatért volt vöröskatonáknak, 
mindazoknak, akik a Tanácsköztársaság iránti rokonszenv-
vel voltak gyanusithatók, sokszor évekig rendszeresen 
jelentkezniük kellett a csendőrségen, fekete listára ke-
rültek, a munkavállalást megnehezitették számukra, sokan 
arra kényszerültek, hogy elhagyják otthonukat és az or- 
szág más vidékein, Budapesten próbáljanak munkához jutni.  

A fehérterror borzalmai évekig tartó dermedtség-
be  süllyesztették a néptömegeket, emlékük bénitóan hatott 
az egész Horthy-korszakban és fékezte, nehezitette a szé-
les néptömegek harcának a kibontakozását. . 

A fehérterror időszakára jellemző országos der-
medtség, fásultsága bethleni konszolidáció kezdetével fo-
kozatosan felengedett. Amikor a fehérterrot .nyílt és bru-
tális eszközeit felváltották az ellenforradalmi rendszer 
törvényesített és valamivel enyhébb módszerei, a Vihar-
saroknépe is egy kis levegőhöz jutott. 42lőször 1925 első 
felében, a munkás- és földmunkásmozgalom régi központjai 
ban: Békéscsabán, Orosházán, Endrődön, Tótkomlóson kezdtek 
éledezni a szétvert, letiport munkásszervezetek, kezdett 
talpraállni a mozgalom. Ezek a szervezkedések kezdetben 
a Horthy-rendszer adta szűk legális lehetőségek keretein 
belül mozogtak, gazdasági, szakszervezeti jellegűek vol 
tak. Később,főleg a 30-as években, kiépültek a szociál-
demokrata párt helyi szervezetei is. 
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Ezeknek a szervezkedéseknek, helyi mozgalmaknak 
a vezetői többségükben kommunista vagy kommunista érzel-
mű földmunkások, munkások és szegény kisiparosok voltak. 
Jelentős részük részt vett az első világháboru előtti 
szocialista mozgalmakban is, 19-esek, volt vöröskatonák, 
az orosz Vörös Hadsereg harcaiban részt vett volt hadi-
foglyok voltak köztük. Hozzájuk csatlakoztak azok, akik 
már a Horthy-korszákban kezdték meg mozgalmi tevékeny-
ségüket és a fiatalok. 

Többek között az orosházi, endrődi, tótkomlósi, 
vésztői, gyulavári mozgalmaknak volt kapcsolatuk az i1--
legális kommunista párttal, a budapesti és békéscsabai 
kommunistákkal. Ezek a helységek maguk is kisugárzási 
központjai voltak az illegális kommunista pártnak. Az 
orosházi kommunisták a környező községek: Gádoros és Nagy. 
szénás kommunista vagy kommunista érzelmű földmunkásaival 
voltak kapcsolatban. Az endrődi kommunista kubikosok a 
gyomai, bucsai és füzesgyarmati földmunkások között tevé-
kenykedtek és "szórták a magot" mindenfelé, amerre csak 
a kubikos élet "`elvitte őket: a -gyulaváriak Nagykamarásra 
és más községekbe jártak, békéscsabai munkások - Szobek 
András, Hankó Mihály, Bottyánszky Pálné és mások - Gyula, 
Békés, Vésztő, Kőrösladány, Füzesgyarmat és más helységek 
mozgalmaival voltak kapcsolatban, 43  előadásokat tartottak, 
segitették a szervezkedést. 

Az ellenforradalom korszakában a baloldali mozgal- 
mak legális keretei között nagy szerepük volt - ott ahol 
még fennállottak -- a régi agrárszocialista alapitásu föld-
munkás egyleteknek. Igy pl. Füzesgyarmaton, Vésztőn, Kő-
rösladányban, Bucsán, Dobozon stb. a földmunkás egyle-
tek megőrizték baloldali jellegüket és habár ezek szerepét 
a hatóságok csak gazdasági térre igyekeztek korlátozni 
/munkalehetőségek felkutatása, aratási szerződések meg-
beszélése stb./, és szoros csendőri ellenőrzés alá he-
lyezték őket. /pi. az  egyletek elnökeinek hetenként 
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jelentkezniök kellett a :csendőrségen/, mégis bizonyos 
értelemben politikai szinezetük is volt. Ezekbe a föld-
munkás egyletekbe a fasiszta fertőzésnek nem sikerült 
behatolnia és a 30-as években elszaporodott fasiszta jel- 
legű egyesületekkel /pl Nemzeti Munkaközpont/ szemben a 
szocializmusnak, az antifasizmusnak voltak a falusi bás-

tyái. 
A lakosság nagy többsége ezen a vidéken elutasi-

totta magától a nyilas demagógiát, abban nem kis szerepe 
volt a helyi kommunisták és baloldaliak szilárdhelyt-
állásának, akik ilyen vagy olyan módon, de mindvégig be-
folyást gyakoroltak a lakosság hangulatára és gátolták 
a fasiszta behatolást. Persze, a Viharsarokban sem min-
denütt alakult igy a helyzet a jobboldali nyilas előre. 
töréssel szemben. 

Helyesen mondta Toldi Gábor Gyomáról: 45  "Azokban 
a falvakban, ahol kipusztult a munkásmozgalom régi magja, 
lecsaptak az uj tolvajok /a fasiszták/, mert kö ,nnyü dol-
guk volt." . Az Endrődtől kb.  13 és Gyomától kb. 9 km-re 
fekvő Dévaványa határában öt nagybirtok terült el, s nagy-
száma szegényparasztság élt /csak a földmunkások száma kb. 
1500 főre volt tehető/ - tehát objektive megvolt  minden  
feltétele annak, hogy kifejlődjék a baloldali mozgalom. 
Mégis itt volt a kaszáskeresztes párt fő fészke. Mi ennek 
az oka? Egyik legfontosabb oka kétségtelenül az, hogy a 
munkásmozgalom magját megsemmisitették Dévaványán, a szo-
cialistákat valósággal kiűzték a faluból. Dékány Imrét, 
az orosz Vörös Hadsereg volt katonáját, .Nagy Ferenc, Kiss 
Imre, Kiss József kubikosokat a 30-as években letartóz-
tatták, meghurcolták és a továbbiak során is állandóan 
üldözték őket. Ugyanakkor Dévaványán valósággal rendszere 
alakult ki 'a szegénység korrumpálásának. Az uradalmak, a 
kulákok kisebb kedvezményeket, kölcsönöket, tengeri földet 
stb. adtak "a magukat jól viselő" szegényparasztoknak, 
előnyben része sitették őket az . aratásnál stb. Igy történt 
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meg az a viharsarki viszonylatban ritka  eset,  hogy Déva-

ványán még a kormánypártnak is, amelynek elnöke az egyik 
uradalom tiszttartója volt, elég sok szegényparaszt tag-
ja volt. A Böszörményi-féle kaszáskeresztes párt hívei 
között szintén nagyszámban voltak szegényemberek. 

Szeghalmon az 1930-ban 40-50 taggal megalakult 
szociáldemokrata pártszervezetet hamar szétverték, a .né-
hány baloldali ember az utcára szorult, szorosabb kapcso-
latot nem tudtak kialakitani egymással, a munkáskörben 
komolyabb befolyásra szert tenni nem tudtak, és legfeljebb 
elszigetelt egyéni agitációt folytattak. Igy Szeghalmon 
is a nyilas párt vert tanyát a szegénység'között. 

Mezőhegyesen4?  az állami birtokon dolgozó nagy-
számu cseléd- és hajcsár-rétegben vert gyökeret a nyilas 
demagógia. A baloldali érzelmü dolgozók kis csoportja, 
a szinte katonai fegyelem alatt álló gazdaságban, csak 
védekezésre gondolhatott és arra szoritkozott, hogy a 
munkára odajáró makói, pitvarosi, tótkomlósi baloldali 
munkások segitségével fenntartsa magát. Igy történt, hogy 
Mezőhegyesen a nyilas pártnak 400 tagja Volt, zöme megté-
vesztett szegényember. 	. 

Gyulán48  a hatalmas hivatalnok és nyugdi jas sereg 
hatott rendkivül bomlasztóan a munkásmozgalomra. Az un. 

magyar városrész teljesen a klérus befolyása alatt állt, 
számos klerikális egyesület igyekezett tagokat toborozni 
a földmunkásak között. Megalakult a Nemzeti Munkaközpont 
és egy nyugdijas alezrödes vezetésével a Nemzeti Munka-
védelmi Szervezet, amely monopolizálta a munkaalkalmakat 
és ezáltal számos földmunkást sikerült beszerveznie. 

A fenti példákkal szemben azonban szinte törvény- 
szerüségként lehet megállapitani, hogy ott, ahol a bal- 
oldali mozgalmak forradalmi, kommunista vagy kommunista 
érzelmü magját nem sikerült megsemmisiteni, ahol az osz-
tályharcok tüzében edzett, a magyar proletárdiktatura és 
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az orosz Vörös :Hadsereg iskoláját kijárt, tapasztalt ve- 
zetők egymással szorosan összefogva, mélyen beágyazva a 
tömegek közé, többé-kevésbé szervezetten fenn tudták tar- 
tani magukat, ott az ellenforradalmi rendszer sulyos vi-
szonyai között is tudtak eredményeket elérni. . 

A fentebb elmondottakból már világosan kirajzo-
lódik a válasz arra a lényeges kérdésre, hogy kik, milyen 
rétegek és milyen szervezetek alkották az ellenállás tár-
sadalmi bázisát Délmagyarországon. 

Egy nagyobb csoport ellen - 1943-ban - a gyulai 
ügyészség és a szegedi főügyészség a Horthy-rendszer ál-
lami és társadalmi rendjének erőszakos felforgatására 
irányuló izgatás cimén emelt vádat. A csoport tagjai: 
Bo],dog György, Szabó Ferenc, Vadi Imre, Fekete Sándor, 
Horváth Albert, Tüsér Pál, Tóth Imre, Csizmadia István, 
Kovács Albert, Molnár Imre és Fekete Lajos valamennyien 
földmunkások49  voltak. 

Hasonló szervezkedésért itélték el Kraszkó György 
békéscsabai lakost, aki földmüves50  volt, Bába István 
mindszenti lakos kubikos51  volt, vagy a jánoshalmi Fehér 
Antal, ski a proletár internacionalizmus mellett tett 
hitet, napszámos52  volt. De tovább folytathatnánk a sort, 
mert igen jelentős azoknak a földmüveseknek, napszámosok-
nak, gazdasági cselédeknek és kubikosoknak a száma53 , 
akik szervezkedtek és aktiv ellenállást fejtettek ki a 
fasiszta rendszer ellen, majd az ország német megszállása 
után a németek ellen  is  - különösen Békés megyében. 

Sulyán György, Rajki Ferenc, Szverle Mihály, 
Czipelle István és Birkás Imrö - akiket a szov .et győ-
zelembe vetett hitlik terjesztéséért itéltek el - vala-
mennyien iparossegédek54  voltak. Az iparossegédek55  je-
lentős számban vettek részt az antifasiszta ellenállási  
küzdelemben. Az iparosoknál dolgozó segédek hatást gya-
koroltak a mesterre és az iparosok56  rétege is az ellen-
állás jelentékenyebb bázisává vált. 
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A délmagyarországi munkásság közül főleg azok 
vettek részt az ellenállásban akik nem szakmunkások vol-
tak, hanem részben nagyobb tudással rendelkező segédmun-

kások57  illetve betanitott munkások. Ezek a munkások azon-
ban - bizonyos foku tanulatlanságuk ellenére is - tisztában 
voltak helyzetük nyomoruságának okaival. Balogh József58  
például Szegeden'a Zsurkó Cipőgyárban társai előtt a szov-
jet munkásság jó viszonyait ismertette és dicsérte. El is 
itélték érte 6 hónapi fogházbüntetésre, mint főbüntetés 
re, továbbá 3 évi hivatalvesztésre és politikai jogai 
gyakorlatának ugyanilyen tartamu felfüggesztésére• 

Végül meg kell emlitenünk, hogy bár csekély lét- 
számban, de jelentkezett az értelmiség 59  bizonyos elemei-
nek részvétele /orvosok, állatorvosok stb./ is az ellen-
állásban. 

Délmagyarországon az ellenállás legnagyobb társa-
dalmi bázisát a szegény földmunkásság, a napszámosok, gaz-
dasági cselédek, kubikosok alkották annak ellenére, hogy 
az ellenforradalmi korszakban a Tiszántul és elsősorban 
a Viharsarok régi, forradalmi hagyományokkal rendelkező 
városaiban, falvaiban a munkás- és földmunkásmozgalom rend-
kivül nehéz viszonyok között, korlátozások és szakadatlan 
üldöztetés légkörében bontakozott ki. 

A helyi mozgalmak vezetői többségükben kommunista, 
vagy kommunista érzelmű munkások, földmunkások és szegény 
kisiparosok voltak.  Jelentős részük részt vett az első 
világháboru előtti szocialista mozgalmakban is. 19-esek, 
volt vöröskatonák, oroszországi hadifoglyok voltak közöt-
tük, hozzájuk csatlakoztak a fiatalok. 
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5'. A délmagyarországi parasztság és munkásság élet- 
körülményeinek alakulása: a passziv ellenállás 

A horthysta kormányzat 25 esztendős uralma idején 
elsősorban a magyar uralkodó osztályok és a magyar kor-
mány fosztogatta az országot, de mind nagyobb része volt 
e aben a"szövetséges" hitlerista Németországnak„ Németor-
szág nemcsak Magyarórszág embertartalékait követelte és 
kapta meg a horthysta kormányoktól, hanem az ország ter-
ményeinek nagy részét is. Magyarországról leszoritott 
árakon hurcolták ki az élelmiszert, a bauxitot, az olajat. 
A Németországba irányuló élelmiszerkivitel olyan mérvű 
lett, hogy 1943-ban a kenyér alapfejadagját Magyarországon 
napi 15 dekára szállitották 15. 60  /Ugyanakkor Németország-
ban a fejadag ennek a kétszerese volt./ 

A második világháboru idején s főleg Magyarorszég-
nak a szovjetellenes háboruba való belépése után.lényege-
sen megváltoztak a dolgozó parasztság, elsősorban a mező- 
gazdasági munkásság elnyomásának, kifosztásának módszerei. 
A két világháboru között az agrárproletariátus nyomorának 
egyik fő oka a hatalmas munkanélküliség volt:. Még a leg-
nagyobb dologidőben, aratás idején is előfordult, hogy 
százezrek maradtak munka nélkül. A háboru alatt a helyzet 
megváltozott. A munkanélküliség, a téli időszakot kivéve, 
lényegében megszűnt, illetve minimálisra csökkent. 	. 

' Az agrárproletariátus helyzetének javulása azonban 
csak átmeneti volt. A nagybirtokosok éppenugy, mint a 
tőkések a munkásosztály esetében -- a kormány segítségével 
megakadályozták, hogy a mezőgazdasági munkásság szabadon 
kihasználhassa a munkaerőkereslet megnövekedésében rejlő 
lehetőségeket. Mivel a mezőgazdasági munkanélküliség mint 
bérleszoritó tényező többé nem hatott, a kormány először 
a bérek rögzitésével sietett a nagybirtokosok segitségére. 
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Most  alkalmasnak találta az időt arra, hogy az 
agrárproletárok által régóta követelt legkisebb és leg-
nagyobb munkabéreket megállapitsa. 1941 tavaszán pedig, 
amikor kiderült, hogy a szerződéskötések során a napszá-
mosok a legkisebb béreknél jóval magasabb béreket köve- 
telnek, a kormány a legkisebb munkabéreket egyben legma-
gasabb munkabéreknek nyilvánitotta és megtiltotta ezek 
tulfizetését. 61  Csupán 1943-ban történt változás, amikor . 
is az 1941-es legkisebb és egyben legmagasabb munkabérek 
fenntartása már lehetetlen volt. A kormány ismét külön 
állapitott meg legkisebb és legnagyobb munkabéreket és 
a megyei munkabérmegállapitó bizottságokra bizta, hogy 
a két bérhatár között a megye viszonyainak legmegfelelőbb 
munkabért állapitsák meg. Az 1943 juliusában -történt ár-
és bérrendezés után a kormány a korábban legnagyobb munka-- 
béreket a legkisebbeknek minősitette és 30 százalékkal 
emelte a legmagasabb munkabéreket. 	. 

Az Uj Hangó2  cikkében a következőket irta a mező- 
gazdasági munkabérekről: "A mezőgazdasági munkabéreket csak  
az idén állapitották meg mindenütt az országban. Ezek a 
bérek nemcsak hallatlanul alacsonyak, Csanád legyében pl. 
a felnőtt férfimunkás bére télen 2,30 pengő, tavasszal-
-ősszel 2,80-3,20 és csak juliusban emelkedik 4 pengőre - 
de  sokhelyt, igy Orosházán, Hódmezővásárhelyen és másutt 
alacsonyabbak mint voltak a bérmegállapítás előtt."  

A Szentesi Gazdasági Felügyelőség 1941 augusztus 
1-én kelt jelentésében63  szintén a mezőgazdasági munkások 
fokozódó bérmozgalmáiról irt: "Az aratást megelőző idő- 
szakban az arató és cséplő szerződések kötése igen von-
tatottan haladt. A megkötött szerződések száma közvetle-
nül az aratás megkezdése előtt sem érte el a tavalyinak 
negyedrészét. A szerződéskötési kedv ellanyhulásának ket-
tős oka volt. Egyrészt nem tudta a munkásság, mennyit 
tarthat meg gabonakeresményéből a maga szükségletére, és 
a fejadagok hivatalos megszabásáig a legképtelenebb hirek 
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keringtek a munkásság soraiban. A szerződéskötéstől való 
tartózkodás másik oka: szélsőbaloldalról jövő bujtogatás, 
amely különösen felélénkült a német-orosz háboru kitöré-
sekor. Ez a bujtogatás Hódmezővásárhelyen a munkaerkölcsi 
helyzet észrevehető romlására vezetett, amit leginkább 
bizonyitott a cselédügyi p anaszok felszaporodott száma: 
junius hónapban 66 panaszt adtak be, holott azelőtt 25-30 
eset volt a havi átlag. A legtöbb panasz amiatt érkezett, 
hogy a munkások önkényesen otthagyták munkahelyüket." 

Az agrárproletariátus tehát kétféleképpen próbált 
harcolni a háborus nyomor ellen. Egyrészt magasabb munka-
béreket és különböző juttatásokat követelt, másrészt olyan 
munkaterületre próbált menekülni, ahol magasabb munkabért 
kaphatott - s ilyen 1941-1942-ben egyre több volt. Ennek 
megakadályozására 1942-ben bevezették a mezőgazdasági mun-
kakényszert A kormány rendeletet bocsátott ki, amelyben 
kötelezte mindazokat, akik 1941-ben a mezőgazdaságban dol-
goztak, hogy 1942-ben is . mezőgazdasági munkavállalóként 
szegődjenek el, legalább olyan időtartamra, mint  1941-ben.  
Azokat pedig, akik nem voltak hajlandók 1942 március 31-ig 
leszerződni vagy mezőgazdasági munkát vállalni, katonai 
behivójeggyel honvédelmi munkára kötelezték, 64  a munkát 
hanyagul végzőket pedig internálták. Kormányrendelgtet 
adtak ki a cselédek és dohánykertészek munkahelyhez köté-
séről. 1942 nyarán mégis komoly problémákat okozott a me-
zőgazdaság munkaerővel való ellátása. 

1942 őszén tovább romlott a helyzet. Ekkor a nagy- 
birtokosok és a nagygazdák, az 1942 őszi elszámoltatások 
után, a tőlük elvitt kenyérgabona égy részét ugy próbál-
ták pótolni, hogy silányan élelmezték a gazdaságaikban 
foglalkoztatott szegődményeseket, visszatartották a  le-
szerződött munkások terményjárandóságát. 1942 őszén a 
kenyérfejadagok leszállitása után - csökkentették a ke-
nyérgabona-fejadagokat is, amelyeket a kormány a követ- 

kezőkben állapított még: öt éven aluli gyermekeknek 



havi 10, évi 120 kg; 5-16 éveseknek, illetve 60 éven fe-
lülieknek havi 15, évi 180 kg. A 16-60 év közöttiek 
amennyiben mezőgazdasági munkát végeznek, havi 20, évi 
240 kg, a kommenciós cselédek évi 300 kg fejadagot kap-
nak .65 	 . 

A 2. magyar hadsereg - közel 200 ezer ember --
frontra küldése elsősorban a nincstelen parasztcsaládo-
kat fosztotta meg a kenyérkeresőtől. "A legénység zömét 
napszámosok, béresek, uradalmi cselédek és más .nincste- 
lenek tették ki." - Köztük sok volt az idős, családos 
ember - állapitotta meg a 12. hadosztály parancsnoka. 66  

Ez vonatkozott a 2. magyar hadsereg egészére. A frontra 
küldött katonák családtagjai a legtöbb esetben nyomorog-
tak idehaza. A katonai szolgálatra bevonultak családi 
segélye még többszöri felemelés után sem fedezte a leg,  
szükségesebb kiadásokat. 

A háborura készülés á gazdasági életben a külön-
böző élelmiszer cikkek beszerzése tekintetében is nehéz-
séget okozott. Szegeden a város vezetősége a zavarokat a 
cukorjegy bevezetésével - amelyet 1940, áprilisától kezd-
ve rendszeresite .nek - akarta enyhiteni. A következő év-
ben a nagymértékü liszthiányra való tekintettel julius 
12 -- augusztus 22-ig ideiglenesen bevezetik a lisztje-
gyet, amelyet augusztus-végén átmenetileg megszüntetnek, 
de decemberben ismét életbeléptetnek. 67 	. 

A cukor-, liszt-, kenyérjegyek bevezetése során 
mutatkozó élelmiszerellátási nehézségek nemcsak a váro-
si lakosságot sulytották, hanem ez a helyzet érzékenyen 
érintette a mezőgazdasági proletariátust és a kisparaszt-
ság egy részét is. A felsőközponti mezőgazdasági munkások 
és kisbirtokosok 1941 május végén kérvénnyel6gordultak a 
Közellátási Hivatalhoz, amelyben panaszolták: "...20-25 
km-et megteszünk gyalogosan, hogy 0-ás lisztet "kapjunk 
csak egy kilogrammot is, de többszöri fáradozásunk dacá- 
ra sem kapunk... odahaza nincs egy kilogram lisztünk sem..." 
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A kormány 1943 elején erélyes intézkedésekkel 
próbálta a mezőgazdasági munkaerő problémáját megolda- 
ni. Rendeletet hozott, hogy minden mezőgazdasági munkás, 
cseléd és summás 1943-ban is a megszabott bérek mellett 
köteles munkát vállalni. "Az, .aki az 1942-43. szolgálati 
évre mint dohánykertész szegődött el hangsulyozza az 
1943. évi 410. M.E. száma kormányrendelet w, köteles az 
1943-44. szolgálati, illetőleg termelési évben is - akár 
.jelenlegi munkahelyén, akár uj munkahelyén - éves gazda-
sági cselédként, illetőleg dohánykertészként elszegődni 
és szolgálatot teljesiteni." Ugyanez a rendelet kimond-
ja, hogy azt a mezőgazdasági munkást, aki 1943. március 
l'-ig alapos ok nélkül munkát nem vállalt, vagy szerződést 
nem kötött és a jelentkezést is elmulasztotta, a közigaz-
gatási hatóság honvédelmi munka cimén kirendeli gazdasági 
munkálatok kötelező végzésére. 69 . Megnövelték a tarespusz-
tai mezőgazdasági kényszermunka-tábor befogadóképességét 
és uj munkatáborok felállitását is tervezték. °  

A kormány már 1943 februárjában megfelelő előze-
tes intézkedéseket tett, hogy rendeleteinek érvényt sze-
rezhessen. Általános elvként mondták .ki, hogy aki március 
1-ig munkát ' nem vállalt, azt honvédelmi munkára azonnal 
igénybe kell venni.. Utasitották a Földmüvelésügyi Minisz-
térium és a Belügyminisztérium illetékes vidéki szerveit, 
hogy a munkamegtagadókat internáltassák. 71  

Az agrárproletárok egyre elszántabban követelték 
helyzetük megjavítását. Tudták, hogy a kormány és a csen-
dőrség kegyetlenül megtorol minden munkalassitást, minden 
szökést, minden sztrájkot, mégis egyre többen, egyre ha-
tározottabban léptek a háborus nyomorpolitika elleni gaz-
dasági és politikai harc utjára. 

Gazdasági harcuknak legelterjedtebb formája a 
munkatel jesitmény állandó csökkentése volt. A gazdasági 
harcnak, az ellenállásnak fejlettebb formája volt a mun-
kahely elhagyása, a szökés. 1942-ben is előfordultak szö-
kések, de 1943-ban már alig volt olyan .nagybirtok, ahonnan 



ne érkezett volna feljelentés szökött munkások ellen; 
pedig ha elfogták, a legtöbb esetben internálták őket. 

A fokozódó háborus terhek következtében az 
1940-1941-es években a szegedi parasztság soraiban is 
növekedőben volt az elégedetlenség. Az agrárproletariátus 
tiltakozott az alacsony napszámbérek _ ellen, a kisbirtokos 
parasztság pedig szabotálta a terményfeleslegek kötelező 
bejelentését. Az agrárproletariátus ellenállásának egyik 
példája, hogy 1940 augusztusának közepén Domonkos András 
birtokán 30 mezőgazdasági munkás 2 napig sztrájkolt az 
alacsony munkabérek miatt, s csak a hatóság erőszakos köz-
belépésével tudták ujra munkába kényszeriteni őket. 1941 
januárjában az agrárproletárok beadványban tiltakoztak a 
város munkabérmegállapitó bizottságának a legkisebb nap-
számbérek megállapitását tartalmazó határozata ellen, s 
követelték, hogy a napszámbéreket átlagosan 60. ,100 fillér-
rel emeljék fel. 72  

A felhívások, a fenyegetések ellenére is egyre 
több azoknak a parasztoknak a száma, akik 1942-ben meg-
tagadták a felajánlási kötelezettségek tel jesité sét. Ez-
zel kapcsolatban a közellátási hivatal vezetője 1942 ok-
tóber végén jelentette a főispánnak, hogy burgonyát senki 
sem szolgáltatott be. 73  A termelők ugyanekkor nem tettek 
eleget az előirt kukoricamennyiség beadásának sem. A pa-
rasztság terménybeadást megtagadó ellenállása 1942 végén 
olyan méreteket öltött, hogy a közellátási hivatal veze-
tője a hátralékos gazdák ellen a rendőr-főkapitányságnál 
a kihágási eljárás meginditását , s a  be - nem  adott mennyi-
ségek azonnali elkobzását követelte. Azonban a díktató. ,  
rikus nyomással sem tudták a parasztságot kényszeriteni 
a kivetett mennyiségek felajánlására, aminek következ- 
tében az év végén árpából 175 q, zabból 274 q, burgonyá-
ból 5591 q hiány keletkezett a város felajánlási tervé- 
ben.74  
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A kormány a mezőgazdasági termékek erőszakos be-
gyüjtését először a termésfeleslegek kötelező felajánlá-
sával, majd ennek teljes kudarca után a katonai rekvirá-
lással összekötött kötelező elszámoltatással próbálta 
végrehajtani. Ezek az intézkedések elég nagy ellenállást 
váltottak ki a parasztság körében. Győrffy-Bengyel Sándor 
közellátási miniszter jelentése szerint az önellátó gaz-
daságok már a szovjetellenes háboru első évében, az 
1941-42-es gazdasági évben 12 ezer vagon kenyérgabonával 
többet tartottak vissza, mint amennyi megillette őket. 75  

A kormány 1942 j uni usában 3600. M„ E. szám alatt 
rendeletet adott ki a gabonabeszolgáltatás uj rendjéről. 
A rendelet kimondta, hogy a gazda a kenyérfejadagon, a 
vetőmagon és a kommenciósoknak kiadandó természetbeni já- 
randóságon felül minden kenyérgabonáját köteles beszolgál-
tatni, s ezt a gabonalapra bevezetni. A rendelet azt is 
kimondta, hogy a közellátási miniszter a gazda árpatermé-
sének 22, zabtermésének pedig 30 százalékát veheti igény .- 
b e: 	 . 

A remélt eredmény . azonban elmaradt. A termelők -. 

1941-hez.viszonyitva - még több kenyérgabonát tartottak 
vissza. A kormány 1942 novemberében minden községben el-
számoltató bizottságokat állitott fel a termelők beszol-

gáltatási kötelezettségének meggyorsitására, a "jogtalanul" 
visszatartott gabona igénybevételére. Az elszámoltatások 
során kiderült, hogy "a gazdák 80 %-ánál nem  voltak rend-
ben az elszámoltató gabonalapok". .Ugyanebben az időben 
katonai személyek országszerte razziáztak és erőszakosan 
rekviráltak. A katonai  rekvirálások főleg a kis- és közép-
parasztokat sulytották, akikkel nemcsak rendkivül durván 
bántak, hanem sok helyen még a fejadagot és a szükséges 
vetőmagot sem hagyták meg nekik. Elvitték a kukoricát, 
burgonyát, elrekvirálták a szálas takarmány nagy részét, 
ezért sok helyen az állatállomány átteleltetése volt a 
legnagyobb  gond.  
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A parasztság terheinek további fokozódásához já-
rult hozzá az 1941 augusztus 1-én a szegedi főispán által 
közzétett kormányrendelet, amely mindazokra, akik gabona-
felesleggel rendelkeztek felajánlási kötelezettséget rótt, 
s amely azokkal szemben akik elmulasztanának eleget tenni 
kötelezettségüknek 2-6 hónapig terjedő elzárást helyez ki-
látásba.76  A rendelet a háboru érdekében célul tüzte ki, 
hogy a mezőgazdaságban az "...emberi, gépi és állati mun-
kaerő kihasználását a teljésitőképesség határáig fokoz- 
z 	►►77 

Az augusztus elején bevezetett felajánlási rend .,  
szer nem váltotta be a hozzáfüzött reményeket, csődbe ju-
tott. Ennek következtében Szegeden 1941 végén megindultak 
a rekvirálások, amelyek ujabb terhet, sérelmet jelentettek 
az amugy is nélkülöző dolgozó parasztság számára. A rek-
virálások során a fejadagon kivül ugyszólván teljesen min-
dent elvettek a szegényparasztságtól. A "...környéken rek-
viráló polgári és katonai vegyesbiztottság -- olvashatjuk 
az egyik 1941. XII. 10-én készitett beadványban - a rek .,  
virálást szenvedő lakossággal szemben kíméletlen bánás,g 
módot tanusit... A Bizottság nemcsak a baromfiakra, de 
kezdetben a marhákra,lovakra és sertésekre sem hagyott 
vissza takarmányt az érdekelt gazdáknál, ugy, hogy az el-
mult napokban a rekvirálást szenvedettektől a fejadagok 
biztositása mellett megmaradó minden mennyiséget elvit 
tek."78  

Mindezek alapján érthető, hogy az állatállomány 
kiteleltetése, az abrak és szálastakarmányban mutatkozó 
nagy hiány miatt a gazdákat szinte megoldhatatlan feladat 
elé állitotta, hiszen a parasztság más vidékekről sem tud-
ta beszerezni a szükséges takarmánymennyiséget. 79  A dolgo-
zó parasztok annyira nem rendelkeztek elvehető termények-
kel, hogy az országmozgősitási kormánybiztos kénytelen a 
rekvirálásokat Szegeden felfüggeszteni.8o 
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Az élelmiszerhiány fokozódott, a fasiszta Német-
ország egyre több gabonát követelt, az elmult évek be-
szolgáltatási rendszere "fogyatékos "-nak bizonyult. Mind- 
ez arra késztette a kormányt, hogy a német fasiszták ál-
tal megszállt országok beszolgáltatási rendszeréhez hason-
lót vezessen be Magyarországon is. 

1942 november végén jelent meg a Juresek-féle 
beszolgáltatási rendelet. Ez teljesen szakitott a gabona- 
beszolgáltatás korábbi rendszerével, amely a termett ga- 
bonamennyiség alapján szabta meg a beszolgáltatás mérvét. 
Az uj beszolgáltatási rendelet előre, a terméskilátások-
tól, a gazdák kenyérgabona-fejadag- és vetőmagszükségle-
tétől függetlenül határozta meg az egy-egy gazdaság által 
beszolgáltatandó termékmennyiség nagyságát. 

A Jurcsek-terv a beszolgáltatás alapjául a mult 
század végén aranykoronában megállapitott kataszteri tisz- 
ta jövedelmet vette. A termelő aranykoronánként 50 buza-
pontot, azaz 50 kg buzáiak megfelelő termékmennyiséget 
volt köteles beszolgáltatni. Vagyis, ha egy hold .katasz- 
teri tiszta jövedelme 10 aranykorona volt, utána a gazda 
5 q butát vagy ennek megfelelő terményt volt köteles be-
szolgáltatni. Az aranykoronánként megállapitott 50 buza-
pontot a termelő három csoportba sorolt mezőgazdasági 
termékekkel róhatta le. 10 buzapontot kenyérgabonából, 
10 buzapontot zsiradékból és 30 buzapontot egyéb, a terv-
ben meghatározott . termékekből 81  

A Jurcsek-féle beszolgáltatási rendszer - bár az 
egész mezőgazdaságra sulyos terhet rótt - elsősorban 
mégis . a ki.- és középparasztokat sujtotta. A teher a bir-
toknagyság növekedésének arányában csökkent. 

Jurcsek tervének alkalmazása előtt,,942 októberé-
ben főispáni értekezleten tájékoztatta a megjelenteket 
a közellátás helyzetéről. A háborus gazdálkodással kap- . 

csolatban figyelemreméltó beismerést tett, kijelentve: 
"...a szükséges gabonakészlettel szemben 4,5 millió . 
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métermázsás kieséssel kell számolnunk... ez azt jelenti, 
hogy az ország évi szükségletének 2 hónapja 'nincs bizto-
sitva." A hiányzó gabonamennyiség pótlásával kapcsolatban 
a következőket jegyezte meg: "Meggyőződésem,... hogy a 
kisgazdaság az, amelynél fölös mennyiségek maradtak visz-
sza..." Tehát ezeket kell "...ujabb beszolgáltatásra köte-
lezni;;." Minden eshetőségre számitva hangoztatta, "...a- 

mennyiben a kisbirtok termésátlaga a cséplési elszámolta-

tás után lényegesen - alatta marad a nagybirtok átlagának, 
az indokolatlan fennforgó különbséget minden eszközzel be-

hajtom. "82 	. 
A Juresek-terv 1942 végén, a katonai rekvirálá-

sokkal egyidőben látott napvilágot. A terv óriási fel- 
háborodást váltott kii elsősorban akis- é's középparasz-
tok, de részben a nagygazdák körében is. Jól tükrözik ezt 
a különböző területek mezőgazdasági kamaráinak 1942 végén 
tartott üléseiről fennmaradt jegyzőkönyvek. A legtöbb he- 
lyen az elnök már a közgyülés megnyitásakor-kénytelen volt 
felhiv .ni a figyelmet arra, hogy háboru van és az elégedet-
lenségnek nem lehet ugy hangot adni, mint ahogy sokan sze-
retnék. 	. 

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság jelentése 
is a parasztság elkeseredett hangulatáról irt: "A gazda-
társadalom a Juresek-féle beszolgáltatási rendelet végre-
hajtását jórészben keresztülvihetetlennek és megoldhatat-
lannak tartja, és sok a birálat ellene... Elkeseredést 
váltott ki a vágóállatok beszolgáltatására való kötele-
zés. Ez a rendelkezés gyakran olyan kisgazdákat ért, a- 
kiknek egyetlen szarvasmarhájukat is át kellett adniuk..." 

Az alábbi adatok a beszolgáltatást megtagadók__, 
igen nagy számát mutatják Délmagyarországon:. " A kiskun-

félegyházi közellátási hivatal most tette át azokat az 

iratokat  a  rendőrségre, amelyekben azoknak a gazdáknak 

a nevei szerepelnek, akik  nem  tettek eleget a gabona-

beszolgáltatási kötelezettségüknek. Ezeknek a gazdáknak 
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a száma ezer körül van. Eddig háromszáznál több gazdát 
büntettek meg 10-től 8000 pengőig terjedő büntetésre, 
aszerint, melyik gazda milyen mennyiségü gabona beszol- 
gáltatását mulasztotta el. 

Csongrád vármegyében - amint a főispán a várme-
gyei k özgyülé sen bejelentette  - 4000, Szentesen magában 
pedig 1200 kisgazda ellen indult eljárás, mert nem tet-
tek eleget kukorica beszolgáltatási kötelezettségüknek. 

Eddig 860 szentesi gazdát büntettek meg 200 pen-
gőtől 1200 pengőig terjedő összegre. A gazdák által be-
fizetendő büntetés 300 000 pengőt tesz ki." -84  közölte 
jelentésében a "Magyar Tudósitó". 

Mindez egyre jobban fokozta a kis- és középpa-
rasztok, de még a nagygazdák elégedetlenségét is. Ez az 
elégedetlenség elsősorban a kisgazdák általános háboru-
és kormányellenes hangulatában nyilvánult meg. 1943 nya-
rán már a  kis-  és középparasztok körében is jelentkezik 
a mezőgazdasági termelést gátló szabotázsmozgalom. 

1944 januárjában a csongrádi rendőrkapitányság 
közölte, hogy a kukorica beszolgáltatás nem toljesitése 
miatt ismét 1400 gazda, az olajos magvak el nem vetése 
miatt pedig 60 gazda ellen érkezett feljelentés. 85  

A birtokos parasztság ellenállásának fokozódása 
jellemzi az 1944-es esztendőt. 1944-ben a tavaszi munkák 
megindulása nagyjából egybeesett a fasiszta német meg-
szállással. A megszállás nyomán veséken is kibontakozott 
a fokozottabb terror, a baloldali agrárproletárok össze-
szedése és internálása. A csendőrség brutalitása nem is-
mert határt. A megtorlások során a munkát megtagadókat 
gyakran már nem internálták, hanem azonnal frontra küld- 
ték. 

Bács-Kiskun megyében is egyre nőtt a munkaerő-
hiány és romlott a közellátás helyzete, a lakosság szük-
ségleteiről csak a legnagyobb/mennyiségek/ nehézségek 
árán lehetett gondoskodni, egyre kevesebb eredménnyel. 
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Például Baja város th. bizottsága megállapitotta, hogy 
zökkenőmentes a kenyér, a zsir és a cukor ellátás, azon-
ban a hus ellátásban sulyos problémák vannak, mert - mint 
feljegyezték - "...a kormányhatóság a vágásra engedélye-
zett sertés-kontingensünket lényegesen csökkentette, de 
fokozta helyzetünk nehézségét az is, hogy a legutóbbi 
időben meglehetősen silány minőségü sertések kerültek 
forgalomba..'." Baj volt a lábbeli ellátással is ",..a 
kormányhatóság a folyó évben ezideig talpkeretet még egy-
általán nem állapitott meg..." Nem volt kielégítő a tej- 
ellátás és komoly volt a tüzifa hiány. 86  

Kecskeméten hasonló problémák merültek fel azzal 
a különbséggel, hogy itt  nem  a sertés-kontingenssel volt 
baj, hanem azt panaszolták, hogy az engedélyezett keret-
nek csak 25 %-át tudták biztositani. 87  

A parasztság ellenállása elsősorban gazdasági jel-
legü volt, de objektive akadályozta, nehezitette a kormány 
háborus politikáját, s igy politikai kihatásai is voltak. 
A hare, ha sok esetben nem is tudatos an , az országot há-
boruba sodró fasiszta rendszer ellen irányult, és a dol-
gozó parasztság antifasiszta harcának egyik sajátos meg-
nyilvánulása volt. 

Egy  sikeres antifasiszta felkelés esetén - mint 
tanulmányunk e fejezetéből kiviláglik - a szegény, kis-
és középbirtokos parasztságra éppen helyzetéből adódóan 
biztosan számitan -i lehetett volna. 

Az alábbiakban vizsgáljuk meg röviden milyen té-
nyezők befolyásolták Délmagyarországon a munkásság élet- 
körülményeit. . 

A munkásság helyzetére jellemző volt, hogy az egy 
főre eső reálbér csak 1940-ig emelkedett, utána lassan 
csökkent, s 1943-ban már mintegy 20 %-kal alatta maradt 
az 1939-esnek.  Az életszinvonal alakulását azonban a no- 
minálbérek, s a létfenntartási költségek mechanikus össze-
vetése sohasem képes reálisan mutatni, különösen nem a 
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háboru időszakában, mikor a munkaidő hossza, a munka-
intenzitás foka mellett számos sajátos háborus tényező 
is közrejátszik a munkásosztály helyzetének alakulásá-
ban. A jegyrendszer valamennyi szükségleti cikkre való 
kiterjesztése azt jelentette, hogy a munkás, bár kerese- 
te talán elegendő is lett volna arra, hogy létfenntartási 
szükségleteit a hivatalos árak mellett kielógitse, a szü. 
kös fejadagok következtében ezt nem tehette, a fekete-
piaci árak mellett pedig keresete már nem volt elegendő 
szükségleteinek biztositására. Nem is beszélve arról, hogy 
az iparcikkek minőségének hallatlan leromlása azonos árak 
mellett is a reálkeresetek alacsonyabb értékét jelentet-
ték. 

A háborus terhek, a tömegeket sujtó gazdasági és 
egyéb intézkedések miatt is növekszik az elégedetlenség. 
Egyre sulyosabbak az üzemek militarizálásával járó hely-
hez kötöttség következményei, továbbá a munkaidő 10-12 
órára emelése. Mind türhetetlenebbé tette a délmagyar-
országi munkásság helyzetét a munkaintenzitás fokozása, 
az üzemi parancsnokok korlátlan hatalma. 	. 

1943 első felében a frontesemények, a háborus 
terhek növekedése, továbbá a kommunisták és baloldali 
szociáldemokraták, szakszervezeti bizalmiak munkája nyo-
mán általános, az egész országra kiterjedő bérmozgalom 
bontakozott ki, különösen a hadi üzemekben. A háboru el-
ső szakaszában bérmozgalmakkal főleg kisüzemekben, a 
könnyüipar területén88  találkoztunk, 1942 végétől pedig 
különösen a sztálingrádi csata után a nagyüzemekre át- . 
terjedő bérmozgalmak szemtanui lehetünk. A háboru elején 
a nagy hadiüzemek dolgozóinak helyzete, munkabére, élel-
miszer-ellátása stb. kedvezőbb volt, mint a kisebb üze-
mekben. 1943-ra megváltozott a helyzet. 	. 

Délmagyarországon ez fokozottabb mértékben érvé-
nyesült, hiszen a vidék ipara mindenekelőtt könnyüipari 
és élelmiszeripari jellegű volt .  Szegeden a második 
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világháboru időszakában már három nagy vállalat foglal-
kozott kender-, len-, illetve jutafeldolgozással: az  
Angol-Magyar Jutafonó és Szövőgyár Rt., a Szegedi Ken-
derfonó és az Ujszegedi Kendergyár.  

A háboru éveiben - ugyanlétrejött néhány ujabb vál-
lalat, amelyek alaptőkéjüket tekintve jelentősebb vállal-
kozásoknak számitanak - Tisza Malom Rt., Szegedi Lemezgyár 
és Faipari Rt., Ujszegedi Gőzfürész és Ládagyár Rt., a  

Weiss  Manfréd Müvek által alapitott Szegedi Konzervgyár,  

~. de .ezek Szeged ipari szerkezetén és jellegén nem vál-
toztattak. 89  

A Szegedi Jutafonógyár munkásai már 1941 szeptem-
berében nem sokkal a háboru megindulása után béremelést  
kértek.9°  A jutafonó munkásai a gyár budapesti központ-
jához fordultak, saját igazgatóságukon keresztül: "Tisz-
telt Budapesti Iroda! Munkások ügye: Tájékoztatni óhajt-
juk Önöket arról, hogy üzemünkben bizonyos munkásmozgal-
mat észleltünk a jelenlegi drágaságból kifolyólag. Tegnap  
délután üzemszünet után tényleg jelentkezett a Schichterei91  

vezetőmunkása, aki a nagy drágaságra való hivatkozással  
béremelést kért, azaz érdeklődött az iránt, hogy számit-
hatnak-e javitásra, tekintettel arra, hogy keveslik a  
keresetet. Azt válaszoltuk, hogy erről nem lehet most szó,  
mert nagyon jól tudják a munkások, hogy nekünk minden elő  
van irva ez idő szerint '  mégpedig ugy a munkabérek nagy-
sága, mint az árak. Megmagyaráztuk a helyzetet, és utal-
tunk a jelenlegi produkció-visszaesésre is, jelezvén, hogy  
a papirfonál szállitás öta csak veszteségesen dolgozha-
tunk. Sziveskedjenek velünk közölni, hogy hallanak-e va-  
lamit a fővárosban a kormány netáni szándékáról, vagy  
ujabb drágasági pótlékokról, hogy szükség esetén ebben  
az irányban is tájékozva legyünk. Figyelmeztettük a je-
lentkezett munkást, hogy hadiüzem vagyunk és a .netán  
következményekre gondolniuk kell." 
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A szegedi gyárigazgatóságok a . béremelési kérdé-
seken kivül a munkásság minden más ügyét á háboru alatt 
a hadiüzemi parancsnoksághoz továbbitották. A parancs-
nokságok diktálták a munkatempót és a lazitásokat, a ké-
séseket sulyosan megbüntették, a rendbontókat munkás-
századokba osztották be, és a frontra küldték. Az elbo-
csátás és a felvétel tőlük függött. 

A bérmozgalmak máshol is a vidéki üzemekben a leg- 
erősebbek. 1943 februárjában Pécsett a Sophiana Gépgyár -és 
Vasöntöde, valamint a Sebők Andor-féle Pécsi Fém- és La-
katosárugyár munkásai léptek , fel bérköveteléssel. A gyár-. 
vezetőség - az iparügyi miniszter elutasitó döntése elle-
nére - .teljesitette a munkások követelését. Erre az Első 
Pécsi Bőrgyár, a Hammerli-féle Kesztyügyár, továbbá a 
Spinet és a Turul Kesztyügyár dolgozói is - mintegy  ezren - 
béremelést követeltek. Az ő követeléseik is kielégitést 
nyertek. 92  Szegeden viszont nem érvényesült ez a tenden-
cia, mert a Szegedi Jutafonógyár munkásainak bérkövete-
lését elutasitották. 

A szegedi proletársorshoz hozzátartozott a lakás-
kérdés megoldatlansága is. Az előkelő polgári lakások ár- 
nyékában, a  körtaton kivül mutatkozott meg a burzsoá város-
vezetés várospolitikájának visszássága. A klinikák városá-
ban alig volt olyan beteg, aki az ápolási dijat meg tudta 
volna fizetni, holott a nedves lakások miatt is a tüdő-
vészben elhaltak száma 31 %,kal magasabb volt, mint az 
országos átlag:3A társadalombiztositás csak az alkalma- 
zottak egy részére terjedt ki. . 

1930-ban a város munkástelepet létesitett. Mire 
elkészült a telep, alkalmazottakat és tisztviselőket he-
lyeztek bele. A polgármester azzal indokolta az intézke-
dést, hogy a munkások ugysem tudnák a lakbért megfizetni. 
Maga a város járt elöl a példával: felmondotta városi 
bérházak azon lakóinak, akik huzamosabb ideig nem fizet-
ték a lakbért. Hiába rendelte el a miniszter, hogy a mum- 
kanélkülit nem lehet azonnal kilakoltatni, a város ezt 

nem vette figyelembe. 
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A munkást nemcsak a. munkanélküliség réma tartotta 
rettegésben, hanem a gond is, hogy lakás nélkül marad a 
család. 1943 julius 14-én például a.hatóság az utcára la- 
koltatta a sokgyermekes Halmai Mihály családját. 94  A m.kir. . 

rendőrség szegedi kapitánysága a következőket irja az eset-
ről jelentésében:95  "Nevezétt család azóta éj jal--nappal az 
utcán tartózkodik.  A -gyermekek  nappal szülői felügyelet 
nélkül az utcán vannak, mig a szülők lakás után járnak. 
Ha üres lakást találtak is valahol, azzal utási:tották el, 
hogy négy gyermekük van,és nem kiadó a lakás. Halmain 
már igen erős 7  hónapos anyai örömöknek néz elé, és mivel 
ezideig lakást nem kaptak, már az öngyilkosság gondolató. 
val is foglalkozott. Nevezettek butorai és egyéb ingósá- 
gai az utcán vannak kirakva, melyek az idő viszontagságai-
nak ki vannak téve, esős idő alkalmával az egész család az 
utcán ázik, mert .nincs hol lehajtsák fejüket." 

A munkásság szembenállása a népellenes háboruval, 
a kormány politikájával ebben az időben tehát még nem 
annyira politikai, mint inkább gazdasági vonalon és elszi'- 
getélten jelentkezett. Ott, ahol volt kezdeményező erő 
- volt illegális kommunista csoport vagy a szakszervezet 
helyi vezetősége vállalta a harcot - a gazdasági harc gyor-
san terebélyesedett és politikai jelleget is öltött, A bér-
mozgalmak figyelemmel kisérése arra enged következtetni, 
hogy a munkások az egész országot átfogó megmozdulásban 
reménykedtek, ennek esélyeit latolgatták. Rendkivül sok 
mulott azon, hogy a munkásság vezetői élére tudnak-e vagy 
akarnak-e állni ennek a mozgalomnak?! Politikai sikra tud-
ják-e vagy akarják-e terelni, avagy lefékezik és ezzel az 
egész háboruellenes mozgalmat megfosztják lenditő erejé-
től! . ? 

A német megszállás után két rendes és két rendki- 
vüli minisztertanács foglalkozott a  növekvő  munkaerőhiány 
kérdésével és következményeivel, ezek a problémák a meg- 
szállás előtt is nagy gondot okoztak a kormányzati szervek-
nek. 
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Az ujabb katonai behivások még sulyosabbá tették 
a  helyzetet. A kormány a munkaerőhiány pótlására elhatá-
rozta 12 000 nő munkába állitását, az 1920-1924-ben szü-
letett, de frontszolgálatra alkalmatlan férfiakat április 
1-én 'özérdekii munkaszolgálatra" vonultatták be. Délma-
gyarország nagyobb városaiban a munkaerőgondokat továbbra 
is a munkaidő meghosszabbitásával, pótmüszakok növelésé-
vel igyekeztek enyhiteni. A szegedi hadiüzemekben majdnem 
mindenütt 10 óra fölé emelkedett a napi munkaidő. 

Az üzemekben majdnem mindenütt hetekre, néhol már 
hónapokra visszamenőleg elhuzódott a bus-, a zsir-, a cu-
kor- és a liszt-pótadagok kiosztása. Mindez konkrét for-
mában is hatott a munkafegyelemre,mert az élelmiszeráruk 
érkezésekor a munkások elhagyták munkahelyeiket, és nem 
álltak addig munkába, amíg fejadagjukat meg nem kapták. 

A munkamorál gyors romlása szorosan összefüggött 
a bombázásokkal. Az április 3-i angolszász bombázás után 
félelem és pánik lett urrá a .nagyvárosok lakosságán. 
Napok alatt kiderült, hogy a nagyüzemeknek sem légelhári 
táluk, sem megfelelő óvóhelyeik nincsenek. Mindez növelte 
a szorongást, fokozta az elkeseredést. 

Szeged vonatkozásában különösen érvényesült ez, 
mert többszörösen ismételt angolszász bombatámadás érte 
a várost: 96  1944 junius 2-án 38 bombázó, julius 3-án 
4 gép, augusztus 20-án 6 gép, augusztus 24-én 49 bombázó, 
augusztus 29-én 42 gép és végül szeptember 3-án ismétel- 
ten 42 gép intézett bombatámadást a város hadi-és ipari 
célpontjai ellen. Találat érte a Magyar Kender-, Len- és 
Jutaipar Ujszegedi gyártelepét, a' Mezőgazdasági Közrak., 
tárak Rt. 8 nagy raktárépületét, a Futura raktárépületeit, 
a Magyar Petroleum Rt. telepét és a Hangya közraktárakat. 

A munkahely elhagyása, a munkamorál romlása te-
hát szorosan összefügg a bombázások okozta. félelemmel, 
s a jobb munkafeltételek keresésével. Ma már tudjuk, hogy 
a bombatámadások egyik célja éppen ez volt. Nem tekinthető 
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ugyan náciellenes cselekménynek, hogy a munkások a bom-
bázástól való félelmükben maradtak távol, maga a tény 

mégis a fasisztáknak ártott. 
A kormány az események láttán két átfogó intéz-

kedés gyors végrehajtására szánta el magát. Az első ren-
delet a termelés politikai feltételeinek biztosítására 
kötelezte az üzemeket: munkaügyi előadók-kinevezésére és 
üzemi választmányok felállitására. A julius 3-án kelt 
rendelet kimondta, hogy minden nagyobb iparvállalat kö- 
teles önálló, az ötszáz munkásnál kevesebbet foglalkoz- 
tató üzemek pedig közös "büntető munkásszállást" felálli- 
tani 97  

Mind gyakoribb jelenséggé vált, hogy a legfon-
tosabb közszükségleti cikkeket jegyre sem lehetett be-
szerezni. Szeged 100.000 ellátatlanja pl. már 1943-ban  
hetekig  nem  jutott burgonyához 98  A .vám s lakosságának 
tejszükséglete napi 25.000 liter volt, de a közellátás 
1944-ben már csak 4-500 litert tudott biztositani. 99  

A hadigazdálkodás mind élesebben jelentkező válsága és az 
egyre fokozódó fasisztaterror sulyosan ránehezedett a 
dolgozókra, elsősorban a hadiüzemek munkásságára. 
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6. Társadalmi-pölitikai eszmeáramlatok szerepe az 
ellenállás késői kifejlődésében 

Vizsgáljuk meg röviden a társadalmi-politikai esz-
meáramlatok szerepét, loo  amelyek jelentősen eltértek más 
országok viszonyaitól és már az induláskor döntően befolyá- 
solták a magyar antifasiszta mozgalom fejlődését, és kései, 
a szomszéd országokénál jelentősen kisebb fegyveres ellen-
állást eredményeztek. 

A Horthy rendszerben a kegyetlen elnyomást a leg-
rafináltabb ideológiai fertőzés egészitette ki, amelyben 
igen nagy gyakorlatot szereztek a magyar uralkodó oszt á-
lyok. Sikerrel használták fel elsősorban a nacionalizmust, 
amelynek történelmileg kialakult mély gyökerei voltak Ma- 
gyarországon. 

A kiegyezés időszakának uralkodó eszméje a reform-
kor és 48 messzesugárzó öröksége: a liberális nacionaliz. 
mus volt. A magyar liberalizmus és nacionalizmus egymást 
erősitve összecsendült az abszolutizmussal, az udvar és 
Ausztria felöl fenyegető veszélyekkel szemben, de a . nem-

zetiségi kérdés rendezését és kezelését illetően ellent-
mondásban állt egymással. 

A dualizmussal szembeni ellenzékiség uralkodó esz-
méje ugyancsak a liberális nacionalizmus volt, de a kezdeti 
időszakban erősebben kidomborodtak benne a liberalizmus 
demokratikus vonásai és a nacionalizmus függetlenségi igé-
nyei. 	 . 

A magyar nacionalizmus tartalmi elemei a mult . szá-
zad utolsó negyedétől kezdve fokozatosan megváltoztak. A 
liberalizmussal kötött fél évszázados házassága megromlott, 
majd felbomlott. Az uri közép- és kisbirtokosság hanyat-
lásával együtt a liberalizmus szociális bázisa is össze-
szűkült. A mult század végén, majd a századforduló után 
az uralkodó osztályok és a "történelmi" középosztály so- 
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raiban megerősödött a konzervativizmus. Az uj konzervati-
vizmus gondolatrendszerébe olvasztotta a politikai kato-
licizmust, az antiszemitizmust és a nacionalizmus hasz- 
nositható elemeit is. 

A két világháboru közötti korszaknak általában jel-
lemzője a kiutkeresés, a korszak kiélezett ellentmondásai 
közötti eligazodás utjainak-módjainak és eszközeinek, a tár-
sadalmi-politikai hatékonyság lehetőségeinek a kutatása az 
u j körülmények között. 

Az 1930-as évekig a fő politikai-ideológiai áram- 
latok - bár már megjelentek a korszak uj, később jelentős-
sé váló irányzatai - nagyobbrészt még a háboru előtti 
irányzatok "korszerüsitett" változatai. Magyarországon 
azonban a reakciós fordulat, s igy a politikai-ideológiai 
áramlatok reakciós irányu átrendeződése is természetesen 
már 1919 után erőteljesebb volt, mint a többi közép-kelet-
-európai országban. 

A polgári demokratizmusnak Magyarországon - a 
modern polgári rétegek gyengesége és társadalmi elszi-
geteltsége következtében - nagyobb sulyt 1918 előtt is 
jórészt csak a szocialista munkásmozgalommal való kap-
csolatai adtak. 1919 után e kapcsolatok felbomlása, tár-
sadalmi bázisuk összeszükülése és defenzivába szorulása 
teljesen elerőtlenitette.a polgári demokratikus és libe- 
ráli s irányzatokat; 	. 

A szociáldemokrata munkásmozgalom visszaszorult, 
s helye is módosult a politikai élet uj spektrumában. 
A forradalmak, s az 1919 utáni nemzetközi erőviszonyok 
hatására, -a rendszer legbaloldalibb és legjelentősebb 
legális ellenzékeként parlamenti párttá vált. Fő polip 
tikai sulyát az adta, hogy továbbra is ő tömöritette a 
magyar progresszió egyetlen nagy, jórészt érintetlenül 
maradt tömegerejét, a szervezett munkásságot. De a szo-
ciáldemokrácia pozicionális sulya alapvetően megálvozott: 
visszaszoruló mozgalommá változott. 	. 



Az uj irányzatok közül politikai sulyban és ható-
erőben legjelentősebb - a módos-birtokos parasztság demokra-
tikus irányu mozgalma volt, amely később a régi városi 
demokratizmustól függetlenül létrejövő ujabb polgári-értel-
miségi csoportokat is magával vonzotta. Módos-birtokos 
paraszti és polgári-értelmiségi pártként való önállóso-
dása azonban még mindig lassu folyamat. 

Sokkal nagyobb jelentőségü a népies irányzat je-
lentkezése. A népiesség két áramlat ellenkező irányu moz-
gásából alakult ki: a fentebb emlitett, nacionalista 
reformirányzatoknak az ellenforradalmi-fajvédő vonalból 
kiábránduló, s attól progressziv irányban elkülönülő ága 
találkozott benne a városi radikalizmustól és a szocia, 
lista munkásmozgalomból eltávolodó népi /főleg paraszti/ 
értelmiségiek utkeresésével. 

A jobb- és baloldal hagyományos frontjainak ösz-
szezavarásában a legdöntőbb szerepe a nacionalizmusnak 
volt. 1919 után általában, a 30-as évektől különösképpen 
a területi revizió eszméje vált nemcsak az ellentorra 
d& mi  osztályok, de jelentős dolgozó rétegek politikai-
-ideológiai orientációjának meghatározójává is. A nacio-
nalizmus tömeghatását, mindenekelőtt az a körülmény ma- 
gyarázza, hogy a nemzeti sérelmek elleni küzdelem ügye 
az ellenforradalmi erők kezébe ment át, s ott egybemo-
sódott ezeknek az ennek a régi magyar birodalom visz 
szaállitására irányuló imperialista törekvéseivel. 

A iááoru kirobbantását megelőző és követő évek-
ben - más országoktól eltérően - Horthyék olyan "sike-
reket" könyvelhettek el, amelyek két évtizeden át foly- 
tatott politikájuk"helyességét" látszottak igazolni. 

A magyar uralkodó osztályok reakciós kül- és bel.- 
politikájukhoz nagyszerüen fel tudták használni a tömegek 
körében Trianon igazságtalanságai miatt élő ösztönös vagy 
mesterségesen szított tiltakozást. Nem kétséges, hogy en-
nek következtében a . magyar dolgozó tömegek körében erős 
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reviziós hangulat is kialakult. Ezért a 30-as évek máso-
dik felében végrehajtott területi átősatoiásükat ugy te-
kintették, mint a - nemzeten ejtett .. két évtizedes sé-
relem orvoslását és nem mint egy katasztrófa-politika 
előjátékát. Igy a tömegek Trianon miatt érzett nemzeti 
elkeseredése, majd a "csorba" bizonyős kiköszörülése fe-
lett érzett nemzeti lelkesedése, vagyis a területi kérdés 

tudati hatása - a  reakció által befolyásolva - mindvégig 
a legnagyobb kerékkötője volt a magyar antifasiszta el-

lepállás, a nácik  elleni  aktiv küzdelem kibontakozásának 

és eredmé .nyességé .nek. A helyzetet sulyosbitotta az a kö- 
rülmény, hogy a baloldali ellenzék legális pártjai, köztük 
a Szociáldemokrata Párt is, e nacionalista, revanspoliti- 
kát nemcsak törték, hanem beálltak a "területgyarapitás" 

hozsannázói közé. 
A magyar nacionalizmus arculatán végbement s a 

fentiekkel szorosan összefüggő, további módosulás: a te-
rületi revizió mellett az antiszemitizmusnak mint a na-
cionalizmus másik fő integráns elemének az előtérbe nyo-

mulása. 
Magyarországon rendkivül gyengék, megosztottak, 

szétforgácsoltak voltak azok az erők, amelyek szembe-
szállhattak volna ezzel a féktelen nacionalista  áram, 

lattal, leleplezhették volna a látszólagos nemzeti érdek 
mögé bucó nemzetellenes politikát, és harcot indithat-
tak volna ellene.. Bár a harmincas évek második felében 
a Nyugat-Európában és néhány más országban kibontakozó 
népfrontmozgalom, továbbá a náci veszély hatására, meg 
a KMP 1936-1937-ben kidolgozott népfrontpolitikája kö-
vetkeztében tanui lehettünk a ddmokratikus erők fejlő-
désének és átmeneti sikereinek. 

Azonban azterületi revizió, az antiszemitizmus 
térnyerése 1938-ban visszavetette a népfrontmozgalmat, 
és azon erők körében - népiesek, szociáldemokraták stb..-, 
amelyek a népfronttal szimpatizáltak, ekkor a demokratikus 
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összefogás ellen ható nacionalista tendenciákat erősitet-
te meg. Igy a népfrontpolitika MagyarországonImem vált a 
széles tömegek tetteinek vezérfonalává, nem annyira köz-
vetlenül a jelent formálta, mint inkább` a jövő számára 
készitette elő a talajt. 

Az antifasiszta tábor Magyarországon időben elkés-
ve szerveződött, s politikai ereje korlátozott maradt. Azt 
a nagy ellentmondást, amely egyfelől a magyar társadalom 
tényleges szociális szerkezete, másfelől politikai-tudati 
arculata között feszült, 1944-ig csak részlegesen sike-
rült feloldani. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy 
lebecsüljük az antifasiszta ellenállás, a haladó érők és 
utkeresők teljesitményét - .sőt: véleményünk szerint törté---
netirásunk még mindig nem vette kellően számbalo1 a  ma-
gyar progressziv törekvések körét a felszabadulás előtti 
időszakban. 



7. A fasiszta erőszakszervek elnyomó tevékenysége: 
terrorhadjárat az antifasiszta erők ellen 

A háboruhoz való csatlakozás a belső elnyomás fo-
kozódását vonta maga után. A hadbiróság jogkörét kiterjesz-
tették a polgári lakosságra. Hütlenség, lázitás, szabotázs 
ürügyén bárkit katonai biráskodás alá vonhattak. Bevezették 
a rögtönbiráskodást. Felállitották a Vezérkari Főnök külön 
biróságát: az itt hozott halálos itéleteket fellebbezés 
kizárásával két órán belül végrehajtották. Utasitást ad-
tak ki, amely szerint minden régebben elitélt és bünteté-
sét már kitöltött kommunistát és azokat is, akiket nem 
ítéltek ugyan el, de "kommunista gyanusak" voltak, inter-

nálni kell. 
Különösen kegyetlen munkát végzett e tekintetben 

a VKF 1941. október 28-án felállitott különbírósága, amely 
halálos itéleteinek sorozatával szinte megtizedelte a for-
radalmárokat. A Honvédvezérkar Főnökének különbiróságát 
"a fennálló társadalmi rend felforgatására irányuló minden 
tevékenység ellen" hozták létre és az illetékes hadtest-
parancsnokság keretében müködött. A halálos itéletet a ve-
zérkari főnök hagyta jóvá. 1941 októbere és 1942 februárja 
között a biróság 323 halálos itéletet hozott. 1°2  

A Magyar Távirati Iroda közleményt bocsájtott ki 
a rögtönitélő biráskodásról: "Bárki, aki - feltehetőleg 
a Magyarországgal ellenséges hatalmak ügynökei által fél-
revezetve, vagy megvesztegetve - bárminemü dolog szándé-
kos megrongálása vagy megsemmisitése által, igy különös-
képpen bárminemü termény vagy más közszükségleti cikknek 
tűzszerszámmal vagy vegyiszer alkalmazása által történő 
felgyujtásával a magyar állam vagy szövetségese fegyveres 
erejének vagy a velük müködő fegyveres erőnek szándékosan 
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hátrányt okoz vagy az ellenségnek szándékosan előnyt sze-
rez vagy a honvédelem érdekét sérti: a honvéd-büntetőbi-
ráskodás körében rögtönbiráskodás /statárium/ alá esik és 
halállal büntetendő. Halálbüntetéssel sujtja a rögtönité-
lő biróság a tettesen és részesen felül az ilyen cselek-
ményre létrejött szövetség tagjait, . ugyszintén azt, aki 
mást ilyen cselekmény elkövetésére felbujt." 1°3  

A háboru kitörése Békés megyében tovább tizedelte. 
a megye haladó erőit. A csendőrség nyomozó parancsnoksá-
gának 1941 junius 23-án kiadott körrendelete értelmében: 
"A német-orosz háboru folytán változott politikai viszo-
nyok előreláthatólag indokolttá teszik egyes .nemkivánatos 
egyének szabad mozgásának korlátozását. Ilyenek az ismert 
kommunista vezetők s általában a baloldali szervezkedéssel 
alaposan gyanusitható szervezők." A csendőrőrsök feladata 
az internálandó "gyanus" személyek névsorának haladéktalan 
összeállítása. Ez Békésben néhány nap alatt messzemenő 
"gondossággal" történt s eredményként - a rendelkezésre 
álló első heti részadatok szerint - 118 ember került in- 
t ernál ót ábo rba. 104  

Az internálásra javasoltak névsorában, a csendőr-
ségi kisérőlevelek között olvasható a gyomai csendőrőrs 
jelentése: "több helyről szereztem olyan értesülést., hogy 
a munkásság - nagy része a szovjet háboru kitörését lelke-
sedve fogadta, azon reményben, hogy a szovjet győzni fog 
s akkor a munkásság régen várt óhaja be fog teljesedni. " 1°5  
A megjegyzés mindennél jobban mutatja az agrárproletáriá- 
tus hangulatát s állásfoglalását a háboruval szemben. 

Horthy kipróbált terrorlegényei rövid időtalatt 
több mint hatvanezer embert internáltak a bácskai, a bar-
csi, a nagykanizsai, a sárvári és más internáló táborok- 
ba, lo6 	 . 

A Minisztertanács a dolgozó tömegek erősödő moz-
galmának fékentartására 1943 február 9-én csendőr-karha-
talmi zászlóalj felállitását határozta el.1°7 
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A reakció dühvel fordult szembe a háboruellenes 
megmozdulásokkal. Korlátozni igyekezett a gyülekezési sza-
badságot is. Amikor az orosházi szociáldemokrata párt 
szervezete gyülés engedélyezés iránti kérelmét benyujtot-
ta - dr. Haviár Lajos főszolgabiró véghatározata szerint - 
csak a választmány és a vezetők részére engedélyezték an-
nak megtartását .103 

A fasiszta terrorszervek előtt egy pillanatig sem 
volt kétséges, hogy a Békepárt azonos a'KMP-vel. A csendőr- 
ség központi nyomozó parancsnokságának már 1943 julius 2-i 
jelentése is felfedi, hogy a Békepárt a kommunisták part-
ja. 1944 februárjában a Békepárt funkcionáriusait: Tonhau-
ser Pált, a Békepárt KB tagját, Pataki Lászlót és Szirmai 
Hédit, a Békepárt nyomdászait és Szekeres Sándor felvidéki 
kommunistát a vezérkari főnök bíróságának székesfehérvári 
csoportja halálra itélte. lO9  A Békepárt felhivására az anti-
fasiszta erők megmozdultak megmentésük érdekében. A nemzet-
közi helyzet alakulása - a Szovjet Hadsereg közeledése a 
Kárpátokhoz - és az antifasiszta erők fellépése következ-
tében a halálos itéletet életfogytiglani börtönre változ-
tatták. 

Növekedett az ellenállás, de növekedett a letar-
tóztatottak száma is. A jól kiépitett rendőri és besugói 
szervezet  mellett megjelent a Gestapo is. Az illetékes 
rendőri és csendőri szervek igyekeztek minden megmozdu-
lást azonnal elfojtani. Ebben az időben rendkivül sok a 
preventiv rendőri intézkedés. Ha valaki gyanuba került, 
máris letartóztatták. 

1943 november 16-án a Minisztertanács határozatot 
hozott a háboruellenes mozgalmakban résztvevőmunkások 
frontraküldéséről: "A honvédelmi miniszter ..a hadiüzemek 
munkafegyelmének megszilárditása érdekében a csökönyösen 
visszaeső rendbontó munkásokat - az internálási eljárás le- 
folytatása után -- katonai büntető munkásalakulatokba ösz-
szevonja, és a hadmüveleti területre kiküldi. Szándéka 
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ezeket az elemeket a hadiüzemekből kiemelni, a belügymi-
niszter urral egyetértően internáltatni, majd kellő lét-
szám elérése esetén katonai büntető munkásszázadokba fog- . 

lalva, a hadmüveleti területre kiküldeni." llo  

Magyarország .német megszállása után, 1944 áprili -

sában a Viharsarok falvaiban is megkezdődött a helyi kom-
munisták, a baloldali mozgalmak vezetőinek és tagjainak 
tömeges letartóztatásay különleges büntetőszázadokba való 
bevonultatása. Egyedül a Hajdunánáson összeállitott bün-
tetőszázadokba 700-800 baloldali embert vonultattak be a 
Viharsarokból. Gyulán, Bucsán, Mezőkovácsházán,és más 
helységekben 3-4, Orosházán, Tótkomlóson, Endrődön 10-15 
embert is letartóztattak és internáltak. 

Az internáltak közül a ko .ndorosi Mladonyicki Pál, 

a tótkomlósi Kovács Lajos ., a mezőberényi Szollár Pál és 
mások fasiszta gyilkosok áldozatául estek. Az ujabb fasisz-
ta terrorhullám további elrettentő hatással volt a .néptö-
megekre,. de végső célját, a baloldal teljes lefejezését, . 
kiirtását elérni nem tudta. A fasiszta terror legsulyosabb 
hónapjaiban is tovább élt a néptömegek mélyén a kommunista 
mozgalom. 

Szegeden a fasiszta terror különösen 1944 március 
19 után, a német megszállás idején öltött hatalmas mére- 
teket. A szegedi rendőrség a német fegyveres erőkkel együtt-
működve brutális támadást inditott mindazok ellen, akik 
nem voltak hajlandók a Sztójay-kormányzat szolgálatába áll-
ni. A munkásság szervezeteit szétverték, a munkásotthont 
bezárták, a munkásság vezetőit elhurcolták.112 A  Szociál-
demokrata Párt szervezetén kivül a Kisgazdapárt helyi szer-

vezetét is feloszlatták. . A Gestapo számos, demokratikus 
gondolkodása értelmiségit: üldözött el Szegedről, köztük 
Sik Sándor egyetemi tanárt. 1l3  

A hadiüzemek katonai parancsnokai brutális rend-
szabályokkal kényszeritették a szegedi munkásokat arra, 
hogy vasár- és ünnepnapokon is felemelt munkaidőben 
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dolgozzanak a háborus apparátus részére. A fasiszta ma-
gyar kormányzat a klerikális . reakció segitségével példát-
lan lelki terrort fejtett ki. Tervszerüen és intézménye-
sen igyekezett mérgezni a dolgozók tudatát. Ezt szolgálta 
a kormány által irányitott és pénzelt Hivatásszervezet, 
a Nemzeti Munkaközpont és a Szabadidő szervezet is, ame, 
lyeknek ügynökségeit a szegedi üzemekben is kiépitették. 114  

Igen jellemző képet festett ezekről a szomoru na-
pokról a szegedi szervezett munkásság egyik vezetője, id. 
Komócsin Mihálys 1i5  "Április 3-án, az esti órákban meg-
döbbenten néztek összé az emberek, szinte a szemükkel kér-
dezgették egymástól: mi történik? Szuronyos rendőrök és 
detektivek kisértek a város minden részéből egy-egy mun-
kásmozgalmi vezetőt. Az esti szürkületben a hozzátartozók 
tömege  szorongatta  a kis élelmiszercsomagokat a városháza 
souterainjének lépcsőjén, hogy kiki legalább valami utra-
valót juttasson szerettének. A jegyzőkönyvezés hosszadal- 
mas eljárása és az ujlenyomatok felvétele után egyenként 
érkeztek meg a . "bünösök" a meg nem beszélt találkozóra. 
Egy patent bilinccsel kettesével összevasalt csoport 24 
férfi és két nő, .azonkívül vagy 40 rendőr töltött fegy-
verrel, két kutyával egy rendőrtiszt vezetésével még az-
nap este elindult a számüzetésbe. Azon az éjszakán Szeged 
külvárosaiban nagyon kevesen aludtak. Anya a fiáért, fe-
leség a férjéért, gyermek az apjáért, jó barátok és a 
dolgozók harcos társukért aggódtak." 	. 

Az első szállitmány névsorát április 6-i kelettel 
állitották össze. Mindez nincs elleptében azzal, amit már 
az április 3-i eseményekkel kapcsolatban leirtunk, ugysn1 s 
április 3-án indult meg a kiszemeltek összegyüjtése. A 
szállitmányok összeállitása órákat vett igénye. Közben 
mérlegelték, kit, hová, melyik internálótáborba fognak 
szállitani. 

Az alábbi kimutatás feltünteti a szállitmányok 
adatait: az első listából Roser Istvánt, Szekeres Vincét, 
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Kohn Lajost, Blum Tibort, Berey Gézát és Beck Adolfot 
kiemelték, és az április 15-én Bácstopolyára inditott 
táborba osztották. Erős Istvánt, Katona Andrást, Bernáth 
Andrást, Balázs Györgyöt' és Kiss Józsefet pedig az ápri-
lis 22-én a toloncházba szállitottak közé sorolták. Grün-
berger Tibor gyári munkást pedig szabadon bocsátották - 
mert katonai behivót kapott. ő volt, a feljegyzések sze-
rint, az egyetlen, akinek kézbesitették a SAS-behivót. 
Munkaszolgálatos lett, ahová azután számosan elkerültek. 

A további szállitmányokat a már közölt I-II. számu 
listán kivül a következőképp állitották össze: 116 .  

III. számuban 30 egyén április 15-én Bács-

topolyára indult 
IV. számuban 30 egyén április 18-án Bács- 

topolyára indult 
V. számuban 36 egyén április 21-én Bács-

topolyára indult 
VI. számuban 1 egyén április 21-én Bács- 

topolyára indult 	. 

VII. számuban 17 egyén április 22-én tolonc-
házba indult 

VIII. számuban 9 egyén április 12-én Bács- 
topolyára indult. 	 .. 

összesen 159 szegedit szállitottak el a jegyzékek sze-
rint. Később az elhurcoltak száma 358-ra emelkedett. 
Közöttük kommunisták, szociáldemokraták, a radikális 
polgárság ismert vezetői, sőt vallásos emberek is akad-
tak, akik nem ' rejtették véka alá véleményüket a német 
megszállásról, a báboruról, az uralkodó osztály politi-

kájáról. 
A terrort ezután még fokozták. Junius első nap-

jaiban a város történetének legsötétebb .napjai következ-
tek. A város és a környékbeli községek zsidó lakosságát 
gettóba zárták, és megkezdték elhurcolásukat a haláltá-
borokba. A szegedi gettót a zsidó templom körüli 



utcákban és a Rókusi téglagyárban rendezték be. A szegedi 
zsidótemplom előcsarnokában márványtáblára vésték fel az 
1874 áldozat nevét. Ezeken kivül még közel 1200-an pusz-
tultak el .  A fasizmus és a második világháboru áldozatai- 
nak a száma Szegeden elérte a 6000-et. Az elhagyott jó 
lakásokat a német és a magyar katonai alakulatok és a ren-
dőrség tisztjei kapták meg, akik a butorokból és a házi 
felszerelésekből is raboltak, A gettó "házirend"-jét a 
fasiszta szellemnek megfelelően kivételesen körültekintő 
kegyetlenséggel és az emberi méltóságot mélyen megalázó 
módon szerkesztették. 	 . 

A német megszállást követő terror hullámai 1944 
áprilisára érkeztek el Békés megyébe A rendőrség Békés-
csabán 1944 április 3-án őrizetbe vett, majd április 9-én 
a budapesti főkapitányság fogház•- és toloncügyi osztályá-
ra kisértetett 21 "kommunistagyanus egyént". A letartóz-
tatottak jelentős része szociáldemokrata volt.  Elegendő 
volt, ha valakire azt mondták, hogy "tengelyellenes" máris 
eljárást kezdeményeztek ellene. Az őrizetbe vetteket Nagy-
kanizsára, Ricsére internálták, büntetőszázadba vitték, 
rossz bánásmódban volt részük, életük is veszélyben volt.' 

A Szegedi Cseu.dőrkerületi Parancsnokság 1944 áp-
rilis 26,án utasítást küldött az őrsöknek 117  a fasiszta 
német biztonsági szervekkel való szoros együttműködésre. 

Bács-Kiskun megyében a fontosabb posztokon sze-
mélycseréket hajtottak végre, hogy ezáltal is mindenütt 
a szélsőségesen reakciós elemek uralomra jutását segit .- 

sék elő. Például leváltották Baja város és Bács-Bodrog 
vármegye főispánjait. Kecskemét város főispánját dr. ba- 
lásfnivi Kiss Endrét előléptették, a Közellátási Hivatal- ,  
hoz államtitkárrá nevezték ki. 118  Dr. Horváth Ödön fe- 
lelős szerkesztő, .aptulajdonost, az  uj főispánt május 
8-án iktatta be a th. bizottság. Baja  város  főispáni te- 
endőivel pedig Hódmezővásárhely főispánját bizták meg ..  
Nagyon gyakori volt ebben az időszakban az áthelyezés, 
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az egyszerű helycsere is. Uj járási főszolgabirót kapott 
például a kalocsai, a kiskunfélegyházai, a kunszentmik-
lósi, a bácsalmási és a jánoshalmai járás. 

A Magyar Front 1944 augusztusában felhívást bo- 
csájtott ki az üldözöttek, bebörtönzöttek, internáltak 
megmentésére: ii9  "A Magyar Frontba tömörült demokratikus 
pártok 	figyelmeztetik a -magyarországi fegyházak, bör- 
tönök, fogházak igazgatóit, tisztviselői karát és karha-
talmi szervezetének tagjait; a rendőrség tisztjeit, al- 
tisztjeit és legénységét; a rendőrségi, csendőrségi és 
katonai nyomozó testület tagjait; a katonai büntetőszá-
zadok parancsnokait és keretlegénységét, hogy testületi- 
leg és személy szerint is felelőséggel tartoznak a poli-
tikai foglyok vagy tuszként elhurcolt hozzátartozóik éle-
téért és testi épségéért Felhivják e szerveket... ne en-
gedelmeskedjenek olyan parancsnak vagy utasitásnak, amely 
a törvény rendelkezésének vagy szellemének ellentmond; 
szegüljenek ellen és akadályozzák meg a politikai foglyok 
és tuszok bántalmazását, deportálását, életük vagy testi 
épségük ellen irányuló esetleges terrorakciókat." 
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8. A Kommunista Párt stratégiája és taktikája. Szervezeti 
és tömegbefolyása Délmagyarországon. Ellentétek és né- 
zeteltérések az antifasiszta erők táborában: a SZ1 

jobboldali munkásellenes politikája 

Ugy érkezünk el a Szovjetunió elleni háboruba va-
ló belépéshez, hogy a Kommunista Párt már több mint busz 
év óta sulyos illegalitás körülményei között dolgozik. 

A KM? a harmincas évek közepétől az általa meg--
hirdetett népfrontpolitikában elért eredményeket, tapasz-
talatokat figyelembe véve munkálta ki Magyarország hábo- 
ruba lépése után az antifasiszta nemzeti erők előtt álló 
legfontosabb feladatokat. A harmincas évek második felé- 
ben és közvetlenül a háboruba való bekapcsolódás előtt a 
magyar társadalmi és politikai viszonyokról -- a Kommintern 
VII. kongresszusa szellemében - végzett elemzések tették 
lehetővé, hogy a párt Központi Bizottsága helyesen határoz-

za meg a hadba lépés után követendő politikát. 
Helyesen ismerte fel az uralkodó osztályok, a dol-

gozó tömegek és pártjaik körében a felszinen még alig je- 
lentkező változásokat, amelyek a katonai és politikai ese-
mények során az antifasiszta ellenállási mozgalomra ked-
vezően fognak hatni és azokat a továbbra is erősen gátló 
tényezőket, amelyekkel a harc  során  számolni kell. Csak 
az objektiv és szubjektiv körülmények alapos ismerete, a 
pártnak a harmincas évek közepétől folytatott alapvetően 
helyes irányvonala tette lehetővé, hogy a hadba lépés ne 
jelentsen törést vagy olyan előreugrást a KM? politiká- 
jában, a harci jelszavak megfogalmazásában, amelyek az 
ellenállásban előbb vagy utóbb érdekeltté vált antifasisz- 
ta nemzeti erők számára elfogadhatatlanok vagy érthetetle-- 
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nek. A partizánharc, a fegyveres ellenállás meghirdetése 
a háboruba lépés után például alapvető hiba lett volna, 
s a kommunisták teljes elszigetelődéséhez, szervezeteik 
felszámolásához vezetett volna. 

A KMP ezért a hadüzenetet követően sem változta-
tott az 1941 tavaszán programszerüen megfogalmazott poli-
tikáján, amely a Hitler- és háboruellenes tömegek össze- 
fogásával az antifasiszta nemzeti egység utján a függet-
len, szabad, demokratikus Magyarország megteremtését tüz-
te ki céljául. E politikán belül a közvetlen feladatot a 
háboruból való kilépésbe .n., a különbéke megteremtésében 
jelölték meg. 

E feladat teljesitéséhez szervezetileg is a tör-
ténelmi követelményekhez alkalmazkodó Kommunista Pártra 
volt szükség. Ezzel szemben - bár a kommunisták óriási 
erőfeszitéseket tettek a párt szervezeti fejlesztése ér-
dekében - a KMP szervezeti felkészültsége elmaradt a szük-
séges mögött. Való igaz, hogy a sorozatos lebukások /194o 
tavaszán, 1941 nyarán, 1942 tavaszán és .nyarán/ komoly 
mértékben akadályozták a párt szervezeti fejlődését, meg- 
,ritkították a párt káderállományát, s arra kényszeritet-
ték a pártot, hogy néhány területen szinte elölről kezd-
je a szervezést. 

Sok előnye mellett károkat is okozott a legális 
munkásszervezetekre való ráépülés. Óhatatlanul is érvé-
nyesült a szociáldemokrata befolyás, ami bizonyos legá-
lis illuziókat, legális tendenciákat hozott magával. 
Igaz, a demokratikus  erők  egységfrontját a legálisan mü-
ködő Szociáldemokrata Párton belül lehetett a leghama-
rabb megteremteni, ahol a hivatalos pártvezetés hibáit 
a baloldali párttagok korán felismerték. 

Szegeden a kommunisták agitációja a fasizmus le- 
leplezésére, a szovjetellenes háboruból való kilépésre, 
a Hitlerrel való szakitásra, a különbéke kiharcolására 
irányult. A beszélgetések, a Népszava olvasása, előadások, 
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összejövetelek rendezése és a fiatalabb munkások bevo-
nása jelzi a kommunista mozgalom egyre határozottabban  

fejlődő, irányitó szerepét.  
A rendőrség szegedi kapitányságának 1941 február  

24-én kelt jelentése a Szociáldemokrata Párt szegedi  . 
szervezetén belül folyó kommunista szervezkedés ered-

ményeiről számolt be a főispánnak: 12o  "Tisztelettel je-

lentem Méltóságodnak, hogy a bel- és külpolitikai ese-
mények hatása alatt a baloldali ismert és megfigyelés  

alatt álló szélsőséges elemek körében az utóbbi időkben 
bizakodó hangulat és ennek hatása alatt megélénkülő te-

vékenység észlelhető, egyelőre nagyon  óvatosan ugyan, de 
észrevehető tervszerüséggel és természetesen a szociál-
demokrata párt kebelében és leple alatt...  az elégedet-
len elemeket igyekeznek a munkásotthon látogatására meg-

nyerni, és r főleg a külpolitikai események célzatos tár-  
gyalásával azt a hitet terjeszteni és megerősiteni, hogy  
Oroszország teljesen felkészülten figyeli az eseménye-
ket, és amint a helyzet megérik, teljes erejével akcióba  

lép a proletáriátus érdekében. Csak kipróbált, régi meg-
bizható elvtársaikkal érintkeznek, és az u.n. négyszem-  

közti suttogó propagandával igyekeznek az emberek gondol-
kodását az általuk kivánt irányba terelni... Munkásságuk.-  

ra jellemző, hogy bizalmas megállapitásom szerint Szege-
den ezen a téren a legnagyobb aktivitást az általunk is- 
mert régi, meggyőződéses kommunisták fejtik  ki és a leg-

szebb eredményeket is ők érték el." 
A csendőrségi jelentések - országosan  is - a kom-

munista előadók fokozódó agitációs mu ,nkájáról1 21  irtak  
1941 áprilisában. 1941 juniusára122  már jelentősébben nö-
vekedett a munkásság körében végzett kommunista agitációs 
munka. A Kommunista Párt tudatában volt annak, hogy csak  

erős és szervezeté1~3  Kommunista Párt képes az antifasisz-
ta erők összefogására.  
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A fejlődés következő lépcsőfoka a függetlenségi 
népfront-mozgalom nagy sikere: az 1942. március 15-i tün-
tetés.. Sajnos ezután azonban már a nagy visszaesések ide-
je jön. Az. uj Kállay-kormány első belpolitikai intézkedé-
sei közé tartozott a németellenes erők táborának szétve-
rése: a KMP és az SZDP baloldala elleni fokozott terror, 
az Emlékbizottság felszámolása, valamint az ellenállási 
mozgalom ingadozó polgári, kispolgári szárnyának fokoza-
tos megnyerése. A haladó erőkre mért csapás, amely a moz-
galom megtorpanásához vezetett, akkor történt, amikor 
- néhány hónappal később- a Vörös Hadsereg sztálingrádi 
győzelme után döntő fordulat következett be az antifa-
siszta ellenállás javára. 

A magyar uralkodó osztályok angolszász orientá-
cióju szárnya mindebből mégis azt a következtetést von-

ta le, hogy a németek oldalán folytatni kell a háborut 
a szovjet hadsereg ellen, közben megpróbálnak 'kiugrani" 
a háboruból az angolszászok segitségével. Igy tömöri-
tette a kedvező iddszakban124  maga köré a németellenes 
erőket az ellenforradalmi rendszer angolbarát vezetése. 

Igy 1943 első felében a jobboldali szociáldemok-  

rata vezetőkre támaszkodva a kormánynak sikerült vissza- 
fogni azt az erjedést, amely az objektiv helyzet, vala-
mint a kommunisták és baloldali szociáldemokraták mun-
kája nyomán megindult, s egy átfogó, antifasiszta meg-
mozdulás alapját 125  képezhette volna. 	

126 A szegedi rendőrkapitányság jelentése 	a bel- 
ügyminiszterhez a rendőrség és a szociáldemokrata veze-
tők együttmüködéséről számolt be: "a szociáldemokrata 
párt szegedi szervezete 1943 január 16-án a párt ujra-
szervezése érdekében választmányi ülést tartott, amelyen 
a központ képviseletében Szeder Ferenc országgyülési 
képviselő vett részt.. Kijelentette, hogy ők nem bolse-
visták, 1918-ban a "lumpenproletár" tömegek tódultak be 
a szervezetbe, és a -régi vezetőket félretolták. Vigyázniuk 
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kell nagyon, hogy ez többé ne Fhfordulhasson elő, és a kö-
zeljövőben várható nagyobb betódulást ugy fogják megaka-
dályozni, hogy minden egyes tagfelvételt vizsgálat tárgyá-

vá fognak  tenni."  A szegedi rendőrfőkapitány azt is kije-
lentette, hogy nem vonja kétségbe Szeder Ferenc országgyű-
lési képviselő, országos főtitkár jószándékait és jóhisze-
műségét, sőt maga is meg van győződve arról "hogy szándé-

kai egyenesek". 
Kállék és a Szociáldemokrata Párt minden össze-

hangolt tevékenysége ellenére Szegeden a szegedi rendőr-

kapitány 1943 áprilisi jelentése már arról ad kiirt, hogy 
a kommunisták befolyása, 127 a szociáldemokrata vezetők 
minden törekvése ellenére, a szociáldemokrata párton be-
lül is egyre erősödik. 

A Kállay-kormány, a függetlenségi • mozgalom pol-
gári szárnya, valamint a Kisgazdapárt és a Szociáldemok-
rata Párt jobboldala a következő kérdésekben találtak 
egymásra: az angol megszállás igenlésében, egy esetleges 
német megszállás elháritásában és a forradalmi irányu fej-
lődés elkerülésében. 1943 tavaszától ezek az elvek hatot-
ták át a jobboldali szociáldemokraták propagandáját és 
gyakorlati tevékenységét is. 

1943 tavaszán egymást érték az SZDP választmányi 
ülései és pártértekezletei, a szakszervezetek összbizalmi, 
összvezetőségi értekezletei. Január-februárban Szegeden, 128  

Debrecenben, Miskolcon, Csongrádon, Győrött, Szombathelyen 
és Budapesten területi, majd márciusban országos pártvá-
lasztmányt tartottak. Májusban a kisebb vidéki városokban 
Kiskunhalason, Makón - pártértekezletekre került sor. 

Néhány vidéki szoéiáldemokrata központban, Délma-
gyarországot illetően Szegeden és Orosházán, 129  ahol a 
végrehajtó bizottságban erősödött a baloldal, olyan ön-
álló politika bontakozott ki, amely több esetben a párt-
vezetés nemtetszését váltotta ki. Orosházán, Szegeden13°  

s a Dunántul egyes helységeiben létrejöttek ilyen "ille- 



gális" szervezetek. Tagjaik az állandó csendőrségi üldö-
zéstől félve a főjegyzőségen nem jelentették be a párt-
szervezetek megalakulását, és az SZDP Titkárságának sem 
küldték el névsorukat. A felső pártvezetés tiltakozott ez 
ellen a módszer ellen, de megakadályozni nem  tudta. 

A kommunistaellenes hajsza részeként a VKF külön-
birósága 117 kommunista felett mondott itéletet, több 
százat internáltak, és mintegy 300 letartóztatott perét 
tárgyalták 1943 t avast á .n. 131  

Van olyan vélemény is , . amely szerint a független-
ségi és demokratikus erők összefogását, az ellenállási 
mozgalom fejlődését nemcsak a sajátos feltételek és a párt 
szervezeti gyengesége késleltette, hanem a párt taktikai- 
lag hibás lépései is. 132  Konkrétan felmerült például, 
hogy hibás volt a Kállay-kormány megdöntésének jelszava, 
mert azt a tömegek nem értették meg. Helyette a kormány 
kritikája mellett tömegnyomással támogatni kellett volna 
a kiugrás irányába tett lépéseket. 

Ez a nézet több szempontból is hibás. A legujabb 
kutatások világosan bi zónyit ják, hogy Kállay nem akart 
szakitani a németekkel,  hanem csupán lazitani a kapcso-
latokon, s legfőbb célja a rendszer angolszász segitség-
gel történő átmentése volt. 

Egy év kisérletezései után - ez idő alatt a párt, 
nehéz helyzete miatt  nem  tudta a munkás- és paraszti tö-, 
megyei  háboruellenes, antifasiszta harcát szervezni és fo- 
kozni - határozta el a KB 1942 juniusi ülésén, hogy el 
hireszteli a párt feloszlatáságé néhány hétig tartó 
konspirációs szünet után a párt Békepárt néven folytatja 
munkáját. Igy keresett a KB megoldást, hogy a pártot el- 
rejtse a réndőrség elől, és megkönnyitse munkáját a legá, 
lis ellenzéki pártokkal, A KliP feloszlatásának taktikai 
hibáira itt nem térünk ki. 134  

1943 második felében Délmagyarországon uj kommu-
nista pártszervezetek jöttek létre több vidéki városban. 
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A párt felhivta a rokonszenvezőket, hogy alakitsanak helyi 
Békepárt-bizottságokat, békebizottságokat. Ezek létre is 
jöttek az ország különböző helyein, elsősorban azonban a 
Tiszántulon, Békés megyében. Ezek a bizottságok az irásos 
agitációs anyagok alapján dolgoztak öntevékenyen, nagyobb  

központi irányitás nélkül. 
A kommunista párt feloszlatását hirüladó röplap 

Békés megyében sokakban nyugtalanságot, elkeseredést kel-
tett az első napokban. Ezt az egyik békéscsabai munkás 
igy irja le visszaemlékezésében: "A párt feloszlatásának 
hire - különösen a vidéki tagok körében, akiknek kevés 
információs lehetőségük volt - nagy letörést, elkeseredést, 
helyenként kétségbeesést váltott ki."135  

A Békepárt programját magáénak érezte Békés megye 
haladó érzelmü lakossága, élén a kommunistákkal. A megye 
területén is megalakultak. - mint emlitettük - a Békepárt 
helyi bizottságai Orosházán, Nagyszénáson, Tótkomlóson, 
Csorváson, Békéssámsonban A tevékenység központja: Oros-
háza volt. Voltak községek, ahol a célkitüzések megvaló-
sítására a földmunkások szervezeteit használták fel, mig 
másutt a szociáldemokrata párton belül baloldali csopor-
tot alkottak: Békéscsaba, Gyoma, Szarvas, Vésztő, Endrőd, 
Gyula, Szeghalom. A kisebb helységek munkája az emlitett 
városokhoz és községekhez kapcsolódott. Igy: Szarvashoz 
Békésszentandrás, Kondoros; Orosházához Gádoros, Kardos-
kut; Gyulához Gyulavári, Doboz; Szeghalomhoz Füzesgyar_ 
mat. A KIMSZ-nek a megye területén kiépitett sejtjei vol-
tak: Békéscsabán, Gyulaváriban, Medgyesegyházán. 136  

Az SZDP 1943 őszén megyei értekezleteken rendezett. . 

A Viharsarok két helyiségében 1943 szeptemberében megtar-
tott "népgyülésen" aránylag igen - nagy volt a részvétel.. 
Kondoros községbe .ü 500, Makón pedig 1000-1200-an, vállal-
va a rendőri meghurcoltatást vettek részt az SZ] P nyilvá-
nos gyülésén.137 
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A kommunista párt a háboru első szakaszában még 
ugy látta, hogy a nemzet többségére támaszkodva is lehet-
séges a kormány megdöntése, a nemzeti kormány megalakitá-
sa, a háboruból való kilépés és ezt követően az ország 
demokratikus alapon történő ujjáalakitása. Többek között 
ezért sem vetődött fel ekkor még a fegyveres harc kérdé-
se. 1944 elején azonban a megváltozott külső és belső 
események folytán  a kommunisták már nem tartották kizárt-
nak a partizánharcot, 138  a fegyveres felkelés alkalmazását 
sem. 

1944 március 19-én a fasiszta német megszálláskor 
a Hitler-ellenes erőket váratlanul és felkészületlenül 
érték az események. A Békepárt kiálltványban szólitott fel 
az ellenállásra, 139  de a váratlanság és felkészületlenség 
miatt eredménytelenül. 

Délmagyarországon igen sulyos volt a helyzet, mert 
a földmunkásszervezeteket,-amelyek bekapcsolódóban voltak 
az ellenállási mozgalomba - feloszlatták, helyi vezetőiket 
letartöztatták. Hiba volt az is, hogy ezeket a szerveze-
teket nem készitették fel a földalatti munkára sem. 

A kommunisták erőfeszitései több heti tárgyalás 
után sikerrel jártak s 1944 májusában létrejött a magyar 
front.  Ez  "uj szabadságharcot, uj .népháborut" hirdetett 
meg. A fegyveres harc elinditásának három döntő szubjek-
tív alkotó tényezője 1944 augusztusában: 14°  a munkásság, 
a parasztság, a hadsereg. 

"Nem elég agitálni és ellógni a munkát az üzemek-
ben. Rongálásokra, szabotázsokra van szükség. Sztrájkokra, 
az általános sztrájk és a fegyveres felkelés előkészité-
sére..." - irta a párt központi lapja141  a Béke és Sza-
badság. 	 . 

1944 szeptemberében a párt ismét felveszi a Kom-
munista Párt nevet. A KP és az SZI)P tárgyalásainak ered-
ményeképpen 1944 október 10-én142 a  két párt határozatot 
hozott a fasizmus elleni közös harcról és a munkásosztály 
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egységének megteremtéséről. Ez a fontos lépés már nem 
járhatott közvetlen gyakorlati eredménnyel. A Hitlerrel 
való szembefordulás, Horthyék magatartása, a hadsereg 
vezérkarának árulása, a demokratikus erők szervezetlen-
sége és felkészületlensége, valamint a  nyilasok  és .né-
metek gyors akciója következtében ismét ra.eghiusult. 

Délmagyarországon ekkor már a felszabaditó szov-
jet csapatok járnak, területének mintegy fele felszaba-
dult. Szeptember 23-án felszabadult a terület első köz-
sége143  Battonya, szeptember 27-én felszabadult az első 
város Makó, 144  október 11-én felszabadult Szeged, s vé-
gül a délmagyarországi térség utolsó helységei Kecske-
mét október 31-én, 145  Solt november 14-én szabadult fel. 
A délmagyarországi kommunisták terjesztették a szovjet 
csapatok által repülőgépekről ledobott röpcédulákat, vár- 
ták a felszabaditó szovjet csapatokat. Erről s előző te-
vékenységükről a következő nagyobb fejezetben adunk szá-
mot.  
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IV. A délmagyarországi antifasiszta ellenállás 

Az ellenállás területi elhelyezkedése 

Egy regionális területen, Délmagyarországon vizs-
gáljuk meg az antifasiszta ellenállási mozgalom különböző 
ellenállási formáit, eredményeit és hibáit. Egy ilyen re. 
gionális áttekintés a mélyebb és az eddig fel nem ismert 
összefüggések feltárásához segit hozzá. Ez a regionális 
terület: Bács-Kiskun megye, 146  Csongrád megye és Békés 
megye területe. 	' 

Hazánk gazdasági, társadalmi, politikai fejlődé-
sében az általános jellemzőm mellett lényeges különbségek 
mutatkoznak az egyes országrészek között. A vizsgált 
régió lehetővé teszi, hogy bemutassuk ezeket a különbsé-
geket, sajátosságokat, s rámutassunk ezek alapvető okai-
ra. A délmagyarországi rész ellenállásának egységes vizs-
gálatát lehetővé teszi e három megyének szorosan egybefo-
nódó történelmi mult ja, hiszen Délmagyarországon, különö-
sen a Viharsarokban a dolgozó nép a második világháboru 
utolsó évéig nagyobb forradalmi hagyományokkal rendelke- 
zett. 	 . 

Amikor a politikai küzdelmek alapvető mozgatóru-
góit, okait és hatását feltárjuk, feltétlenül.tul kell 
tekintenünk e megyék határán, és a szomszéd megyék fej-
lődéséhez szorosan kapcsolódva, az eseményeket és jelen-
ségeket összefüggésükben, kölcsönhatásukban vizsgálva 
közelithetjük meg az igazságot, ezen a réven is igyekez-
ve elkerülni a provinciális szemlélet veszélyét. 
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A délmagyarországi antifasiszta ellenállás terü-
leti és sulyponti elhelyezkedését mutatja az alábbi tér-
kép. Térképre vetitettük a helységek mellett - jelenlegi 
tudásunk szerint - az adott helységben történt antifasisz-
ta ellenállási esetek számát. /Aktiv ellenállás./ Nyilván-
való, hogy további kutatások módositani fogják a térkép 
helységek szerinti kivetitését, de bizonyosan nem fog ez 
lényeges eltolódást jelenteni az ellenállás megállapitott 
sulyponti, gócpontként feltüntetett részein. 	. 
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2. Kommunisták, szociáldemokraták és baloldali órzelmü 
egyének tevékenysége a Horthy-rendszer állami és 

társadalmi rendje ellen 

Hazánkban a fegyveres ellenállás, a fegyveres 
harc feltételei csak 1944 nyarára, őszére értek meg. 
Ezt a Kommunisták Magyarországi Pártjának háboru alatti 
politikája messzemenően tükrözi is. tálunk csak a német 
megszállás után találkozunk fegyveres ellenállásre szó-
litó felhivásokkal, a fegyveres harc szervezésével. A 
Szovjetunió elleni hadba lépés után a KMP helyesen, nem 
irreális célkitüzésekkel, hanem a való helyzetet ele- 
mezve, a ma,;yar viszonyokat messzemenően figyelembe véve 
munkálta ki a magyar ellenállás fejlődésének utját. 

A fegyveres küzdelem 1944 végére hazánkban is az 
ellenállási mozgalom alacsonyabb formáiból fejlődött ki. 
Ezek a formák igen változatosak voltak. Az egyes szemé-
lyek vagy  kisebb csoportok ösztönös antifasizmusától, 
egyszerü szervezkedésétől kezdve, az elnyomott dolgozó 
osztályok és néprétegek többségének passziv ellenállá-
sán ker©sztül, a háborus termelést szabotáló, a gyárak 
és a lakosság kitelepitését, a fasiszta intézkedések é6 
parancsok végrehajtását gátló vagy akadályozó akciókig, 
és a katonai szolgálatot egyedül  vagy  csoportosan szökés 
vagy átállás utján megtagadó formákon át, egészen a ma-
gas foku tudatosságot, illegális politikai és szervezői 
munkát igénylő tevékenységig az ellenállás valamennyi 
formáját megtalálhatjuk. Ezek egyrészt objektiv előzmé-
nyé, másrészt - a tudatos tevékenységen keresztül -
előfeltételét is jelentettél, a magasabb szintü ellenál-
lási mozgalomnak. 
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Délmagyarországon kezdettől fogva 1941-től jelent-
kezett egyes rétegek részéről a háboruval, os a Horthy 

rendszer állami és társadalmi rendjével szembeni aktiv, 
tudatos ellenállás. Szinte délmagyarországi,- és sok vo-
natkozásban magyarországi sajátosság - hogy együttesen 

indul 1941-től egymás mellett az ösztönös, és aktiv, tu-
datos ellenállás. Ez a párhuzam igen sokáig megmarad, 
egészen 1944 márciusáig. Ekkor már a tudatos, aktiv el-

lenállás mellett eltörpül az addig nagy jelentőséggel 
birt passziv ellenállási forma. 

Bába István Mindszenten, 1941 március 26-án a kom-
munista rendszer hivének vallotta magát. Kijelentette: 

"én mindig a baloldali eszmék hive voltam és vagyok ma is. 

Ha a Szovjetunió pártja lépne fel Vagyarországon, án lennék 

az első, esetleg a második, aki belépne a pártba, mert an-

nak a pártnak mindig is hive voltam." Kijelentéseiért —

melyeket nyilvánosan tett - a Szegedi Főügyészség 1941 

április 10-én vádiratot adott ki ellene. Az ügyet a Sze-
gedi kir. Törvényszék Öttagu Külön Tanácsa tárgyalta, és 

a B. IV.2540/1941. sz. itéletével Bába Istvánt, a Horthy 

rendszer "állami és társadalmi rendjének erőszakos fel-

forgatására és megsemmisitésére való izgatásért" 6 hó-

napi börtönfogházra itélték. 147  

Rébék Nagy Imre Hódmezővásárhelyen, 1941-bon több, 

egymástól különböző alkalommal, a proletárság osztályural-
mának erőszakos, forradalmi uton történő létesitése mel-

lett nyilatkozott. A Szegedi Főügyészség 1941 május ű-án 

Rébék Nagy Imre ellen kiadott vádirata szerint a "prole-

tár társadalmi osztály kizárólagos uralmának erőszakos 

uton való létesitésére izgatott azáltal, hogy utcán, és 

kömüves munkája közben munkahelyein, minduntalan azt han-

goztatta, hogy ő meggyőződéses kommunista, csak a kommu-
nista rendszer képes a munkások és dolgozók részére kie-

légitő termelési ós gazdasági rendszert alkotni, e célból 
szükség  van a világ proletárjai egyesülésére,  nálunk is 
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meg kell valósitaní a kommunista rendszert, s ezért jel-
szavas Világ proletárjai, egyesüljetek! "148  

A Szegedi kir. Törvényszék Ottagu Külön Tanácsa 
a vádlottat még ugyauebben az évben 1 évi fogházbüntetés-
sel sulytotta, mart  "a kommunista világrend és társadalmi 
berendezkedés kivánatos és előnyös voltát hangoztatta, s 
a hallgatókban a proletár uralom raegvalósitása iránti vá-
gyat keltette. 

1941 junius 22-én Ruck Mihály, Pavelka György, és 
Szujó János Eslek•Kakucspusztán többek jelenlétében a kö-
vetkező kijelentéseket tette: "Oroszországban sokkal jobb 
rendszer van,  mint Magyarországon, mert ott nincs elnyo-
más, nincs magántulajdon, nincs ur és paraszt, ott minden-
ki egyforma, vagyis egyenlőség van." Továbbá nyilvánosan 
kijelentették, hogy "sokkal jobb lenne, ha itt Magyaror-
szágon ismét kommunizmus lenne... mert akkor a munkások-
nak nem kellene annyit dolgozniok..." Fenti kijelentései-
kért a szegedi Főügyészség több évvel később 1944 február 
hó 7-én vádiratot adott ki ellenük. 149  

A horthysta hatóságok 1941 november 13-án kényte-
lenek voltak a nyomozást megszüntetni Szabó István ellen, 
mert nem sikerült reá bizonyitani Kassa bombázásával 
kapcsolatban tett kijelentéseit. Szabó István 1941 junius 
3-án a rádió reggeli hireinek hallgatása közben ki jeleu-
tettes "Ebből egy szó sem igaz, mert az orosz nem támad-
ta meg Magyarországot, hanem Magyarország támadta meg 
Oroszországot. Ezzel a hírrel csak félre akarják vezetni 
a népet s ugy akarják a Liáboruba vezetni." 15o  Az ügyész-
ség a nyomozás befejezése után sem tudott olyan tanukat 
keriteni, akik Szabó István ellen vallottak volna. 

A Szegedi Főügyészség 1941 juliusában Tóth Fe-
rencné szegedi lakos ellen adott ki vádiratot"az állarai 
és társadalmi rend felforgatására irányuló vétség" címén. 
Tóth Ferencné nyilvánosan az orosz kommunistákat di csér-
tó, Sztálinnak és az oroszoknak Magyarországra való 
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bejövetelét kifejezetten kivánta és "attól egy jobb read  

kialakulását remélte". 151  Fenti kijelentéseiért a szege-

di törvényszék 6 hónapi fogházra mint főbüntetésre, to-

vábbá 3 évi hivatalvesztésre és politikai jogai gyakor-

latának ugyanilyen tartamu felfüggesztésére ítélte.  

Mikecz János gyomai lakos 1941 juliusában"a kom-

munista szövetkezeti rendszer mellett" tett kijelenté:,e-

k©t. A főügyészség a vádiratot 1942 január 15-én adta ki  

ellene.152  Ugyanebben a hónapban az ügyészség kénytelen  

volt beszüntetni a  nyomozást bulik Mária szociáldemokrata  

párttag ellen, mart  nem sikevült reá bizonyitani azokat  

a kijelentéseit, amelyeket a szovjet csapatok győzelméről  

tett.153  

Nagy Imre sarkadi lakosnak beosztott munkásai  

előtt tett kijeleatései l izouyitják, hogy a magyaror-

szági munkásság és parasztság széles rétegei tisztában  

voltak a Szovjetunióban uralkodó viszonyokkal. A munká-
sok és parasztok többek között a Népszavából is megis ..  

merhették a Szovjetunió gazdasági sikereit. A Népszava  

1941 január 15-i sz áma155  például részletesen beszámolt  
a szovjet mezőgazdaság és ipar eredményeiről. Többek kö-

zött ismertették, hogy a szovjet mezőgazdaság mechani-

zálására szolgáló gépek gyártása 1913 óta a negyvensze-

resére emelkedett. A szovjetunió bu&atermése 1935-36-ban  

már a világ első helyét foglalta el. A cukoriparban ter-

melése 10 év alatt megduplázódott, mig a világkermelés  

csak 19 %-kal emelkedett. Az ügyészség vádirata szereiat,  

Nagy Imre "a hallgatóságban az oroszországi állapotokat  

kivánatosokká, idehaza is megvalósitaadókká tette...".  
Nagy Imrét a Szegedi kir. iörvényszék Üttagu Külön Ta-
nácsa összbüntetésül 1 hónapi és 21 napi fogházbünte-

tésre és 3 évi hivatalvesztésre itélte.  
Nagyon érdekes, hogy 1941 juliusában egymás nyo-

mában lépnek fel a kommunisták és a baloldali érzelmü  

egyének a Horthy-rendszer állami és társadalmi rendje  



ellen. Zanyik Péter battonyai lakos, mezőgazdasági napszá-
mos ellen a főügyészség azért emelt vádiratot, mert 1941 
julius 26-án "a vagyonosabb földbirtokos osztály elleni 
gyülöletre izgatott". Zanyik kijelentette: "Minek a hábo-
ru nekünk, itt nem nemzeti, hanem nemzetközi alapon kel-
lene elintézni mindent, ha én egy huszonnégy óráig az 
országban intézkedhetnék, akinek 100 hold, vagy ennél több 
földje van azokat mind felakasztanám." E tulzó kijelentés-
től eltekintve Zanyik mégis saját osztályinak legnagyobb 
problémájára a "földéhségre" és a nagybirtokok felosztásá-
nak  szükségességére utalt. A törvényszék bűnösnek mondta 
ki, s 3 hónapi fogbilzra és 3 évi hivatalvesztősre itélte. 156  

Szekeres István kömüvessegéd 1941 juliusában Sze-
geden a kommunista társadalmi rendszer elj':veteléről tett 
e'yilvánosan kijelentéseket. Többek előtt kijelentette: 
"Szeretném isiár a vörös zászlót kitűzve látni I;,agyarorszá-
gon, a sarlót, a kalapácsot, legfeljebb csak akkor lesz 
boldog Magyarország." A Szegedi Főügyészség vádirata a-
lapján a Szegedi kir. Törvényszék i)ttagu Külön Tanácsa 
4 hónapi fogházra, 3 évi hivatalvesztésre és politikai jo-
gai gyakorlatának ugyanilyen tartamu felfüggesztésére itél-
te.157  

A Szegedi Főügyészség Vancaura Pál ellen azért 
adott ki vádiratot, 158  mert Baján nyilvánosan kijelenté-
seket nett a szovjet csapatok legyőzhetetlenségéről és a 
Szovjetunióban lévő áltclános politikai•társadalmi hely-
zetről. Kijelentette: "iába minden, ugyis az oroszain fog-
nak ;merőzni és az is lesz amelyes, majd azok csinálnak 
egész uj járendezést burhpában, az oroszoknak olyan jó had-
seregük van, hogy azok legyőzhetetlenek. Oroszországban 
jobb lehet a helyzet mint nálunk, mert 25 év alatt a szov-
jet saját magának nevelte a fiatalságot." 

Igen sulyos bünte tést szabtak ki Rácz János ellen, 
mert 1941 augusztusában Szegeden, nyilvánosan kijelentése-
ket tett a kommunista párt kizárólagos uralmának erőszakos 
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3.17'l.~l')~~ •ü.yz:,:l. 	 a s~.c~c~li kir.tlR••ész^4.4tR1.-  

a. . ~` . a la ~ ri ny" .:u•r,:ati iratokat a következő  
veídira  t  

benpuJ ;,..oy mciiatb 1t:.ldúa 1e‘t  

A  Nzabadiiiboi: lévő I.R u o k It i h rí 1 y lutl9.teb.̂ vir 1t3._Qa 
ssUlatstt német anyan;~~~lvü éa rieaaeti aégü,r.k.vs+l'_Sat:,irni-olva~ tudófi, 
vagyonos,állitaaa azerint btintetlsn el8életü,fdldmivee forlt ,]„oL:iaL1 eleki 
lakos  : - -:•tltet 

i rb.az lyG1:IiI.t.o.5.§.-{lnux 1.bekezd3sében mcE;ilateírozott  
as fl.ari da tSraadaiLLll rend erúsaak.;s felforgatásira ir;:s,yaló folytatú- 

 

laeoban elk..aetett izgatás véteége,továbbá 1  rb.az 1921tIII.t.o.6.§.1.be- 
 

kezdc:.ctben megay.arozott a maGyar fegyveres erő szolgálati fegyelme elleni  
izgat,_e v6taége,vHgü1 1 rb.az 1937sI.t.c.2..-ában aeghatárosott,valótlan 

 

hir terjeeztdsc`nek folytatólagosan r.lköve ' c:tt v ~ ts-`F4 Cial.  r. aaért vidoloa,  
m ovr t  

1./ k1e7F-KilkuOepaesths as 1941.Evi Junius h6 22.napján ée as  
• jiSvetú közelebbről new  íemerv nspokon és rlkQlr.:akkor többek jelenló-  

tében a követkssó kij9lkntéeeket tette+"OroasorFac:gban sokkal jobb rend-
ezer van,slint llagyaroreságon,mert átt nines  elnyomás,nincE magántulajdon,  

nines ar ás paraest,ott mindenki egytorna,vagyie egyenlő  wig van.-Sokkal ya  
job.l lsane,ha itt Yagyaroraz;ígon lenét kos nunizWzs lenne áe itt is egysn-  

lóség lenns,mert akkor vez^ld rseFeyhez j'ttudxós mert  akkor a munkíeok-  
nak nem kellene annyit dolgosnlok. -Jobb vpina,ha mindenütt igy 44deyarorw  

aa;igon íe koavcunisc,4ue lanne,msrt a koz>munistlak öoszegy'sjtik az aggokat,  

ott osak 50-6c .íven :.urig kell  de.gusni és utána gunluak 3odik as Silas a  

negálhstésról." Továbbá 1941.nyariln ilek-i:akucopuazt..n Zpelbauelr itntal  

tans jelenlétében anuijc tanyú3cin e következő kijelelést tettei "Heil Ssta-  

lin.!%étiiétsn beliil itt  lamina: as orossok iiagpraroraz;íaon,Hizicrnek végo  

1•ez."lv,4111 ugyanosui;.1941.nyarL,n a német-oross h::burct kitul'éae  Körtill 

valaaslyiic nspoo Dud,ls Jőase2 tai:l:ti éy :aé;; töbo kozelDb_61 l;e : ia .ert e-
gyént a k,;vetl:esó köuzöntéesel üdv+iaöl .ta: "Heil ;3stalln!"  

2./ 2uvcsbbt, klek-aalcuospuestan as 1947..4v december 1.-ón 
 

Lucius  JúL13et sitit ~ .;;ci ~ :uLUus.i asoigúiutra tiivtak be a következő megjegY- 
 

siet tetti,: "Miúrt nam hivnak be engem krtonein:lkOn olmennék ssiveaell,de 
 

nea kolosev,:rri,,hanem a frontra e ott legai+:bb attudnék ss'ik11 as 
oroaaok-  

hos.",  

3 ./ vr;;,,,1 . ;ck-,.akkaspuaat;w ..z 1941.6v nyer 
 m a nfsiet-oro es  

.it.r_ .,ekcr. 	6:. ❑ .. . 	;;;;by,kuzelroorul  num  ianert napos► .tob- 

• jc: 	.Ay,.. tett,e . .: . oiv u.: ,:c  us  ili.ráig 

 

,.il1Yr.—  

 

Ruck Mihály és társai eleki földmüvesek ellen a Szegedi  

Főügyészség azért adott ki vádiratot, mert nyilvánosan  

kijelentéseket tettek a szovjet társadalmi rendszerben  

lévő egyenlőségről.  

A áit.'-i) '̀•Vt.l;~"  iZe iC J $ ,. :1 ,  Ll a.L .. . ~ 1 '1• ,ilC•-~%d ~ 	._ 1 n 0 d Ó n e d  

A-E-1-42-1 
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1 4 7 2 ,' 	1.ií. :i, 	 ~. :~ey,e.t ktr.ü9lé
~ ségtúl. 

A ./. alatti nyoczozatt tratokat a következó  
a d d  i  r a t 
	 ~ 

mellett küldöm meg:  
Az 1941. dot au :̂ us tus 176 7. ncp,%rtc;l elózetss letirtJztatásbat  

levő Nagy Imre, 44 énes, sarkalt születésű és lakos, reformdtus 
 

valldsu, nős, kevés vagyonnal biró, büntetlen elóéletü, földmives-napszd- 
mos terheltet, az 1921:111.t.c.5.9.1. bekezdésben meghatározott, az d11am 
és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatásdra és megseacmtst té 
sére irányuló vétség; ugyanezen törvénycakk 7.9.-óban megintározott, a ma- 
gyar d11am és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló vétség és a° 
1937:X.t.c.2.S.-dban meghatározott, valótlan hírterjesztése dltal elköve-
tett vétség miatt azzal vádolom, hogy  

Sarkadon, 1941. évi Julius havában több közelebbről meg nem 
611cpitható napon, a Magyar Föld Résxaénytdrsasdg uradalmában, a felügye-
letére bízott munkások előtt, az állam és társadalom törvényes ren::Jének  

erőszakos felforgatdsdra és megsemmtsétésére izgatott azdl tat, hogy mind-
untalan az Oroszországban uralkoi jólétről, egyenlőségről beszélt s ki-
jelentette, hogy az oroszok győzelmét várja és rencithetetlenül bizik az 
oroszok győzelmében;  

ugyanott, folyó dal  julius hó 2. felében, közelebbről raeg nem  

dliapitiotó napon azon valótlan tényt dllitotta és terjesztette, hrgy 
Az olasz hadsereget behozzák arra az orosz harc térre, ahol e, -,d t , a magyar 
csapat volt, a magyar katonákat perig olsztk ifrikdba, vert a magyar had-
sereg nem megbizriató", mely valótlan tényáliitdsa alkalmas arra, hegy a  

./.  

A dir. Törvényszék Ottagu áülön Tanácsa ranSkéneic, 

i 

Nagy Imre sarkadi lakos 1941 juliusában beosztott munkásai  

előtt a Szovjetunióban uralkodó jólétről és egyenlőségről  
beszélt és hitet tett a szovjet csapatok győzelme mellett.  
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Szekeres István kümüvessegédet a Szegedi kir. Törvényszék  
Öttaüu Külön Tanácsa 4 hónapi fogházra és 3 évi hivatal-
vesztésre itélte, mert nyilvánosan a kommunista társadalmi  

rendszer eljövetelét kívánta.  
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i 1 6.2 á 8 / 19I1.k.!l.s 7d ' 1 • A "ze.ge t kir.tlgydessÁgtól. 

A ,/. alatti ntpm. zatt trot /sat  a ktivetkező 
v d d i r a t 

neil ett küldöm meg: 
Szabaildbon levő: Pancsura P d 1 , 33 dagis, mad ar at 

szül ., r. k., kenés vagyonnal bíró, oukrtfsa , büntetlen előél ett1, tagvar 
0yanyelvu ds nemzetisdgü, nagyot 411 amp lgdr, tolnai 	terheltet, 
asI921:III.t. -c.5.9.e1 s6 bekezddsdbenneghatdrozott, az d11c é` a tdr-
saialoet törvényes rendjének erószakos felforgatdafra is  negsetmisitdsdrs 
írdhg'ló cdtség ntatt aazal rel ol n, 1xgy 

Baján, 1941 dot jultus 31.-én, augusztus 1.-éi is  2.-án a 
kivetkező kijelentdseíoel:Bidba minden, ugy is az oroszok fognak gyónni 
ds az is lesz a helyes, sojd azok csindlnak egész ujjdrendezdst Kurdpó 
bar, az oroszoknak olyan j6 hadseregük Dan, hegy azok leg,józhetetlenek. 
Or:szországban Jobb lehet a helyzet Hint nálunk, vert 25 elv alatt a 
szovjet saját maadhak nevelte a ftatalsdgot. Der felel eaeg a tengely 
lapoknak az a közlése, hogy a németek teroszerüen haladnak előre, mert 
az oroszokat a ndneteleaegdll tto'tdk'- az dllas és társadalom törte 
nyes rendjelnek erószakcs felf rgatdsfra és megsevtsitdsdre Izgat tt. 

A 76tdrgyaldsna a szege :t kir. ttircesnyszék !lttagu külOn 

tandes illetékes. 
Az idézendők j eg:, zékd t csat 13m. 

Indokok: 
Terhelt tagadd sdbal szemben a nyonozds sorén kthallgato tt 

after Istvdi, Lo*lost Giza,  Bcradth Istodh és Cstznity Idtyds drdekte-

. /. 
A  ar. Törvén yszék Öttagu Kínön Tanácsa Elnökének, 

Szeged. 

Vancsura Pál Baján a szovjet csapatok legyőzhetetlenségét 
hirdette 1941 juliusában és  augusztusában. 
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1 8.2 2 8 / 1941.k. 1. száz.  A szeg eat  k ir.Ug,ésx sad )tó1.  

  

A nvomozds trct, 	esatlldsa sell ett a MJvetkesQ  
oddtratot  

nyul .os be.  
Yádolonaszcb.,:ldbonlevó Nagy Ferenc, 46 éves,  

ref. vallásu, hd-.uezeodsfrhelji sst11. és  lakos, nó3, magyar arklar.y.104,  
katona volt, uagyontalan, trni-olucsnt tud, büntetlen, t'rh'ltet as  
1g,21:III. t.-0.5.S-ának 1. bykrzddsében seghatdroxott  
sadaloR ttirodn;,es renajné ek erv'szukos felfdrgatására  
tatdlagosan elk50 -tett vdtsdg  ci,nén, 

ser!  
116.11aes5vásdrhelien 194I év sreptesber hd fol yrntdn több alkalossal,  dt 
azonos aharutt elhaitírozdssal, btlsskén komunistdnak vallva a:agdt,  _.,,.~..-.~..- 
kvetkesó tiJ:lentis°ket tette a i,:uák féle szőnyeg és kóttflüzletben  
:  9ies bi rj dk a sag ;laro k is  a szövetsd?Is esapa to k egy hdnapndl to vdbb  
a háborut, sert elflgy a b-nsin is lej. AS  orassoknak sindtg tllbb less  
az olal is ott   

 
e0dss  Aids  szell ea ben any  stndtn ,  j o bb an fel aann ak  

smlreloe',Loska$ 111116iisek többek kösött tut ts sondctta:'7aga neQ tgast  
Ragyar, mert akko~ai testaérei ell en nAt harcolna' /efrtae ezclatt as  

oressokat, sir.: kpsdunista testadreket./lajd k><jelentette, h)gy " a  

ezottjet tu.ind tcrtGsan biz tosttzt a jtiutinkett get  ugyattraiek arra a  
kij el era  tésdre, b yy ne! fdl-e a rendőrségtől ast a4lessolta: Wen,  vart-  
nak sár ort többen, didapestsn 2000 ember le van tnrtdztatoa, de *Van  
Rig a mi időnk, catiknr st lessunk ,a urak, akkor seQsut:Yjtik, hogy kí  

az igazt sagyar". ?óbb ztir a 3z gjetreyltjQk teL/eettAiOnyett a mgyar  

A Itr. Töradn ., szék 6tt agu IU1ón Tanácsa lnökdnek,  
Szeged .  

1941 szeptemberében Nagy Ferenc hódmezővásárhelyi lakos  

kommunistának vallja magát és a szovjet csapatok győzel- 
mében hisz.  

i 

az d11 as  is  tdr-  
trdnyuld foly- 
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f 3:;-geul ktr,ügy~~s ~;7tS1. .~> 

Az dl ami és a társadai,.7ci rend felforgatására trányuló vét-
scg mMatt Bába I s t v á n ellen in.itott bünügybenKéltósdgod-

na .k 117Ifü. -1941. szcí2u rendeletére hivatkozással mély tisztelettel  
jelentem, hogy a bíróság a B.IV.2540/1941, szdau ítéletével a addlot-
tat bűnösnek mondotta ki a add szerint boncselekményben, ezért ót ősz-
büntetésül 6 hónapi foghdzra, valamint 3 évi hivatalvesztésre és po-
ltti•'oi jogai gyakorlatának ugyanolyan tart=  felfüggesztésre itélte.  

Az ítélet jogerős.  
Szeged,  1941. dot  november h6 10. napjdn.  

kir.ügyészségt elnök.  

Méltóságos  

Ki r. F ó ü g y é s z  Urna,  

S  z f.  g e  c. 

A Szegedi kir. Törvényszék Öttagu Külön Tanácsa 6 hónapi  
fogházra itélte Bába István mindszenti kubikost, mert 1941  
március 26—án a kommunista rendszer hivések vallotta magát.  



_ ?,  

uton való létesitéséről. Ezért Rácz Jánost a Szegedi kir. 
Törvényszék Üttagu Külön Tanácsa egy évi és hat hónapi 
fogházra, mint  főbüntetésre, továbbá 3 évi hivatalvesz-
tésre és politikai jogai gyakorlatának ugyanilyen tar-
tamu felfüggeszLésére itélte. 159  

A Szegedi Tőügyészség azért adott ki vádiratot 
Nyári Kázmér és Kacskés Lajos bajai lakosok ellen, mert 
1941 augusztus 31-én a bajal utcákon a kommunista vil —
mozgalom himnuszát, az Internacionálét énekr lték. 16o  

Ebben az időszakban a Dél-Dunántulon már hasonló 
ellenállási tevékenység jelentkezett, ha nem is olyan 
mértékben mint Délmagyaros. szágon. A Dél-Duuánt ulon bonyo-
litotta a helyzetet az a sajátosság, hogy jelentős számu 
német nemzeti kisebbség is alkotta  a lakosságot. Az 1941. 
junius 5-i Volksbund alakuló ülésről készitett csendőr-
ségi jelentés161  arról tudósit, hogy az alakuló ülésen 
a németek mellett magyarok is megjelentek s egy idő után 
összefogva a Szúzatot énekelték. "Voltak olyanok,kiknél 
szájharmonika, sip és riasztópisztoly volt, és igyekeztek 
a német szónokokat megzavarni beszédükben." 

1941 szeptemberében Fehér Antal jánoshalmi napszá-
nos többek előtt hitet tett a proletár internacionalizmus 
mellett. Kijelentette: 162 "Az orosz hadsereg lefogja hen-
gerelni a magyar hadsereget, mert az orosz katonák igen 
jól fel vannak szerelve és jól ki vannak képezve, az orosz 
hadsereget a magyar hadsereg  meg sem .közelíti; ...Nekem 
a nemzeti kormány rendszer nem tetszik, én csak a nemzet-
közi rendszert szeretném. Hitlert ás a nemzeti szocialis-
tákat naponta háromszor meg. yuznám fakéssel, mert miattuk 
sok ártatlan orosz hal meg." A Szegedi Főügyészség az el-
lene kiadott vádiratban megállapitotta, hogy mivel "a tör-
ténelem tanusága szerint a kommunista rendszer csakis 
erőszak utján valósitható L.eg"ezért a terhelt cselekménye 
alkalmas "az állam társadalmi rendjének felforgatására". 

A szegedi Főügyészség 1941 szeptemberében Nagy Fe-
renc hódmezővásárhelyi lakos ellen adott ki vádiratot 
"az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos 
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felforgatására irányuló folytatólagosan elkövetett végség"  

címén. Nagy Ferenc kommunistának vall)tta magát, 163  és a  
szovjet csapatok győzelmében hitt. Kijelentette: "A szovjet  
tudná tartósan bizzo sitani a jövőnket „ . Arra a kérdésre,  
hogy nem fél-e a rendőrségtől, a következőket válaszolta:  

"Nem, vannvk már ott többen, Budapesten 2000 ember van le-
tartóztatva, de eljön még a mi időnk, és megmutatjuk  ki az  
igazi magyar."  

Nagy Ferenc a tárgyaláson a szovjet repülők telje-
sitményeit a német és magyar repülők teljesitménye fölé  
helyezte. Arra a kérdésre, hogy mit szól a német csapatok  
előrenyomulásához, kijelentette: "Ez csak trükk az egész,  
de majd ügy járnak, mint Napóleon serege, jön a tél, ás  
akkor ott verik tönkre őket, cask Karácsonyig kell várni..."  
A biróság Aagy Ferencet 2 hónapi fogházra mint főbüntetés-
re, továbbá 3 évi hivatalvesztésre itélte.  

Faragó József zsákoló-munki,s Szegeden 1941 október  
14-én, nyilvánosan tett kijelentéseiben a Tanácsköztársa- 
ság alatti rendszert kivánta vissza. Kijelentette, hogy  
"Kun Béla ideje alatt sokkal jobb helyzete volt a magyar-
nak, mint most". A Főügyészség vádirata alapján a Szegedi  
kir. Törvényszép Úttagu Külön Tanácsa Faragó Józsefet  
2 hónapi fogházra, továbbá 3 évi hivatalvesztésre és poli-
tikai jogai gyakorlatának  ugyanilyen tartamu felfüggeszté-
sére itélte. 

A Szegedi Főügyészség 1941 november 20-án egy egész  
csoport ellen adott ki vádiratot államellenes szervezkedés  
miatt.  A  csoport tagjai: Sulyán György, Rajki Ferenc,  
Szverle i:ihály, Szverle Etel és Keresztes Mihály, továbbá  
Czippele István, Czippele Istváné, Birkás Imre és Czikora  
István Orosházán a Munkásotthonban szervezkedtek. 165  A  
csoport tagjai többségükben iparossegédek voltak. A cso- P ~ 

~`  port vezető egyénisége Keresztes Mihály magánalkalmazott  
volt, ő maga a munkásotthonb an  a jelenlévőknek majdnem na-
ponkérit külpolitikai besz:.molót tartott. A Főügyészség  



-97- 

vádirata szerint Keresztes a beszámoló anyafiát "a buda-
pesti pártközponttól kapott hirekből s az angol s orosz 
rádió híreiből" állitotta össze. A Törvényszék Sulyán 
Györgyöt 4 hónapi fogházra itélte, Rajki Ferencet és 
Szverle Mihályt pedig 2-2 hónapi fogházra itélte. A töb-
bi vádlottat bizonyiték hiányában felmentették. 

Az előbb emlitett szervezkedés eszmei iráayitója 
Keresztes Mihály az SzDP orosházi kerületi titkára volt. 
Keresztes MibLly kezdeményezésére alakult meg /a többszö-
ri betiltás után ismételten/ a Földmunkás Szövetség helyi 
csoportja. Endrődi helyi vezetője Gyuricza Pál lett. Ő, 
aki a kommunista mozgalomi régi harcosa volt, kisérelte 
meg a budapesti szálak felvételét, sikerrel. 1941 októ-
bere végén Ságvári Endre megbizásából166  Holstein László 
beutazta Békés megye falvainak egy részét, hogy az OIB 
rendszeres évi szemináriuma hallgatására parasztfiatalo-
kat hívjon Budapestre. Ezeken a szemináriumokon az OIB 
kommunista vezetői fiatal parasztkádereket neveltek a 
Kommunisták Magyarországi Pártja és a függetlenségi moz-
galom számára. Holstein igy eljutott Endrődre is, ahol 
Gyuricza Pállal folytatott megbeszéléseket. Gyuricza a 
szemináriumra Uhrin Istvánt ajánlotta és ugyanakkor meg-
kérte Holsteint, ho c, y az OIB küldjön könyveket,sajtóter•. 
ínékeket az eadrődiek számára. 

Novembertől januárig Uhrin István valóban Buda-
pesten tartózkodott s rendszeresen látogatta a Conti ut-
cában, a Német utcában az ifik számára tartott előadáso-
kat, megbeszéléseket. A szemináriumokon, ahol Ságvári 
Endre, Levin Tibor vezették többnyire a beszélgetéseket, 
a függetlenségi mozgalom legfontosabb kérdéseiről: Ma-
gyarország függetlenségéről, a nyilas veszély elleni 
összefogásról, a háboruban való magyar részvételről folyt 
a szó. Az összejöveteleken ugyanakkor megismerkedtek  a 
hallgatók e, ;;mással is és megbeszélték a hazatérésük 
után kíalakita.ndó kapcsolatokat. Uhrin István 1942. 
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január végén érkezett vissza Endrődre, ahol azonnal hoz-

zákezdett - a kapott utasitásoknak r.,sgfelelően - a füg-
getlenségi mozgalom szervezéséhez. A Katholikus Körben 
beszámolt Gyuricza Pálnak, Kurilla Bálintnak, Uhrin György-
nek, Gellai Józsefnek, Hornok Iiiwóuok, majd Szabó Pét::rrnek, 
Kurilla Istvánnak a Budapesten hallottakról. Beszélt a 
szovjet csapatok visszavonulásának taktikai  okairól,  a 
Parasztszövetség szervezéséről. A csoport tagjai a kapott 
tájékoztatás alapján széleskörü agitációs tevékenységet 
fejtettek ki.  Ezt  segitették elő az OIB-től rendszeresen 
kapott könyvek, sajtótermékek is. V'árciusban Plavecz Já- 
r s mezőberéayi szervezőnek, aki szintén résztvett az OIB 
szemináriumon,  sikerült felvennie a kapcsolatot Uhrin 
Istvánnal. Mézőberényben - az idősebb szociáldemokrata 
párttagok tilLakozása ellenére - sikerült megalakitani 
az ifi-csoportot s kisérletet tettek erre Kondoroson is. 

A szervezőmunka, melyről budapesti kapcsolataikat: 
Kállai Évát és László Lenkét állandóan informálták, szé-
pen haladt előre: kibontakozóban volt a függetlenségi 
mozgalom vidéki szárnya. Tudunk arról, hogy ugyanekkor 
Békéscsabán és környékén, s mint a fentiekben láttuk Ke-
resztes Mihály vezetésével Orosházán és környékén is lét-
rejöttek a mozgalom csoportjai. A fentiek ismeretében 
még sulyosabban kell megitélnünk a Kállay-kouaáoy politi-
káját: a kommunisták üldözése és a földmunkásmozgalom 
eltiprása, a vidéki függetlenségi ellenállási mozgalmat 
is reményteljes kibontakozása közben folytotta meg. 

1941 végétől 1942 márciusáig azonban még mindig  
a mozgalom fellendüléséről beszélhetünk. 1941 december 
17-én a Szegedi Főügyészséfi; azért adott ki vádiratot 
Lengyel János ellen, 167  mert az r ilvánosan kijelentet-
te, hogy várja az oroszokat, ••szegény munkás testvéreit". 
Lengyel,-aki cipészsegéd volt - kijelentette: "Majd ha 
az oroszok... Magyarországra jönnek, akkor én leszek a 
népbiztos és a templomokból szinházat és mozikat csiná-
luak..." 
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Muladi Máté ellen a Szegedi Főügyészség azért 

adott ki vádiratot, mert a német haderő visszavonulásá-

ról és a szovjet csapatok győzelméről tett nyilvánosan 

kijelentéseket. A Főügyészség vádirata szerint "az orosz 
hadsereg feltétlen győzelmének hangoztatása és e feletti 

öröm kifejezése, valamint annak állitása, hogy Oroszor-

szágban jobb állapotok uralkodnak, mint nálunk, alkalmas 

arra, hogy a hallgatóság érzésvilágát az oroszoknak Ma-
gyarországia való bejövetele és bolsevista államrendszer 

.megvalósulásának kivánása ielé terelje". 168  

Id. Szabó Imre és Szabó Imre szentesi napszámo-

sok nyilvánosan a szovjet rendszer eljövetelét kivánták. 

Többek előtt kijelente ték, hogy "a burzsujokat ki kell 

irtani, bárcsak már jönne a szovjet rendszer, mert akkor 

mindenkinek jobb dolga lenne, nem kellene annyit dolgoz-
ni, nerc gyilkoltatnák akkor halomra a katonákat és min-

denkinek lenne cipője, élelmiszere". Mivel a Főügyészséfi 
nem tudta tanukkal rájuk bizonyitani kijelentéseiket, 

kénytelenek voltak a vádat elejteni. i69  

Tóth Endre 1942. január 27-én agitációs célból 

Bajára küldött leve iet, amelyben a burzsoá rendszer össze-

omlásáról irt. Többek között a köve ,kezőket irta: "Resz-

kessetek burzsoák, mert ütött az utolsó órátok, el fogtok 

pusztulni, mint minden a történelemben halálra itélt rend-

szer... a melósok nem riadva vissza még jobban agitálnak, 

szervezkednek, egy-két elveszett mártir helyébe száz és 

száz uj meggyőződéses melós jön... az öntudatos, osztály-

tudatos proletárok, elvtársak nem hátrálnak. Célkitüzése-

inket bármi áron elérjük! Addig nem nyu ;; szunk..."170  Tóth 

Endre lakatossegéd ellen az ügyészség vádiratot adott ki, 

amelyben leszögezték, hogy az általa "felsorolt elvek a 

jelenleg Oroszországban uralmon lévő szovjet-rendszer alap-

vető tételeit képezik." 
A kommunisták elleni ellentámadás során a vidéki, 

szegényparaszti kommunista szervezetek felgöngyölitésére 

is sor került. 1942 januárjában Békés megyében, Gyulavá-

riban letartóztattak e uy 21 tagu kommunista csoportot, 
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akik közül két elvtársat sulyos bőrtönbüntetés után a 

keleti frontra, büntető századokba osztottak be, és ott 

a "mozgó vesztőhelyen" szenvedtek mártirhalált. E kommu-

nista csoport ugyanugy, mint a környező helyiségekben 

létrejött csodortok, Ságvári Endre utján közvetlenül kap-

csolódtak a párt központi szerveihez. 171  

A Horthy rendszer Simondán Pál és simondán György 

mindszenti feldmüvebeket internálta, mert a Magyar Tanács-

köztársaságról tettek kijelentéseket, és Mag arországon a 

kommunizmus eljövetelét hirdették. l72  

Dimovics László ellen azért adtak ki vádiratot, 

mert Békés községben a szovjet hatalom magyarországi meg-

valósitásának ü ,gében agitált. Ezért a Szegedi kir. Tör-

vényszék öttagu Külön Tanácsa egy évi fogházra, mint fő-

büntetésre, továbbá 3 évi hivatalvesztésre és politikai 

jogai gyakorlatának ugyanilyen tartamu felfüggesztésére 

itélték. 173  

A Szegedi Főügyészség 1942. március 13-án Ruzsali 

Vincéné szegedi lakos ellen 174  azért adott ki vádiratot, 

mert az orosz csapatok bejövetelétől a kedvezőrab állapo-

tok kialakulását várta. 

1943. junius 10-én a Főügyészség Lengyel Ágoston, 

a Népszava cimü lap terjesztője ellen adott ki vádiratot, 

mert Szegeden, 1942. áprilisában a Szovjetunióban c:;lgo-

zó munkások helyzetéről nyilatkozott. Kijelentette: 

"Oroszországban jobb dolga van  a munkásoknak, mint itt, 

a munkások egyenlők a mérnökkel.. A Törvényszék 200 pen-

gő pénzbüntetésre mint főbüntetésre, továbbá 1 évi hiva-

talvesztésre és politikai jogai gyakorlatának ugyanilyen 

tartamu felfüggesztésére itélte. 175  

Balogh József cipészsegéd, a Zsurkó-cipőgyárban 

társai előtt a szovjet munkásság jó viszonyait dicsérte. 

Kijelentette, 176 hog :,' "ha behivnának katonának, az első 

lennék, aki  teljes  felszereléssel együtt átszöknék az 

oroszokhoz". 1942 májusában Pál Sándor gazdasági cseléd, 

kötegyáni lakos a szovjet csapatok Mag.,arországra való 

bejövetelét kivánta. Pál Sándort az öttagu büntető tanács 
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öt hónapi fogházra ős 3 évi Hivatalvesztésre itélte. 177  

1942. ji'nius 12-én178  Kraszkó György békéscsabai ioldmü-

ves "az orosz kommunista rendszer Magyarorsz gon való 

Hegvaló: itása" mellett nyilatkozott. 

1942 juniusában a kommunista üldözések köze-
pette az ügyészség vádiratot adott ki Dian Mihály kon-

dorosi földmüves ellen, mert Magyarországnak Németország 

részéről történő kizsákmányolásáról és a szovjet csapatok 

előrenyomulásáról többek előtt nyilatkozott 179 . Elmondta: 

"Az oroszokat nem lehet 1c,yőzni, azoknak olyan  óriási 
tankjaik vannak, hogy mindent eltaposnak, ami elébük ke-

rül. A németek és szövetségeuei sok katonát vesztettek 

már az orosz harctéren, és az oroszok Lenbergbcn vannak. 

A németek  Magyarországról  a terményt é:: a nyersanyagot 

elviszik, kizsákmányolják, és a jegyrendszert nekik kö-

szönhetjük." 

Mihalovics Mihály bunyevác nemzetiségü bajai kő-

müvessegéd180  1942 juniusában Garún nyilvánosan agitált. 

Segéd tárcainak a demokráciáról, a háboru kimeneteléről 

és a kommunista rendsze gi ről beszélt. Farkas András hódme-

zővásárhelyi lakos ellen azért adott ki vádiratot, mert 

a magyar kormán , szerfi ellenes politikájáról nyilvánosan 

véleményt mondot.181 A Főügyészség Csernok Mátyás ba-

tonyai mezőgazdasági napszámos 182  ellen azért adott ki 

vádiratot, mert nyilvános ki jelcnt;ései szerint az o-oszok 

győzelme esetén jobb sorsa lenne a m. gyar népnek. Cser-

nokot 1 hónapi fogházra, továbbá 3 évi hivatalvesztésre 

itélték. 
Piláth Pál kötélgyártó segéd ellen nyilvános agi-

táció miatt adtak ki vádiratot. 183  Piláth a szovjet nyug- 

di jrendszert ismertette és a magyar lakosság rossz közel-

látásának okairól nyilatkozott. 1942. november 14-én Sze-

mesi Sándor gyári munkás184  a Lippai-féle fürésztelep mun-

kásainak a szovjet csapatok előrenyomulásáról beszélt, s 

ezért 6 heti fogházra ás 3 évi hivatalvesztésre itélték. 
Dinnyés Ferenc,185  neves festőművészünk nyilvánosan a 

magyar csendőrség ős rendőrség módszereiről nyilatkozott. 
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ad.27.289/1943. 1.u.s ..• 1.  A szegedi 'sir.••gylnsségtól._  

A kir.2örvisyssÉk ttagu Yi.l,n Taa osa Elnökinek,  

8 s e 
- - - -g- e  

kiivetkez6  
syujt•a bet  

Yád•lea a szabadl bon lév:; 3iuladl Mátf,sás Berró Resáliúval,Hddaesó- 

v1•úrh•lya,19G8.szeptsubar hó l2.napj::n ez.-1 tett,ref.valláau,aagyar 

~yatt,ysll►ii,kuiik•e,irai •lvaani tud,bi:metlen,vaQyontalan,hiassebessldi  

	

lakóa,gyaausit•ltat as 	 1.b•k.al:i esó as~All= ío  
táreadalea törvényes rsadjinek er6ssak•s fslf•rQatúoara irányuló izgatás  
vftsfg• oiaft',  

sort  

Sseb•d•a,1941.év l=],pn,kösel•bbről au n•a  határozható id6pentbaa,  

asikor a séaet osapatek • téli állásaikba vaultak vlausa,Yiles  kóter  

oipéss nester  aiihelyéb• a küvetk•s6 kijelentéseket tett•t"Oyósa•k a_asa-  

pataink is ssf~__•~laak elóre" /tfrtve •halatt,h•gy as •rsssak ayaj ák 
.~._ .. . 

vlessa • sfa•tekett/ s ast is aeadettat "As •r•sseklifósaikkell,hiss  aia- 
	.., 

des eras-glutvan kateaája de  fa is as 6 kate~j• vagy•k".-Ast is ealit•t-  

	

.~ :. 	 . . 

t•,h•gyt"s•kkal j•bb a helys•t Oress•rasógbaa As  alig várja,h•gi  itt le-  

gyet'ek as •ressek," asity kij•l•atfs•ivel as állas  de  tártladalea törvfays  

resdjft'•k •rőssaks ■ falforgatására isgat•tt.-  

A főtárgyalás á ~Tar~liSrfi■ 1938.fvi %VI.t.o.1.§.-úsak 5.p•atja  

alap ján a szegedi kir.türvfsyszfk öttagu kiil'dn tasíosának vat' hatásköre  

f a illetékessége.-  
As idfsendők jegysékit osatelet'.  

I  t'  d • k•  l  á s t  
A terhelt tagadásával szemben • kihallgatni kórt tanuk egybehangzó  

vall•sása alapjós bisot'yithatG,h•gy • gyat'usitott as iiiditványi részben  

részletesett leirt kijelat'tfsek•t tette.  
As •r•ss hadsereg feltftlea győzelmének haageztatása As  • fel•tti  

örva kif•jezés•,valat'int annak Lllitáaa,hegy Gr•ez•rsagban jobb allapetek  

uralkednak,aint aáluak,alkalaaa arra,h•gy a hallgatóság frzésvilágát az  

oroszoknak Y ,.gyarorsz.ígra való bejúvetele is  b•lsevista állasrendazer asg-  

valósulás:nak kiván.'.ea feli terelje.-  

kinthe gy a belsevista úllaarnndazer 11.gyar•rssúg•a • küstudsa«•  

szerint is osak jelenlegi állami Au  tj.rsadalai rand  aQgsesaisitise utján  

v°lósulhat aez,a terhelt oseiekaénye a vád tárgyát kipezű biinoselsksény  

A Szegedi Főügyészség Muladi Máté kubikos ellen azért a-

dott ki vádiratot, mert 1941 telén a német csapatok visz-

szavonulásáról és az oro: z csapatok győzelméről tett  
nyilvánosan kijelentéseket.  

A ny.oass.s iratainak o9at•l:ása se Lie i, t a  
• á  d  i  r  a  t • t  
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sseveyií kir. Ugvtsts4gt52e 

A  ./, alatti nvomosati iratokat n kdDetkeső 

D d d i r a t 

mellett kzladm meg: 
Saabadldbon levő ? é h é k Nagy  Imre F6 étes, 

Fóimesövcsyírhelyi ssU1. s lakos, ref.valldsu, tdrvénvesen elydlt, 

t r-olvas, vagyontalan, kdmivesmester, sulvos test'  sértUs, lopds és 
hatósdgt kdseg ellent err'ssak vétsége miatt g tthen foghdsbantetés_ 

tel, as 1921: III.t.c. 5.§.-fiban zeghatdrosott vétség miatt 1935.éw 

ben, a szegedi ktr. tdrvényssék dltal I4 napi foghdzsal büntetett 

e lei le ta terhe ltet, 	 . 

1 rb. us 1941: III.t.c.5.§. első bekes-iésében megha- 

tárosoti, i'olytutólagosan elkövetett, as dllaw tdrsadalom teroényes 

rendjének eróssukos elforgatdadr• írdnyuló isgatds vétsége miatt 
assaI ídolom , hogy 

H6dmesőzds ■ rhelyen, 1941. és folyamán, több eQ!me 4 st61 

kUlönbdsó, köselrbbről meg nem dllapithc.tó alkalommal, de eg ,iséoes 

akaratelhotdrosdsal, as dIlam és a thrsarialom tdrvényes ^endjének ere: 
stakes felforgatd.píra és as ugyneDesett pro letdrtdraaaalmt osatdly 
ktedrólupos uralmdnek erőssakos uton való létesítés"re isgatott as41• 
tal,hogr, utorín, korosmahel',iséghen és kdmüves munkája kdeen munka-
helveín, mdn a untalan ott hLnoostatta, hog? ő mevo"is(aéses ko-tnista, 
Csak " kötntst, renaaser képes a niunkdsok és 'o'rosók -éssére kielé- 

gítő termelési és gusdasdgí ren'ssert alkotni, e célból ssükséo van o 

vtldg proletdrjuinak agyes!'lésére , nyílunk is meg ke11 való sítaft  0  

ko,  i1tstu •ern-lszert a ezért jelssevu:" Vi ldg prolet'rju: eg!lesüLetek: '  

•/• 

tGrrénv.zék dttugu kü1őn tc.ndcau - 1 n d k é n e k. 

S s e g e a. 

Rébék Nnc,y Imre hódme.;ővásárhelyi kommuni:.tát nyilvános 
agitáció miatt 1941—ben 1 évi l oL;házbintetéssel sulytotték. 
Rébék a proletárság osztályuralmának erőszakos, forradal-
mi uton történő létesitéséről nyilatkozott. 

I  

7  5 3 5 /1941.k.ü.ss ím. 
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1  

11•96r/1942.k.tlocaám. 	~ 	A azalea  kir. tlgyfezeéa 
vsetQjét~  

4~. ~ rvEnyasók c.tagu ]ail::n ~ anácsa  ' 1  n  ü k  é  a • k,  

3 • • R • d.  
4 nyoaosás laratinak-oaatoláea  mellett a következő  

v[di r a tot  

vúdolo -  a czabadlébof1v5 Lengy•1 L goeto >i 
sseaeden, 1922• eseptember hó 1.napjds estíl•tett,maóyar anyanyelvű, zrk,  
valldau,nótlen, vaokeresked' segéd, vagyontalan, katona nos  volt,  irni-
olvaeni tua,buntotlen,ase:edi lakos terheltet az 1921.évi  III .t.o.5. ~ . - dtsek 
1.bekozdése alá e©6,aa úllan'. de  tárcadalai rend erdosakoe felforratáaj  
ir'n;niló i s~ a'.úa vStoége miatt,  

m e r t  
3zegeden,1942. áprilio h6 12. napján,ösv. Vince Pereaoné laké_  

udn a Bénasava oimti politikai lapra való elófizetée gyűjtése végett  arg3 —  
lent és ot beezélget ó a közben azt a kijelentést tettes"Oroazoreaá abnm 3'  

dol ; ;,3 van  a munkáanak,mint itt. 	munkázok egyenlők a Q érn',kől'. e? Es ott •  
nrizJeui 	jón ki a g,drb5l,sint egy ur",  

mely kijelentesével az dllami N tárcadalai rend eróass-

kos fel'oraatíedra izgatott  . 
A fótórgrakis megtartéle lra as 1938.év1  RvI.t.e.1 .3. —ának 

5. pontja alapján a szegedi kir. tbrvínyasék öttagu htil a tanáoeának van  
hatásköre de illotékeeeóge.  

As idésendők jegysékét oeatolom.  
Indokold e.  

A  ter cnek réezbell tén^beli beieaerése, valamint a  

jesen érdektelen Vince Ferenc és Nagy íajosné tanuk vallomisa alapján  

nyitható, hogy as inditványi részben irt helyen, időben  de  körtlladnyek kősfltt  

a ezósserint leirt kijelentéseket tette.  
Minthogy e kijelentések as oroszországi állapotokat a zagya'  

orczuGi állapotokénál kedvezőbb azinben tűntetik fel,alkelmasak arra, hogy  a  

hallüatóeág árztinvilóet a szovjet—crosz állcpotok re;-valósuláednak kivénáaa  

relé terelje. A szovjet—oroezoraz..:gi éllapotoka azonban a köztudomás szerint  

is  a  kommunista államtanik rendszere alapján épUltek fel, ezek pedig as u87—  

nevezett proletár tárcadalai osztály kizárólagos utulmának arószakos uton  

való megvalóeibása által jöttek létre.  
;:sárt a szovjet—orosz dllapotok Maű, arorezdgon is owe , a  

jele: ~legi úllami Es tdrsade]m+ rend erőszakos eegeemmieitéze Ee s proletár 

tárestalti oeatdly kizár5lagoa ursiadeak erőszakos uton v11ú lEteeitdae által 
 

taldm:l.`satnak meg, iayy a torholt kijolcntceei a vádbeli bUrccelekndny megd11 
 

pitásdra alkalmasak, a  a videmel'eera tehát indokolt.  
3 s e  g  e d,1r,'3.évi juniva h6 lo.natján.  

rajláza Nándor zk.kir.f6U  ; - •do zi ~cl^otte~n,akir.űgyéesség vezetője.  

• 

Lengyel Ágoston vaskereskedő segéd, szociáldemokrata párt-
tag, a Népszava cimd lap terjesztője 1942 aprilisában  
nyilvánosan aLitált, a Szovjetunióban dolgozó munkások  

helyzetét ismertette. 

ny,:jtom bot  

te1-  
kiss- 

pm.-. IRO  
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205'2V194:'. k. a. szán.  . sz geúe ktr.ügjészséstól.  

r ,,Jrto 
 %, .e.., 1,44444,4 u e '..~ fu 

• < 4  magyar állam és a magfar nemzet megbecsülése ellen 

trányuló aétségfstb..mtatt R á c z János ellent bünügyben,Mdlt6-

ságodnak 1942.éat augusztus-h6 28.napján kelt ad.479/J.ü.1942.sz.leira-

tára tisztelettel jelentem,hogy a kir.guria 1942.május 6.napján kelt 

B.I.13P1/1942.sz.itéletéael a klizaádló semmiségi panaszára a tóbüntetés 

mértékét megsemmisítette s a kiszabott Jogházbüntetést 3 dare emelte 

,lel.  

Vádlott és aédó semmisége panaszát elutasitctta.  

Szeged ,1942.éat augusztus hó 30.napján.  

A ktr.őggészség elnöke szabadságon:  

Méltóságos  

Kt  r . .'ó ü ;; f é s.,  úrnak,  

e g e  a.  

A Szegedi kir. Törvényszék által úácz János ellen hozott  
1 évi és 6 hónapi i'ogházbontetést a  Magyar  kir. Kuria 3  
évi fogházbuntetésre emelte fel. Rácz a Kommunista Párt  
kizárólagos uralmának erőszakos uton való létesitéséről  

beszólt.  
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Kijelentette: "Jobb lenne, ha a csendőrség és a rendőr-

ség a bűnözők felkutatásával foglalkozna, nem pedig_; a 

becsületes és ártatlan embereket hajszolná, mert a kor-

mánynak aés a nyomozó szerveknek a jelen időkben foly-

tatott jobboldali tevékenysége rohamosan segíti elő a 

baloldali törekvéseket. Mert minden okos embernek be 

kell látni, hogy minden akció reakciót szül és az, aki 
ezt nem érti meg, az bölond." 

Terhes József tápéi lakos ellen a Főügyészség 
vádiratot adott ki, mert "tiltott kommunista eszméket 
terjesztő festményeket vásárolt". A képek címei voltak: 

"Kenyér", "Gond", "Gyár", "Végtelen menet", 'Bálvány", 

"Iga", "Magok", "thség" és "Heggel". 186  A vádirat sze-
rint "a kommunista szervezkedés anyagi eszközeit képe-

zik az ilyen sajtótermékekből befolyt jövedelem." 

1943. január 12-én a magyar csapatok számára 

bekövetezett a voronyezsi katasztrófa. Pár nap eltel-

te után nyugodtan ki lehetett jelenteni, hoar  a máso-
dik magyar hadsereg nincs többé. Mintegy  40 000 magyar 
katona lelte halálát, s mintegy 70 000 került nagyrészt 
sebesülten vagy megfagyva szovjet fogságba. A magyar 

hadtörténele legnagyobb áldozatot követelő veresége 

volt ez. A magyar lakosság itthon rövid idő eltelte u-

tán már értesült az eseményekről. Oláh János hódmező-
vásárhelyi napszámos 1943. február 19-én a voronyezsi 

vereségre célozva kijelentette: "6-8 hónap mulya itt 

lesznek az oroszok és akkor felmegyek Pestre tanulni. 
A némete : most az egyszer nem győzhetnek, most az egy- 

: zer a tuloldalon ; ;gőznek. Hórthy akkor vette ki a zse-
bünkből a énzt, amikor a darutolLas katonákkal fellé-

pett". 

Az Oláh János ellen kiadott vádirat megállapi-
totta, hogy a vádlottnak "az oroszoknak Magyarországon 

való megjelenésekor alkalma nyílna Budapesten valami 

kommunista tanfolyamra beiratkoznia és a kommunizmus 

eszméit magába szivnia." Továbbá a vádlott kijelentése 

alkalmas arra, hogy "az elégedetlenkedőket hajlamossá 

tegye a benndk felébresztett Vagy szunnyadozó gyülölet 



hatása alatt az állam és a társadalom törvényes rendjé-

nek esetlegesen erőszakkal vala megdöntésére." 187  

Ebben az időben hasonló volt a hel zet a Dél-

magyarországgal szomszédos megyékben is. Baranya megye  

társadalmának valamennyi d ; lgozó rétegét erősen suly-

totta a háboru okozta gazuasái, katonai és politikai  

helyzet ós ennek hatása egyre jobban érződött a közvé-

lemény hangulatában. Még a "Dunántul" és a "Pécsi Napló"  

szovjetellenes cikkei, valamint a megye vezetőinek szov-

jetellenes kirohanásai sem tudták ellensulyozni a hábo-

ruellones, antifasiszta hangulatot, amelyet a voronye-

zsi katasztrófa után a frontról hazakerült nagyszáma  
sebesült ós szabadságos katona "frontpropa_,andája" kel-'  

tett. Pécsre 1943. március 16-án futott; be 350 sebesült- 

tel a nyolcadik kórházvonat. Irhatta az egyik buzgolko- 

dó ujsát iró a Pécsi napló 1943. február 111-i számábanl8°  

Józsi elvesztette a jobb lábát, de kárpótlásul kap érte  

egy családi házat". Ez csak olaj volt a tűzre, s való-

sággal kinálta sz alkalmat a tisztábban látó munkások  

felvilágositó, leleplező beszélgetéseire.  
A szegedi parasztság az eddig ismertetett ellen-  

\állási akcióin tulmenően az 1943. május 16-án megtartott  

)"József Attila Szegeden" c. irodalmi esten való megjele-

nésével is kifejezésre juttatta antifasitzta beállitott-

ságát. A kommunista k az előkészült: bek ao ~ 11n a Szeged  

• környéki paraszt-szervezetek tagjait is mozgósitották,  

s igy az előadáson főleg munkások és parasztok vettek  

részt. Az irodalmi est előadója Kállai Gyula volt, 189  

aki hangoztatta, hogy József Attila füg,;etlen, szabad  

államot akart, s hogy ezért ma is harcolni kell, mege-

rősitve ezzel a hallgatJságban az antifasiszta el.enái-

lás szükségességének a gondolatát.  

1943-ban mind világosabbá vált, hogy a németek  

elvesztették a tláborut. A szegedi illegális kommunisták  

is erős agitációba kezdtek, a szociáldemokraták, az an-

tiiasiszta,demokratikus gondolkodó. u egyének, főleg ér- 
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telmisé t iek között az egység kiaiakitása érdekében.  
A szegedi kommunisták nemcsak részt veí.tek a le-

gális szervezetek tevékenységében, hanem a mozgalom ered-

ményesebb irányitása érdekében a vezető funkciók megszer-

zésére is törekedtek. Igy például a Szociáldemokrata Párt  
szegedi szervezetének végrehajtó bizottságában beválasz-

tották az illegális kommunista Ladvánszki Józsefet, a  
L baloldaliak közül pedig Gyólai Istvánt, Farkas Istvánt,  
/ Kuv ~.cs Józsefet ós Iú. Komócsin Mihályt. 19Ó  "Nyilvánvaló,  

hogy ilyen össze t;ételü vezetőség nem fog eleget tenni an-

nak a központi rendelkezéLnek, hogy tilos a pártban szov-

jet propagandát kifejteni ,  és minden párttag köteles azon-

nal jelenteni a helyi csoport vezető;;égének, ha azt veszi  
észre, hogy valaki szovjet propagandát terjeszt..." - ol-

vashatjuk az egyik rendőrségi jelentésben. \f k, ? Y ti(,  

A bérharcok, a szökések a hadiüzemekből, a szabo-

tázs-akciók mellett - a korábbi évek tapasztalatainak meg-
felelően - az 1943-ban tartott irodalmi estet jelentősen  

hozzájárultak az antifasiszta ö._,szefogás eszméjének pro-

pagálásához és demonstrálásúhoz. Az illegális kommunis-

ták vezetésével zsufolásig megtelt a Tisza ;:z611ónagy-

terme, amelyben  a jóelőbb ismertetett Jó!,sef Attila-üunep-

séget rendezték. Ezt követően október 10-én Ady-emlékestet  

rendeztek, amelyen mintegy 600 főnyi munkás és értelmisé-
gi hallgatóság vett részt. Az irodalmi estek, az antifa-

siszta eszmék hatása olyan jelentős  volt, hogy  a Belügymi- 

nisztérium 1943. október vérétől megtiltotta a politikai  

pártoknak a műsoros estek rendezését.  

1943 vó6én - a különböző akciók során - a 6yakur-

latban is megvalósulni látszott a szegedi munkásság egy-

sége, munkásegységfrontja. Erre az időre a háboru elején  

fellépett jobboldali irányzat már elszigetelődött, a moz-

galom vez Lése a forradalmi munkásmozgalom  kezébe került.  

Szedred környékén nagyobb méreteket öltött a mező-

gazdasági munkások gazdasági mozgalma olyan helyeken,  

ahol nem hadiüzemmé nyilvánitott nagybirtokon dolgoztak,  



- 109 - 

vagy még nem álltak "honvédelmi" munkábavétel cimén ka-

tonai vezetés és biráskodás alatt. A hatóságilag megálla-

i)itott alacsony munkabérek és rossz munkaviszonyok elle-

ni tiltakozásuk és ellenállásuk itt még általánosabb volt, 

és kezdett tümegméretüvé válni. Ezt bizonyitják az ország 

különböző részeiből érkező jelentések, a munkáltatók soro-

zatos panaszai és a fasiszta kormányszerveknek a mezőgaz-

dasági munkások megmozdulásait letörni szándékozó intéz-

kedések. A Szeged környéki nagygazdák a következő jelen-

tést küldték Ű felsőbb kormányszervekhez: "Közismert tény, 

hogy a mezőgazdasági munkások országszerte szabotálnak és 

nem hajlandók egyrészt a napot kidolgozni,... másrészt a 

hatóságilag megállapitott bérért munkába állni... igy hi-

ába a gazda minden igyekezete ... , hogy minél többet és 
minél jutányosabban termeljen, mert a munkásokkal szemben 

tehetetlen... Reménytelenül nézünk a jövő elé" - irtók, s 

katonai. munká 	 gálatosok mielőbbi kirendelését kérték 
a hatóságoktól.191  • 

1943 tavaszán Frecska Sámuelné e' llen azért 
tot;tak eljárást, mert az orosz hadifogságba kerültek jó 

sorsáról beszólt. 192  Frecskáné kijelentette, hogy "... az 
oroszok nu,yon jó bánásmódban részesitik a foglyokat. Az 

oroszok nem akarnak semmit csak a saját portájukat védik! 

Az oroszok mostani háboruját ugy kell érteni, mint pl. 

valakit a szobszédja indokolatlanul megtámad... s a meg-

támadott fél csak a saját portáját védi. A németek a fog-
lyokat mind kiirtják. Példának emlithetem a sógorom és 
csalánja sorsát. A német-jugoszláv hábbru idején sógoro-

mat a németek fiával együtt kivégezték..." 

Takács János hódmezővásárhelyi gyári munkás ellen 

azért inditottak eljárást, mert megszökött a budapesti 

hadianyag gyárból. 1943 juliusában Takács János elmondta: 

"Én katonaszökevény vagyok, mert megszöktem a frontról, 

illetve megszöktem a munkahelyemről amely valamelyik ha-

úianyag gyár Budapesten mert most már a hadiüzemi munkások 

is katonaszökevég,eknek számitanak. Engem a cseneőrök kú- 
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rüznek, de nem félek ta száz csendőrrel találkozom is. 

A puskát Ukrajnában földhöz vágtam azzal, hogy itt egye 

meg a fene, nem harcolok tovább. Egy izbcn már megszök-

tem a hadiüzemből, de a csendőrök viLszavittek a Hadia-

nyaggyárba, és most ujra megszöktem." 193 

Knopf János szegedi péksegédet 1 hóa api fogház-

ra, és 1 évi hivatalvesztésre itélték, mert 1943.augusz-
tus 18-án nyilvánosan elhangzott kijelentéseivel a srov-

jet és angol csapatok bejuvetelétől sorsuk jobbra 

lósát várta. 194  Tóth Sándorné szegedi lakos 1943. 

tus 18-án  németellenes kijelentéseket tett, a maci 

nyomorusá,gát a németekkel való szövetségkötésben 
1943 októberében Lőkös Sándor az uri osztály ellen izga-

tott, és a háborut az urak érdekében lévőnk tekintette. 
"Miért vérzünk? Az urakért, a nagy jó urakért ontjuk vég 
reinket, azután eldobják az embert, mint a rongyot. Most 

20 dkg kenyeret kapunk, majd eljön még az idő, amikor 120 

,kg-ot is adnának, akkor azonban már késő lesz." 196  
Rébék Nagy Imre hódmezővásárhelyi kommunista ellen 

1943 decemberében azért adtak ki ujra vádiratot, mert nem 

szüntOtte be kommunista tevékenységét, sőt, "kapcsolatot 

tartott fenn az orosházi kommur.i Lt_ elvtársaival ". i97  
okozódott az ellenállás a Délmagyar•or•szággal szomszédos 
megyékben is. Baranyában a harcos összefogás egyre erősebb 

jelei mutatkoztak a bányászok között a háboru későbbi sza-

kaszában. A rendőrség jelentése szeri nt a pécsi bányákban 

1943. május 1-én 950 bányász helyett csupán 54 jelent meg 

a munkahelyén. A vasasi bányászok közül "a Szent István 
aknába 250 bányász helyett 4, a Ferencz József aknába 195 

helyett 7, a Thommen aknába 310 bányász helyett csak 10 
szállt le."198  1943 őszén a békepárt Központi Bányászbi-

zottsága kapcsolatot épitett ki a pécsi bányászokkal. 

Az aknákon 3-5 tagu akciógárdákat hoztak létre, amelyek 
szóbeli agitációval e ybokötve terjesztették a röplapokat, 

felhivásokat. 
Láthatjuk, hogy a kormány és a náciellenes jobb- 

fordu-

augusz-

yar é 

látta.195  



oldal minden erőfeszítése ellenére sem sikerült a ~: ommu-
nistakat teljesen elszigetelni. Sőt, mint látjuk 1943  

végén nőtt azok tábora, akik a kommunisták nélkül elkép-

zelhetetlennek tartották a kibontakozást. A "hintapoli-

tika" egyre világosabban kirajzolódó csődje növelte a  

kommunista eszmék befolyását a dolgozó tömetek körében.  
Szabó Ferenc Kőröstaresán már 1944 januárjában l99  

nyilvánosan hangoztatta, hogy a szovjet csapatok bejö-

vetelét várja. A Csapó-féle tanyán állandóan 10-15 fő-

nyi munkás jelenlétében a következő kijelentéseket tet-

te: "bel kellene aggatni a nyakánál fogva Horthyit és  
HiUcrt is, mert belevitték a népet a háboruba. A sok ma-

gyar vért felálleozták. Gondoljátok, hogy a magyar és a 

német megnyeri a háborut? Az a rendszer kéne nekünk, ami  
az oroszoknál van. Sokkal jobb lenne, ha az oroszok be-
jönnének, rendet csinálnának,... nem lenne jegyrendszer".  
Szabó Ferencet a Szegedi Törvényszék Úttagu Külön Tanácsa  
6 hónapi fogházbüntetésre és 3 évi hivatalvesztésre és  
20u0 P. pénzbüntetésre itélte.  

A kommunisták javaslatúra és szervező munkájuk  
segitségével ült össze Vésztőn 1944 februárjában a Föld-

munkások Országos Szövetségének Kongresszusa, 600  amelyen  
az ország különböző vidékeiről 1500 küldött vett részt.  
A háboru kitörése óta ez volt a fatusi proletariátus el-

ső országos megmozuulása. A kongresszuson a mezőgazdasá- 

si munkásság és a szegényparasztság egyöntetűen fellépett  
az ellenforradalmi fasiszta rendszer és annak nemzetvesz-

tő politikája ellen. A magyar parasztság legjobb erői ha-

tározott készséget mutattak a háboruellenes s a demokra- 

tikus átalakulásért folyó harcra. B harci elszántság bi-
zonyitéka volt a földmunkáskongresszus. A kongresszus ha-

tározatban fogadta el a független, szabad, demokratikus  
Magyarországra - benne a radikális földreform végrehaj-

tására és a béke megteremtésére - von tkozó kommunista  
javaslatokat.  
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Ezt követően a Békepárt olyan szervezetek létrehozását 
is szorgalmazta, amelyekbe nemcsak a kommunisták, hanem 
a békét igenlő, a békéért harcolni kész emberek is tö-
mörülnek. A békepárt röpirataiban ilyen - ugynevezett 
békebizottságok megúlakitására szólitotta fel a haladó 
erőket. A felhivásra az ország legkülönbözőbb vidékein, 
i'őleg falvakban békebizottságok alakultak. A kommunisták 
a  nemzeti összefogás helyi szerveit kivágták e bizottsá-
gokon keresztül megteremteni, olyan uelyeken is, ahová 
a Kommunista Párt . nem jutott el, s ahol a Kisgazda Párt 
és Szodiáldemokrata Párt ellenezte a helyi pártszervek 
együttmüködését. 

Békés megyében azokon a helyeken, ahol a föld-
munkások szervezete erős volt, a különböző pártállásu 
parasztok békebizottságokat alakítottak. Első ilyen bé-
kebizottságot Tótkomlóson, Csorváson, Orosházán, N gy-
szénáson201  kezdtek tevékenykedni. 

Egyre erőteljesebb, radikálisabb intézkedéseket 
foganatositottak azok ellen, akik a békéért és függet-
lenségért felemelték szavukat. A gyulai kir. ügyészség-
hez 1944. feburár 9-én bejelent;;:. k:rkezett Móricz János 
ellen. A vádirat szerint: 'Móricz János 1944. január 31-
én Köröstarcsán Tusz Ferenc, Kurucsó Jánosné és Iiajdu 
Jánosné Köröstaresai lakosok előtt kijelentette, hogy 
Hitler és Göbbeis már nem nyerik meg a háborut ,... a né-
metek elbuktók a háborut,mindenütt vonulnak vissza, nem 
kiméinek sem aggastyánt, sem gyermeket. A vonatból a né-
metek kidobálják a sebesült magyar katonákat". A csendőr-
ségi kihallgatási jegyzőkönyv tanusága szerint azt is ki-
jelentette, hogy amit mond, jelentessék meg ujságban, 
hogy mindenki megtudja. Tusz Ferenc tanu elmondotta: "Tu-
domása van arról, hogy Móricz Jánosnak megbizatása van 
arra, hogy a vidéket járja és az ipari munkásokkal be-
szélgessea. "202 Múri cz Jánost 5 hónap és 20 nap fogházra, 
mint főb •ntetésre és 1 évi hivatalvesztésre itélték. U. 
gyanakkor politikai jogainak gyakorlását 3 évre megvonták. 
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S ' , 	A Békepárt tevékenységének másik fő iránya a he- 
t  

` lyi vezetők tájékoztatása, valamint felvilájositó előa- 

~y,
J 

 )dánok megszervezése volt. Az előadók természetesen nem 

-4 ' mint a Békepárt küldöttei szerepeltek az előadások hir-

detésekor, hanem mint az Országos Földmunkás Szakosztály,  
az ',ADP k pvi lelői. 1944 tavaszán Szarvason, Nagyszéná- 

✓  son és Orosházán a demokratikus erők összefogásának  szük-
ségességéről, a függetlenség kivivásáról, a fasizmus  el- 

' r g 	lrni harcról tartottak előadásokat. A központi előadó:  
Marosán György, Hubai János, a  helyiek:  Keresztes Mihály,  
Szemenyei Pál, Dumitrás Mihály, Birkás Cinre, Soós Gyula,  
és Urbán István voltak. 203  

A szovjet csapatok közeledtével egyre többen vár-

ták azoknak az ország területére való benyomulását. Tóth  
Mária orosházi lakos ellen a azegedi Főügyészség azért  
adott ki vádiratot, mert 1944. február 26-án többek előtt  
kijelentette.  hor,y mar nehezen várja az orosz csapatok  be- 

, jövetelet. 20.*  Jung Gábor ellen azért adott ki az ügyész- 

ség vádiratot, mert a csendőrsé; és rendőrség intézménye  
ellen izgatott. 205  Jung kijelentette: csendőrnek "iparos  
vagy tanult e_ yén nem köll, csak a testileg erős, szelle-

mileg müveletlen, buta, aki a másikat ok nélkül is ütni-

verni tudja. Ez ma az állam embere."  
Juhász Andrásné szlovák an anyelvü békéscsabai  

lakos ellen a Főügyészség 1944. március 16-án azért adott  
ki vádiratot, mert több embernek a társadalmi tulajdon 206 

 

kedvezőségéről és a szovjet csapatok bejöveteléről beszélt.  
1944. március 19-én a németek - köztudottan Horthy  

beleegyezésével és a politikai-hatalmi jogfol~ tono : sáp;  
fenntartása me]]c;tt - megszállták az országot. A bevonuló  

Német csapatok semmiféle szervezett ellenállással nem ta-

lálkoztak, csak szorványos, egyéni ellenakciókkal. Egy  i-
lyen esetről számolt be a bácsalmási Nemzeti Bizottság  

1 )46-ban készitett jelentésében,`  mely szerint Narancsik  
Pál bácsalmási lakos, 1944. március 19-én mint katona,  
hidőrséget tel jesitett az Ujvidék-Pétervárad közötti hid . 
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nál, s amikor a németek Pétervárad felöl előretörtek, 
golyószóróval támadta meg őket, s őrállá sá$ haláláig 
védte. 

A március 19-e utáni magyar katonai ellenállá-
si akciók nem voltak számottevők katonai, haüv..let;i, 
hL.dászati értékük szinte  szárrátásba sem vehető. Elszi- 
etelcek voltak, felszámolásuk nem okozott különösebb 

gondot a német parancsnokságnak. Annál n: gyob'b volt po-
litikai, erkölcsi hatásuk. 1A  német hadvezetőség előtt 
tovább csökkent a magyar hadsereg megbizhatósága, s ez 
a tény gyengitette a fasiszta n6met csapatok ütőképes- 
ségét is, hiszen a magyar alakulatokat jobban szem előtt 
kellett tartaniuk. 

A Délmagyarországgal szomszédos megyékben Bara-
nyában, Tolnában és Lomogyban sem  volt  számottevő fegy-
veres ellenállás a német megszállással szdmben.. Pedig 
erre még a németek sem számitottak . A kaposvári rendőr-
ség 1944. április 8-án kelt aavi jelentésó °dnegállapitot-
ta, hogy "... a német csapatok bevonulása zavarás nél-
kül tortént meg. A németek először tartózkodó magatar-
tást tanusitottak, később elmont1LAL., hogy el voltak ké-
szülve az ellenállás ]verésére, de erre nem kerLlt sor". 

A német megszállás nem némitotta el azokat, akik 
kezdettől fogva antifasiszta magatartást tanusitottak, 
pedig Bevész Bertalan battonyai gé ;  lakatosnak 3 gyerme-
ke volt, mégis a német megszállás után m. rcius 22-én 
társai előtt a kommunista rendszert előnyeiről tett ki-
jelentéseket. 210  Hozzá hasonlóan Csizmadia István 01.105• 

házi lakos társai előtt nyilvános agitációt folytatott. 
Többek között a 8zovjetuni társadalmi rendszeréről ős 
a szovjet hadsereg felszeruléséről beszélti "sokkal jobb 
volna, ha az oroszok jönnének be, és tudom, hogy kik az 
oroszok, mert 16 hónapig voltam náluk f'o `; súgban, ismerem 
az ottani rendszert... az éroszoknál sokkal jobb, mint 
Magyarországon. Nem is fogható a mi felszerelésünk az 
oroszokéhoz. " 211  
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Szegeden ugynevezett fekete könyvet vezettek a 

rendszerrel, i6leg a fasizmussal szembenállókról. Ezeket 

a n,":met megszállást követően felkeresték a lakásukon, és 

néhány percet adva kisérték Je őket a városházára. 
Névsoruk: 21 2  Balázs György, Bernáth András, Bodnár Lajos, 

Bozóki Lajos, Cseh Ire, báni Ján ,s, Dobó Miklós, Engi 

István, Erős István, Gladics Gyula, Gombai Mihály, Gyolay 

István, Katona András, Kiss József, Kúmbcsin Antal, Komó-

csin Illés, Komócsin Mihály, Kovács József, Krajkó József, 

Losonczi Béla, Pappdi György, Szekeres Viacze, Szögi István, 

Tápai József, Tombácz Imre, Vörös József. A felsoroltak va- 

(1/ 
lamennyien ismert szocialisták volta, és épen ezért kü-

lön vették őket. Köztük voltak azok is, akikről nyilván-

valóan tudták, hogy kommunisták is. 

A lista azonban bőséges választékát adja a hala-

dó 5ondolkodásuaknak, az ellenzékieknek, az antifasiszták- 

nak, akik mind a németekkel, mind a hazai csatlósaikkal 

szembenálltak. Űk voltak a tudatos és ismert, a rendszer 
sempont fából feltétlenül veszélyes e . yének. Rajtuk kivül 
pedig még sokan voltak e táborhoz tartozók. 

A kommunista agitáció hatásaként a megszállást kö-

vetően fokozódott az ellenállás B:?kés megyében. Ez kife-

jezésre jAtott a munkavégzés és a beszolgál g atás megtaga-
dásában. Az aratási mun ák idején Sterbc cz József nagybir- 

tokos bérleti gazdaságában V:"hadi :vándor vezetésév::1 213  

a munkások egymás után tagadták meg a munkát. A főszolga-

biró csendőröket vezényelt ki és karhatalommal kényszeri-

tette a dolgozókat a munka elvégzésére. 
A megszállás előtt legális, most illegalitásba ke-

rült ellenzéki pártok vezetőit a kommunisták azonnal lel- 

k. resték és tárgyalásokat kezdtek az ellenállási front 

szervezéséről. Kommunista kezdeményezésre májusban létre- 

jött az ellenállási mozgalim felső szerveként a Magyar 

ront. A Magyar Front megalakulása fontos állomása a né-

metellenes erők összefogásának. Létrejöttének elsősorban 

demonstrativ és politikai jelentősége volt. A Magyar Font 



lelke a békepárt volt. A partnerek, különösen a Kisgazda-

párt jobboldali vezetői nem állta'; egyértelmüen a nemzeti 

felszabaditó mozgalom ügye mellé. Elutasitották a harc é-

lesebb formáit, elsősorban a feg'yveles felkelés megszerve-

zését. A Kisgazdapárt jobboldali vezetői több esetben til-

takoztak a Magyar Front élesha.ngu felhivásai ellen. Ez a 

magyaruzata annak, hogy a gyakorl .ti tevékenység mesze 

elmaradt a propagált feladatoktól, és 1944 őszéig a fogy-

veres harc nem bontakozott ki .214  

A földmunkások és szegényparasztok között erősö-

dött a német fasizmus és a rendszer elleni hangulat. Sza-

porodtak a 'kormányzósértések", az állami és társadalmi 

rend elleni"bűncselekmények; a fegyveres erk, az alkot-

míúny, a hatóság és a hatósági közegek elleni "büncselek-

mónyek". Mind többen kerültek magatartásuk miatt rendőr-

hatósági felügyelet alá. Például Walfisech Károlyt a 8130/ 

1939. ME. sz . rendelet 1. §-a alapján helyezték rendőrha-

tósági őrizet alá, azzal az indoklással, hogy "megállapi-

tást nyert Nalfisech Károly az 1918-as forradalom egyik 
részese volt,  és azóta is baloldali feriorgató elemekkel 

állandó összeköttetést tart, miért is magatartását állam-

biztonsági cnrpontból veszélyesnek kell minősiteni." 215  
Csicsely Pál szarvasi lakost szintén rendőrhatósági őri-
zetbe veszik, internálják. Indokolásul közlik a határo-

zatban: "Az SZDP elnöke volt. Közismerten kommunista fel-

fogása mia t közrendi és állambiztonsági szempontból ki-

vánatos az internálása." 216  Dr. Keszt Armin/rendőrható-
sági őrizet alá helyezésének indoka is hasonló az előző-

ekhez: "nevezett az 1918-as forradalmi időkben a forra-

dalmi törvényszók vádbiztosa volt, jelenlegi magatartása 

is hozzájárult rendőrhatósági őrizet alá vételének el- 
re ndelé sé hez . " 217  

AL: internálások időtartamának mcghosszabbitá._.ára 

is történik intézkedés. Ezt támasztja alá a gyomai fő-
szolgabirói határozat: "Szabó Péter endrődi lakos jelen-

leg a  kistarcsai internáló táborban tartózkodó e6yénnek 
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rendőrhatósági felügyelet alatt tartását, internálását, 
a 760/1939. BM sz. rendelet 18. §-a alapján és értel-
mében hivatalból elülvisagálva, továbbá is fenntarta-
ni rendelem. Isiokolás: Igy határoztam, mert internált-
nak  eljárás alá vonása politikai magatartása miatt tör-
tént... Felülvizsgálat során figyelemmel a lakóhelyén 
még mindig mutatkozó nyugtalanságra, esetleges szabadon 
bocsátását indokoltnak még nem találhattam, mert éppen 
a multbeli magatartása következményeként, visszatérése 
a közny4,alom és a közrend további megóvása érdekében 
káros következményekkel járhat. "218 

A nagyszámu internálás melirtt sokakat koncent-
rációs táborba deportáltak kommunista érzelmük miatt, 
közülük többen életüket áldozuák. Az MSZMP Békés megyei 
Archivumában megtalálható visszziemlékezések tartalmaz-
nak erre nézve adatokat. Igy például: Szarvasról Csi-
csely Pált, Janecskó Pult, Kluzsjár Mihályt ős Hoffmann 
Istvánt deportálták, egyedül Csicsely Pál maradt élet-
ben. A gyulavári Medgyesi Sándor és Szabó László is igy 
halt mártirhalált. 219 Mladonyiczki Pál k:rndorosi lakost 
előbb Abgykanizsára, majd kisbérre internálták, innen 
Németországba vitték, ahonnah nem tért vissza. 

A Békepárt falusi vonalának saját nyomdaberen-
dezése, külön sajtóterjesztő, ugynevezett "postázón 
csoportjai voltak. Ennek tagjai voltvak Fehér Zsuzsanna, 
Mezei Annak, Pintér Mariann, akiket a Horthy rendőrség 
1944 nyár elején elfogott, vórbirósága elitélt, s később 
galádul kiadta politikai fogolyként a németországi kon-
centrációs táborokba való elhurcolásra. 22°  Fehér Zsuzsarn-
nak egy ötgyermekes szeghalmi törpebirtokos leánya volt, 
aki a Békepárt röpcéduláinak terjesztője is egyben. A 
Csillaghegyen igen sulyos kirizásoknak vetették alá. 

1944. juniusában,éppen aratáskor szovjet repü-
lőgépekről magyar partizánokat dobtak le Békés község 
határában. Ez  az esemény az egész községbon óriási iz-
galmat keltett. Volt olyan jartizán, aki nem a Körösbe 
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esett, hanem pl. buzatáblán ért földet egy arató csoport 

közelében. A partizánok egy részét a lakosság elrejtette, 

másutt a nép "rosszindulatulag" félrevezeti a kutatást 
végző hatósági közegeket. A partizánok elfogására külön-

leges német katonai egység érkezett Békésre. 221  Nem mer-

ték ugyanis ezt a feladatot magyar katonákra bizni. A le-

venteoktatók vezetésével leventéket használtak fel a haj-

tóvadászatban, ez a község lakóiban óriási ielháborodást 

keltett. A németek felhivták a lakosságot arra, hogy aki 

barmit tud a partizánokról, jelentse. Sokan félrevezették 

a katonákat, valótlan adatokat közöltek, más irányt je-

löltek meg. é;;is sikerült néhányat elfogni, a .fémeteknek 

voltak akik tüzharcban estek el, a partizánok nagyré-

sze sikeresen eljutott a kijelölt helyre. A helybeliek-

ből többeket elfogtak, akik részt vettek a partizánok men-

tésében. 
A B'Aés megyei lakosság hangulatát jól tükrözi a 

csendőrség 1944. április 28-i "heti összesitő jelentése" . 

Ez a következőképpen számol be: 222  "a baloldali földmun-

káság között a németellenes hangulat állandóan erősödik. 

Hirek szerint az orosházi földmunkáslányok és asszonyok 
nem állhatnak szóba német katonákkal, mert a férfiak nyilt 
utcán megszógyenitik őket... A tisztntuli földmunkásság 
általában szovjet győzelmet remél, és ebben bizik. Ugyan-

e a jelenség tapasztalható a volt szociáldemokrata és 

szakszervezeti vezetők, továbbá tagok  kötött is..." 
Az antifasiszta erők a kegyetlen terror ellenére 

a Délmagyarországgal szomszédos met;yékb n is meg tudták 

teremteni az összeköttetést az országos, központi irányi-

tó szervekkel. Ennek alapján 1944 nyarán megalaOult Pé-
csett a Magyar Front helyi szervezete, amelynek hatás-

kö .. e mindhárom megyére kitel jelt. A Magyar Front alakuló 

ülésén reálisan és körültekintően mérték fel az adott 
h lyzetet. "Azt tudtuk - irja dr. Boros István, a Békepárt 

képviselője visszaemlékezésében -, hogy a szervezett mun-
kásság kivétel nélkül, a polgári rétegek zöme, sőt a ma-

,;yar értelmisé; : minden valamireval) képviselője is alig 

vá. ta a történelmi fordulatot, de tisztában voltunk azzal 
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is, hogy tömegakciók kezdeményezése ezek ellenére tet-
jesen kilátástalan lenne. Ez az adott körülmények kö-
zött mint terv sem merült fel. Az adott helyzetnek  
megfelelően, erőinknek arányában álló alkalmi vállal-
kozások, különféle szabotázs - és mentőakciók végre-
hajtása, a felszabaditó harcok kedvező kimenetelét elő-
segitő cselekmények megszervezése annál inkább foglal-
koztatott bennünket. " 223  

Az ellenállás fokozódásával árhuzamosan foko-
zódott az internáltak és deportáltak ö:szeszedése is.  
1944 májusában a Békés megyében tartózkodó német biz-

tonsági rendőrségnek már gondot okozott a deportálás-
ra összeszedettek ideiglenes elhelyezése. 1944.május  
6-án a német biztossági rendőrség parancsnoka megje-
lent a gyulai kir. törvényszéki fogházban, ahol fel-
szólitotta az ügyészség elnökét, hogy a deportáltak el-
helyezése céljából zárkákat engedjen át a német bizton-

sági rendőrség cél jára. 224  A németek kivánságát teljem  

sitették.  
A Baepárt csekélyebb szervezeti hálózata elle-

nére is mindent megtett, tiogy fokozza és biztositsa az  
ellenállás kibontakoztatásának fegyveres katonai lehe-
tőségeit. Erről a horthysta katonai parancsnokságok is  
tudomást szereztek. A Szegedi V. Hadtestparancsnoksági;  

bi zalmas _)arancsban tájékoztatta alárendelt alakulata-
it  arról, hogy a Békepárt utasitást adott tagjainak  

lőfegyverek szerzésére ~~5  a uonvédség tagjaitól. Ugyan-
akkor okulva a békés megyei lakosság i)artizánokat se-

gitő és bujtató akcióiból a Szegei V. Csendőrkerület  

1944. junius 19-én utasitást adott ki, hogy a partizá-
nok rejtegetőit a jövőben sulyosabb '  szükség esetén ha-
lálos itélettel fogják sulytani .226  

A Szegedi Főügyészség és a T rvényszék a szovjet  

csapatoknak a határhoz való közeledésétől függetlenül  

igen keményen eljárt azokkal szemben akl.knaz állami és  
társadalmi rend erőszakos felforgatására" törekedtek.  



- 120 - 

Kovács Ferenc szegedi kovácsmester 1944 juliusában pl. 
"csak" azt jelentette ki többek előtt, hogy "Hála  Is-
tennek már közelegnek az oroszok, csak 10 kin-re  vannak 
a hatá,tó1..•" - mégis azonnal eljárást inditottak ele-
ne és igen sulyos büntetést helyezett a vádirat kilá-
tásba Kovács Ferenc °llen. 227  

A Horthy rendszer az utolsó pillanatokig fenn-
tartotta a terrort ós az államapparátus elnyomó gépe-
zetét, sőt még fokozta is azt. Unnek ellenére a becsü-
letesen gondolkodó délmagyarurszági dolgozók a legva-
dabb terror légkörében sem engedelmeskedtek azoknak a 
renueleteknek, amelyek a végső kétségbeesésben lévő 
rendszer szülevényei voltak. Mezőhegyesen Hunyatyinszki 
Mátyás és Koza János, az utóbbi a községházán volt al-
kalmazva - megsernm sitette a kiüritési rendeletet és ez-
zel sikerült megakadályozniuk az állami gazdasá csdé-
deinek és napszámosainak elhurcolását.` 28  Közben a há-
boru fokozatosan közeledett és 1944. szeptember 23-án 
a szovjet csapatok átlépték hazánk határait. Bács-Kis-
kun megye déli részén ekkor szerb partizúntevékenységek 
észleltek a hatóságok. EzQrt szinten naponta sürgették 
a hatóságok a rejtés':- adó növényzet - kukorica, napra-
farg:,  levágását. 229  Az 1947. évi párizsi békeszerző-
dést előkészitő bizottság iratainak áttanulmányozása 
során derült ki, hogy 1944. október 1-től a Szegedi V. 
Honvéd Kerületi Parancsnokság személyi állományából fo-
kozódtak a magyar katonák átállásai a Vörös Hadsereg-
hez• 230  Ezek az átállások cbjektive gyengitették a hoit-
hysta hadsereg helyzetét. 

1944 szeptemberében a KB a tanulságokat mérle-
gelve s egyben azért, hogy a munkásosztály szerepét a 
függetlenségi mozgalomban erőtel.;esebben hangsulyozza, 
elhatárorta,  hogy visszaállitja a gázt kommunista el-
nevezését... Arról tudunk például, bogy  Blahut János 
ciniére Béké. Csabára 1944.  szeptember 12-i dátummal röp-
lap érkezett a párt ujraalakulásáról. 231  
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1944.31.10.D.14/2• ssás• 	 A gyulai kir•ilgy4sasigtg,é  

I[El t.) sago . 

Rir.  )6 tigy i es U rak  

82/1011D •  

A.péRet liston•L41 rendőrség megjelent ntiaiss  • •  kir.grsiqy•  

oat fegiLslaa kb•lS • 20 ssSaily aibelyesósérS 'girt l• 2 *Sakti:. A  

sLrkák  eosin be-segydjtis S61jSra kSli•aart mikor egy ily litssSR Rattans  
asSkat alfSgják •sLllltani. A beutalteknak áelRes6sét  is  kórte  igirtSs  

áspa a Regdll•sitott tij•kat kifegjLk fizetni>  

1[t•6sLg•41nak est tLrbesiiiós  bSjelentetteR  is enged6ljt
r
leaD tam  

a Q sLrlca Lteagedisére.tisstSlSttSl jelenteathogy ennek felytLd• for,  

,Lsfeltityeldt utasitottafsbegy •  náet  liatonsági rendőrség Llt,1!(al...--- beki•  

•érteket • kijelölt k atrkíba áelyesse  ele asokat a törzskönyvbe bete-  

setnl non Moll ‚kenos Seen •sesílyekről  veseasen  külön jegysQut.asoknak  

Atelaeségéről gaaloskodjiks a amikor  .gyesSk a foghtsból el l•ssnek  asál 

iitta • sstsQtt • mist listonságir•ndőr.égnek  kifiseté• ♦ igatt Ratassa  

le • • befelyt beeseget ssáaolja  Sl 

A Német BiztonsáE;i Rendőrsé; 1944 májusában és juniusá-
ban a Gyulai kir. Törvényszék toGházában ;yüjtötte ösz-
sze a deportálás céljából összeszedetteket.  
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A levelet Blahut János 74 éves gazdálkodónak kézbesi-
tették, mivel az 6ZUP vezetőségi tagjainak na y része 
ekkor mát internálásban volt. 

A csendűrségi jelentések a ielszabadulá: : előtti 
utolsó napokban már egyöntetüen a néptömegek háboruelle-
nos hangulatáról és a Szovjet Hadseregbe vetett bizalom-
ról irnaks 232  "Ez a hangulat mindjobban erősbödik, ami 
összefüg ésben áll a katonai helyzetnek a Szovjet Had-
sereg .Lészére való előnyösebb alakulásával. Az ipari 
és mezőgazdasági munkások rétegeiben baloldali erős pro-
paganda hatása folytán azon általános hamulat uralko-
dik, hogy a háboru csakis az angolszász-szovjet szövet-
sédes a gyhatalmak nyerhetik meg. Ma már nemcsak a szer-
vezett munkássági hirdeti a szovjet győzőmet, hanem a-
zok is,  akiket a baloldali agitációnak ezideig nem si-
került céljainak megnyerni." 

A szovjet hadsereg alakulatai 1944. október b-
án szabeditották fel Békéscsabát és mar  október 8-án 
meg;.lakult a Koxn unista Párt helyi szervezete a sok vi-
hart látott Munkásotthonban. A vezetőség tagjai Blahut 
Jánss, iiotty&nszki András, Bobroczky György, Gúlik J, -
nos, Kiszeli András, Kolarovszki János, Mazán Mátyás, 
Nyilas András, 'deisz Lászlósé és Zsilák György voltak. 
Délmagyarországon a többi városban is közvetlenül a 
felszabadulást követő napokban medalakultak a Kommunis-
ta Párt helyi szervezetei. Makón a Kommunista Párt már 
a harcok elmulta utáni első na_ okban me,;alakult. b:zege-
den is a Kommunista Púi.rt helyi szervezete alakult meg 
elsőként: Komócsin Mihály, Krajkó András, Komócsin An-
tal, Gombkötő Péter, ós Katona András részvételével. 233  
A párt forma li; an a Lzegedre ér,.ező Vas Zoltánnal való 
megbeszélés után alakult meg. Rácskiskun bewrében, 
Kecskeméten a pártafakulások 1944 december végén zaj-
lottak le. 234  Délmagyarországon munkásmozgalmi hagyo-
mányaihoz méltóan közvetlenül a felszabadulást követő 
első napokban kezdték meg; munkájukat immár a legális 
kommunista szervezetek. 
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3. szabotázscselekmények 

Ebben a icjezetben a Dólmagyarors :• ágon elköve-
tett tudatos, aktiv szabotázscselekményeket vesszük 

t  számba. Eem foglalkozunk a parasztság és más rétegek 
részéről jelentkező passziv ellenállási formákkal, 

annál is inkább, mert ezeket éhintettük - szoros kap-
csolatban lévő tényerőként - a parasztsál; ős munkásság 
életkörülményeiről szóló fejezetben. Az aktiv szabotázs-
cselekmény az ellenállásnak egy magasabbrendü tudatos, 
s: ervez ett ormója. 

A kutatás jelenlegi állása .szerint Délmagyar-
orszgon az első nagyobb fezznátumu szabotázscsclek-

ményt 1942. junius 8-án`-35  követték el. A szegedi kapi-
tányság detektiv testülete ekkor jelenteLte *  hogy a Fu-
tura Rt. raktárait f'elgyujtották. A nyomozás során meg-
::llapitották, hogy "este 8 óra körül a &finomkert sor fe-
löl 3 fiatalember, 2o-28 évesek, kerékpáron érkeztek, 
arról leugrottak *  és a 3 fiatalember közül az egyik *  aki 
hajadonfővel, ingben volt valamit a kezébe vett, ami pár 
pillanat mulya nagyot durrant, mintegy fegyver és vala-
mit kilőtt belőle, a kilövés után mindhárman kerékpárra 
ugrottak és a jövetel irányába elhajtottak". 

rég aznap, junius 8-án örözá st adtak ki a három 
ismeretlen teltes ellen. A körözésben közölték a valószi-
nü személyleirást. A körözés szerint "a tettesek valami-
lyen terrorszervezet tagjai, kommunisták lehetnek ".236  
Me állapitották, hogy a tüzet a tettesek "tüzvész okozá-
sára alkalmas katonai világháborus rakétával" okozták. 
A rakéta megtalált hüvelye 25 un hosszu, 3,5 cm átmérő-
jü volt. 

A szegedi Rendőrfőkapitányság rádiótáviratot 
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adott le valamennyi állomásának. Ez  már megál apit ja, 
hogy a három férfi "mag ,', arul beszélő fiatalember volt, 
ketten sötétszinü kabátot viseltek, a harmadik pedig 
kabát né kül fehér ingben volt, kalapja egyik tettesnek 
sem volt. A rakétát a kabátnélküli, fehéringes fiatal- 
ember lőtte ki és dobta fel a háztetőre." A nyomozás 
a továbbiakban rsegállapitotta, hogy a rakéta "Bécsben, 
Hermann Weifcnbach gyárában készült, az első világhá-
boruban használt, gyujtogatásra alkalmas" rakéta volt. 237  

A nyomozásba bekapcsolódott az V. Honvéd Hadtest 
Kémelh_:ritó Osztálya is, de eredményt ezuton sem sikerült 
elérni. Ezt követően a sajtó utján ielhivást intéztek 
Szeged lakosságához, s a nyomozás elősegi_tését kérték a 
hatóságok. Eredményt ez uton sem sikerüli elérni. A Sze-
gedi ;gyészsé '; 1943. feuruár 22-én •• jó fél évvel a 
szabotázsakció végrehajtása után - kénytelen volt a nyo-
mozást bssz.intetni. 238  Sajnos nekünk sem állt módunküan 
megállapítani más forrásból sem, hogy kik követték el e 
szabotázsakciót, csak azt mernénk valószinüsiteni, hogy 

NY'\ 

	

	
talán a szegedi egyetemisták közit kell keresnünk e 
három bátor fiatalembert. 

Nem sokkalsőbb ujabb szabotázsakciót hajtot-
tak végre Szegeden. A Szegafi .rendőrkapitányság 1942. 
Junius 24-én kelt jelentése 240  arról tu :.ósit, hogy az 
V. Honvéd :{önrendészeti Korházat annak sebészeti osz- 
tályát déli 12 óra 30 nerckor felgyujtották. HA.,  a 
Szegedi Ügyészség irataiban megtalálható a teljes nyo- 
mozati anyag, mégis éppen ennek átvizsuálása alapján 
azt kell modüanunk, hogy rendkivül ellentmondásosak 
azok a tanuvallomizsok, melyeket a tanuktól - akik egy-
ben közvu tl: a érdekeltek is voltak - beszereztek. Nem 
lehet ugyanis megállapitani, - de a kettő közül bizo- 
nyosan az egyik - hogy a Honvéd Közrendészeti Kórház 
felgyujtását a padlástérben dolgozó munkások vagy az 
ottartózkodú közkatonák közül hajtotta-e végre valaki. 241  
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A nyomozási eljárás során nem ti sz t ázóctak a felgyu j-
tás körülményei, s a :Jzegedi Ügyészség 1943. április  
13-án beszüntette242 a további nyomozást, melyről ér-
tesitette a llonvéd Közrendészeti Kórház parancsnokát  
is. 

A makói rendőrkapitányság 1943. január 13-án  
jelentette, 243  i hly ismeretlen egyének vonatkisikla-
tási kisérletet hajtottak vé re, egy szerelvény ellen.  
Wakó-Ujvóros és földeák között. rl jelentés szerint a  

	

' 	kisiklatást u';y akarták végrehajtani, hogy "a vasuti  
tősin és a vez,tősin elhajlása közé, utbuzkolathoz va-  

trIX' ló lo cm méretű ;ránitkő kockákat ékeltek, számszerint  
16-db-ot t  s egy hasonló méretű égetett vastéglát töm-
ködött a tettes a sínek közé". Vúgülis a kisiklást az  
akadályozta meg ;  hogy "a motorvezető észrevette, hoy  
a kocsi nagdot döccent, és nyomtan leállitotta a eze-
relvéa t, s a vonatkisérő személyzet segitségével ki-
szedte a sínek közé ékelt kődarabokat."  

A hódmezővásárhelyi TLJÁV Osztálymérnökség kér-
,7 te a makói csendőrőrsparancsnokságot, majd a csendőr-
,1---- ,-- ség Központi Nyomozó Parancsnoksálát /Békéscsaba/,  

hogy "ismeretlen tettesek elleni szabotázs 244  és pá- 

i - lyav : tség címén" i ndit sák  meg  a nyomozást. A nyomozás 
e során 82 tanut hallgattak ki. A makói rendőrkapitány- 

`~ 	sál; 1943. február 15-én kelt jelentése szerint a sza- 
CV  :i boÍ$is akció elkövetőit a makói kommunisták 2✓+5  között 

keresték. Az eredménytelen niomozás miatt a Szegedi  
Ügyészség 1943.  március 2-án kénytelen volt a nyomo-
zást öesz  , utetni.`46  Elmondhatjuk, hogy 1943 közepén  
országos jelenség a szabotázsakciók növekedése. A  
Csendőrségi Nyomozó Osztály Parancsnokságnak a belügy-
miniszterhez szóló 1943. augusztus 19•én •► kelt -
jelenté e247  arról számolt be, hogy a munkásság sza-
botázsmozgalmai országszerte növekednek.  

1943. október 25-én a hódmezővásárhelyi lak-
tanya udvarán lévő szalmakazlat gyujto ,ta fal ismeret- 
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len tettes. A nyomozást végző rendőrtisztek megállapitot-
ták, hogy a leégett szalmakazalba "ismeretlen tettes gyuj-
tó:,zei{ezetet helyezett el." 248  Mivel a tettes kilétét  
nem tudták megállapitani a L izeLedi Ügyészség 1943. decem-
ber 7-én kénytelen volt a nyomozást megszünt;etni. 249  

1944. február 	.Lelyujtották a iulezőgazdasá,i  
c 

Közraktárak Rt. raktárait. 5°  Megtalálták a tettest, Or- 
dögh András szegedi lakos személyében. Az okozott kár el-
érte az 5 millió pengő értéket. A Szegedi Rögtünitélő Bi-
rúság Gidögh Andrást B. IV. 1539/1944. sz. itéletével  

1944. március 9-én halálra it:lte. 251  
Forradalmár volt-e Ürdögh András? Az iratokból  

ez nem derül ki, az viszont igen, hogy prolutáa: volt, ki-
zsákmányolt, kisemmizett, nyemorgé, 6 családos munkásem-
ber, aki megunta az éhezést, a nélkülözést és mindennek  
egyik alapvető okát a háborut. A kérdés: vajon nem lett  
volna még több Ürdögh András ]?él-Magyarországon? A le-
irtak alapján azt kell mondani: de igen, mint ahogyan  
voltak is, méghozzá elég sokan, akik kockáztatták az é-
letüket, vagy vállalták a börtönt, az internálást, és  
1944. márciu- b9-e után a deportálást.  

mezegeden a inunk , sok harcának e; yik legjellemzőbb  
normája a hadiüzemekuől való szökés volt. 19430.944-ben  
a katonai felügyelet alá helyezett gyá.uak sz: mos munká-
~át itélte el a Szegedi Haditörvényszék egyhavi, heten-
kint 2 napi  böjttel és kemény fekhellyel sulyoebitott  
:fogházra, mert üzemüket "önkényesen elha túk" és szabo-
tálták a termelést. 252  A haditermelést ( ,átolták a: , ok a  
kisebb szabotázsakciók is, amelyeket az Ujszegeuí Kenuer-
gyá r, a Szegedi Kenderfonót;yár a Ládagyár, a Délmagyar-
országi Cipőgyár és más hadiüzemek munkásai egyenként  
vagy kisebb csoportokban hajtottak végre. A Kossuth-rá-
dió felhivúsát követve néhány öntudatios szegedi munkás  
hatalmas károkat okozott a hadigazdas&;nak az Ujszegedi  

7 
Konuergyá ~~ egyik üzeiarészlegének felgyujtásával• 3  
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M. kin , rendőrség szegedi kapitányság detektiv testülete 

Jelenté s. 

S z e g e d, 1942 évi Junius hó 8-én. 

Tisztelettel jelentem, hogy a mai napon 19 6ra 3o perczkor 

Magyar Károly rföfelügyelő ur kp, ügy, tiszt azon utasitására, hogy a Fu. 

tura Erzsébetrakpart 23 szám alatti raktárhelyiségére gyujtólapot dobtak 
vele együtt nyomban a helsszinére érkeztünk, ahol az alábbiadat állapitot 

villain meg; A FuSaura Erzsébetrakpart 23 szám alatti udvarában a kaputól 

kb. 4o lépésnyire az épülettől kb. 15 lépésnyira a vizlefolyó kanális mel-

let mintegy 5o cm-re a földön valamilyen gyulékony tár,y elégett maradván 

nyalt találtuk amelyet felszedtem és a csatolt boritékba beszA.gáltatob. 
A nyomozás nyomban bevezettem és eháek során az alábbiakat 

állapitottam meg,  illetve kérdeztem ki; 

Tanuk é n t 

kikérdeztem K o v á c s 	L a j o s, aki 14 éves szegedi szül. rk, nöt- 

len, tanuló Liliom utcza 12 szám alatti lakos elöadta, hogy játszótársé 

val 1942 évi junius 8-án du. 5 -6 óra között a Liliom és Nap utcza sark - : 

felmásztak az ottani sporttelep karitésére és felültek, ' óra 22 perczkor 

egy pukkanásra lettek figyelmessek s ekkor a hang irányába néztek és lát-

ták, hogy a Viola utcza 2 számu ház irányában a levegöben valami felszököt 
ami fényesen füstölve !égett és a Futurakkaktárgely**ég 	t irányába  re  

pült, Hogy ez mi lehetett nem tudja. ii-OlKik 

Tan uk é n t 
kikérdeztet Doba Györgyöt,  aki 13 éves szegedi szül. rk, ta 

nuló Szeged Fenyő utcza 2 szám alatti lakost is aki az esetet ugyanugy 

adta elő mint azt társa fentebbi elöadott. 
Azonnal Magyar Károly rfüflő urral a kilött tárgy irányának 

megfelelöen igyekeztünk a kilövés helyét megállapitarii és ennek során 

eljutottuhk a Liliom utcza 2 számu házhoz, ahól a kapuban ülö idős nöt ki 
kérdeztük, 

lian uk é nt  
özv, D e b n á r 	J ó z s e f n é 	szül. Barna Mária, aki 71 -ves 

tergomban szül. rk „özv, htb, Viola utca 2 szám alatti lakos ki azonban 

őrag kora 1eZi4 eá csak 3o lépés távolságra tud ellátni, elöadta, hogy a 

kérdéses napon du. 6 ára tájban a fenti ház elé kiült a kapuba. ' óra u' 
egy durranásra lett figyelmes de nem látott se-mit sem. A hang a nem r.s. ,  

sze lévő vasuti töltés felöl jött. Ennek az ir'nynak megfslelöen el" , ' 

kutatni a környéken, amikor is a Viola utczlra nézá sporttelep közele 

földön egy frissen lilstt vilégháhorus osztrák gyártmáryu 	d~` 

SzeGoci©n 1942.  junius 8—án ismeretlen  tetto...ok iel= 

gyujtották a Futura Rt. raktárait.  
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Ismeretlen tutteick 1943. január 13-án vonatkisiklatást  
kiséreltek meg a Makó-Ujváros és Földeák közötti vasut-

vonalon /helyszinrajb/.  
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1,' 	. • . . ~ -. 	 • 	s: 2g  eu i  ,. ''• rtg = 1 "ség 	et:J it/ .  
gbujtwatás bűntett re) terhelt C r d ö g h A n d-

r .í s ellen indi tott btir,.flgyben a mai nspm tett telefoni jelent'  
serre hioatknással mély tisztelettel jelentem l'Jltuságodnak,hogy 
o nyomosáé adatai - ki1löhösen a terheltnek részletes és tárgyi ada-
tokkal is támogatott beisneró oallondsa alapján - Őrdögh András  
oXi Szegeden 1891. n'oember by 24.napjdn szilIetett,r. k. oallásu,  

magyar anuanyelati,nós Icusai Juliann::aa1,6 gyermeke oan,büntetlen,  

oagyontalon, katona volt, imi olvasni tud, raktári munkds, szegedi la-
kls,slapossan gyanusithato azsal,hogy Szegeden 1944.éoi februcf hu  
22.napjdn este 1/2 9 ura tájban a Mezőgazdasági Közraktárak r. t.  
szegedi f ioktelepsnek egyik 3 emeletes pineéoel és padlással is  
elldtott nagy épilletét,amelyben olajos magoak,nebezeteaen  ri.in'c.z, 
kender, l en, szu jobab, naprnf argumag és zől db orsó oetómng volt nq1 y-
mennyiségben tdroloa és omeltr éptiletnek fóldszinti helységében nap-
pali és éjjeli tizemben több géppel e magoaknok tisztitdsa,féregte-
lenitése és '?sztdlyozdsa folyt,olyan időben,amikor a fóldszinti hely-
ségben I2 munkás dolgozott,felgyujtotta oly mudon,hogy az épület elsó 
emeleti raktdrheltségében egynasro egéé: n mennyezetig elhelgezett 
zsdkok közé ujsdgpapirbo -cscvart,gépolajjal átitatott rmgyot he-
lyezett Is  azt gyufdoal meggyujtotta.6z olajos rmgytol a zsákok 
és a:  ozokban 11i6 hántolatlan ricinus magvak meggyulbdtak,a ttiz 
r 

 
mennyezet  deszkcftidem re Ja tortu'szl apaira dtterjedt és a száraz 

faazerkezetról a szintén fíbc1 álló lépcsófeljdrat is kigyulladt,  

o tilzet ez továbbvitte f e13Ú emeletekre,ugyhogy az ;pellet c benne  

Iét nogymennyiségL,vetlsre elkészített olajos fcgonl:kcl ey:-titt telíts 
~ • •  

l'dI tc srg os  

~ e y e  

- 

1944. március 9-én 	itélik Ürdögh Andrást a  
Mezőgazdasági Közraktárak Rt. f:16yujtásáért.  
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A délmagyarországi részen - Csongrád megyében -

végrehajtott szabotázscselekmények nom voltak elszige-
telt, eg..edi esetek. Hasonlóak fordultak elő a szomszé-
dos Dél-Dun&ntul területén is. Ebben az időben a hábo-

rus tormelós szabotálása, a  hadigazdaság gyengitése, a 
háboruelienes propaganda erősítése a Békepárt egyik köz-
ponti feladata volt. Ezt segitették elő a pécsi bányá-

szok müszakmulasztásai, amelyek 1944 folyamán tovább e-
rősödtek. Valamennyyi pécsi téglagyár munkása sztrájba254  

lépett 1`344 nyarán, s katonasgot kellett kiren..elni a 
s : trájkraoz 1  lum leverésére. A h boruellenos akciósoro-
zat szoros része volt a komlói bányaüzem dolgozkiaak 

1944. szeptember 8-i munkame6ta4;adása is, 2  el nak kö-
vetkeztében 80 vagon széntermelés esett ki. Szeptember 

és október hónapokban, de különösen a nyilas hatalom-
átvé tel után szaporodtak a szabotázscselekmények. 
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4.  A  Kossuth Mádió, a moszkvai rádió és a szövetséges 

hatalmak rádiói magyar nyelvü hireinek hallgatása 

és terjesztése 

A Szovjetunióban 616 magyar kommunisták 1941 

szeptemberé ben a Komstntern segit ségével és a szovjet 

kormány támogatásával megindították a Kossuth Rádió 256  
adásait. A Kossuth Rádió leleplezte a magyar uralko-

dó osztályok sulyos felelősségét a szovjetellenes há-

boruban való részvételért. Állandóan sürgette az anti-

fasiszta ncmzuti egység, a függetlenségi front megte-

remtését. Utmutatásai, tanácsai, sztrájkra, sz:..botázs-

akciókra szóló felhi' ósai jelentős szerepet tölt ttek 

be az ellenállási mozgalom kibontakozásában. A Kossuth 

Rádió a felszabadulásig müködött. 

A Kossuth ráción keresztül a moszkvai magyar 

komgunista emigráció a háboru egész ideje alatt na-

ponta többször szólt a nemzethez. A Kossuth rádió rá-

mutatott arra, hogy a fasiszta barbárság leküzdésére 

a nemzet összes becsületes, haladó, aemokratikus erői-

nek az összefogására van szükség. 
1942 végén ismertette a magyar nó dpel a függet-

leusé L  i mozgalom harci _)rogram ját.257  Ez lényegében füg-
getlen, szabad, demokratikus Magyarország me"teremtésé-

nek ugyanazokat az alapelveit és követeléseit tartalmaz-

ta, amelyeket a Központi Bizottság 1941 áprilisi és ju-
niusi ülései dolgoztak ki. A párt programjának és köve-
teléseinek ismertetésében a Kossuth rádiónak nagy sze-

repe volt.  
A Kossuth rádió elszánt :arcot folytatott azért, 

hogy Magyarország szakitsa meg szövetsCi viszonyát a 

fasiszta hatalmakkal. figyelmeztette a nemzetet, hogy az 

orszá, a németek olualán a biztos pusztulásba rohan. 
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A Kossuth rádió elszánt harcot folytatott a ma-

gyar hadsereg megmentéséért. Központi jelszava volt: 

' iozzák haza honvédeinket! " 25B  Adatokkal bizoryitotta 

a magyar nép előtt, ho,y a német hadvezetés csak mega-

lázó szolgaszerepet juttat a magyar népnek, s a rosz-

szul felfegyverzett magyar hadosztályokat a németek 

csak utóvédként használják, a legreménytelenebb vállal-

kozásokba kényszerítik. 

Állandó témája volt a Kossuth rádiónak Magyar-

ország L;azdasági kifosztása. Konkrét esetek felsorolá-

sával tárta a mag.: ar nép elé azt a szomoru tényt, hogy 

a Harmadik Birodalom országunkat német élettérré alakit-

ja át, s gazdaságilag teljesen tönkre{.oszio 6okat fog-
lalkozott a parasztság embertelen kifosztásával. 

A Kossuth rádió mindennapos harcot folytatott 

azért, hogy a magyar néptomegek németellenes harcát 

minél szélesebb alapokra fektesse. Kifejtette, hogy 
Mayarországon a nagy dolgozó osztályokon kivül jelen-

tős antifasiszta erők vannak. Ebből a felismerésből ki-

ineulva adúsaiban sulyt helyezett a t',meek németelle-

nes harcának megszervezésére és kiszélesitésére. Lelep-

lezte és ostorozta a reakciós uralkodó körök hintapoli-
tikáját. Leleplezte a kivárás politikáját. Ennek során 

nemcsak arra mutatott rá, hogy az uralkodó reakció becs-

telen spekulációival milyen sulyos veszélyb : dönti a 
nemzetet, hanem figyelmeztetett arra is, hogy a mag '> ar 

ellenzéki pártoknak, elsősorban a Szociáldemokrata Párt-

nak és a Kisgazdapártnak gyorsan és határozottan szaki-

taniuk kell a kivárás bűnös politikájával, gyorsan ős 

határozottan cselekedniük kell. 

Ls mindezeken tul, maködésének első percétől 
kezdve sokat fo L;lalkozott a Kossuth rádió a szabotázs-

és partizánakciók szervezésének fontosságával. Adásai-

ban partizániskolát létesített. 259 A munkástömegeket 

szakszerüen kioktatta, hogyan csökkenthetik a gyárak 

és üzemek háborus termelését. A parabztságot felszóli- 
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totta, hogy földjét hadja parlagon, terr,iéeyeit rejtse  

el. Az ipari munkásságnak és parasztságnak megmagyaráz-

ta, hogy a negyar hazafiak és csoportok szabo .ázsakció-

i nem "egyéni akció", hanem a nép akaratának megnyilvá-

nulásai, amelyek elősegitik Hitler vereségét és siette-

tik a háboru befejezését.  

Délmagyarországon a Kossuth rádió hireinek hall-

gatása mellett - az előkerült dokumentumok szerint -  

gen jelentős mértékben szerepelt a moszkvai rádió hirei-

nek és a szövetéges hatalmak rádióállomásai közül az an-

gol rádió hireinok hallgatása. Különösen az első kettő-

ne ,  a hallgatása rendkivül el volt terjedve ezen a vidé-

ken, és mivel az sok helyen csoportosan és rendszeresen  

történt, 260  a Horthy- ~ . endszer viszot . ai között, falun,  

bizonyos értelemben a baloldali ellenállási mozgalom e-

gyik megnyilvánulási formájának lehet tekinteni.  

A rádióhallgatások hatását természetesen szinte  

lehetetlen lemérni, mert hirei, adásai csak titokban jár-

tak szájról szájra, de némi fogalmat alkothatunk ma„unk-

nak róla, ha felvázoljuk azokat a rendkivül változatos  

kJrülményeket és nehézségeket, amelyek között ezek a rá-

dióhallgatások folytak.  

A szegényparasztoknak abban az időben a legrit-

kább esetben volt rádiójuk, igy az esetek tulnyomó több-

ségében máshová kellett menniük rádiót hallgatni. Rész-

ben spontán, majd főleg s; ervez(tten, a legtöbb község-

ben kialakult a moszkvai, majd a Kossuth-rádió hallga-

tásának rendje. Többnyire szimpatizáns kisiparosoknál,  

tanyán lakó kis- és középparasztoknál, munkásotthonokban,  

különböző egyesületek székházaiban gyültek össze 5-6-an,  

néha többen is, hallgatni az adásokat. 261  Békésen példá-

ul egy kocsmárosnál - volt ve űröskatonánál -, egy ácsmes-

ternél, egy timármesternél, egy müszerésznél, egy cipész-

nél, egy kisparaszt t aná áfán és a népkörben hallgatták  

csoportosan a rádiót. Vésztőn a rádióhallgatás a Gazda-

körben is folyt, amelynek gondnoka rokonszenvezett a  
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baloldali földmunkásokkal, ide egy pályafelvizágyó is 

hozta a hi.ieket Bélmegyeiről,  ahol egy uradalmi Lépész 

hallgatta Moszkvát. F zesgyarmaton Tóth László kommu-

nista érzelmü kisparaszt tanyájára járta a szomszédos 

akasztói uradalom aratói, egyszerre 25-30-an is, meg-
hallgatni Moszkvát. •Bucsán Gyurik András földmunkás-

nak volt rádiója és sokszor  8-10-en is összejöttek ná-
la. Eke István kisparaszt tanyáján szintén többen hall-
gatták Moszkvát. Gádorosról Csabacsüdre jártak megbiz-

ható helyre hallgatni az adásokat. Kisujszálláson az 

állomás várótermében kifüggesztett plakátokra irtók: 

"Hallgasd Moszkvát!" és mellé irtók az adások pontos 

idejét és a hullámhosszat. 262  

Mai szemmel nézve nem nagy dolgoknak tűnnek 

lel ezek, de a Horthy-rendszer légkörében, a főszolga- 
birák és csendőrszuronyok világában többszörös jelentő-

séggel birt a legkisebb tett is i  Csak ebben a légkör-

ben értékelhető igazán a kommunisták, a baloldali moz-

;;almi emberek helytállása, akik fenntartották a sze-

génység mosta egy jobb és szabadabb világ b,következé-
sérvek a reményét. A tótkomlósi kommunisták a63  a Kossuth-

rádió adásait, hireit terjesztették a lakosság körében. 

Kapcsolatot létesitvo a Békepárttal, helyben sokszoro-

Litották a röpcédulákat ős kerékpáron terjesztették  a-

zokat a s6omszéd községekben. A sokszorositó gépek min-

den alkalommal Benyó János földmunkás szerezte meg a 

községházáról. Feltétlenül meg kell emlitenünk azonban, 

ho ,y arra is vannak adatok, hogy a moszkvai rádió adá-

sait már 1939-40-től rendszeresen hallgatták ez n a vi-

déken. 264  

Az is mutatja, hogy a Horthysta hatóságok igen 
nagy jelentőséget tulajdonitottak a külföldi rádióállo-

mások magyar nyelvü hirei hallaltatásának, hogy ügyészi 

és birói szerveinek segitségével igen keményen eljárt 

azokkal szemben, akik hallgatták és terjesztették eze-

ket a híreket. 
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A Szegedi Főügyészség 1941. szeptember 12-én 

azért adott ki vádiratot Balogh A. adár csanádapácai 

állatorvos ellen, mert a moszkvai rádió adásai alap-

ján nyilvánosan a német nacisereg helyzetének ro:eszabbo-

dásáról beszélt. Kijelentette: "A helyzet állandóan 

ro:..szabbodik és el lehetnek készülve arra, hogy a na-
gyobb bahivások, vagy mozgósitás lesz, mert a némete-

ket a bolsevik hadsereg több helyen visszaverte ". 265  

Oláh Emil korházi szemészfőorvos Gyulán a londoni rá-

dió adásait hallgatta és hireit terjesztette. Ezért 

a Gyulai kir. Törvényszék 800 pengő pénzbüntetősre i-

télte. 266  Valóban a Kossuth rádió a németek Moszkva 
alatt elszenvedett végleges vereségéről már 1941. de-

comber 13-án26'  t udós it ott. 
A Kossuth rádió 1941. november 14-i adásában 

leplezte le a kassai fasiszta provokációt és a fizovjet-

unió ellen i ndit ott háboru népelle nes égét . 268  Ennek 

nyomán Gábor Pál kiszombori núpszámos Kassa német bom-

bázásáról és az ország németek általi kirablásáról 

tett kijelentéseket. A szegedi Főügyészség vádiratot 

adott ki ellene, s ezt követően a Szegedi Törvényszék 

a rádió hireinek hallgatásáért és terjesztéséért 8 na-

pi fo;házbüntetésre itélte. 269  

Békés megyében a Kossuth rádió hireine . . hall-
gatása nyomán vitakörök jöttek létre. Tagjai voltak: 

Uhrin György volt vöröskatona, szociáldemokrata párt-

tag, Szabó Péter a KMP I. kongresszusának küldötte, 

Polágyi István a Független Kisgazdapárt pótképviselő-

je, a Parasztszövetség ideiglenes megyei alelnöke ós 

Hornok Máté a Parasztszövetség endrődi helyi vezetője. 

Töebnyire Kunilla István, Kunilla Bálint, Fülöp István 

és mások lakásán jöttek össze. 270  Pártállásra való te-

kintet nélkül ker 'lt itt össze minden haladó gendolko-

kásu, hazája sorsáért aggódó ember. Később valamennyi-

en le  is  buktak és a Szegedi Főügyészsév 1943. szep-

tember 20-án "Kurilla Sándor és társai ellen " vádi- 
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ratot adott ki a Kossuth rádió, a moszkvai és angol 
rádió hireinek "csoportos  hallívatásáért". A vádlotta-
kat:Kurilla Sáncsor cipőfelsőrészkészitő segédet, Oh-
rin Olga cipőfelsőrész kész##ő tanulót, Szabó Péter 
földmunkást, Timár Elek vasutast, Vaszkó István ci-
pészsegédet, Látkoczki Vincze cipészsegédet, l'ülup 
István baromfikereskedőt, Hornok József földm vest, 
Soczó Vincze ácssegédet, Katona Béla tü::oltót, K. Ti-
már Imre földmunkást, Hornok Imre cipészsegédet, Do-
bai János kovácsmestert, Szamos Imre gépkocsivezetőt 
többségükben fejenként 3-4 havi börtönbüntetésre, va-
lamint 1 vi hivatalvesztésre és politikai jogai gya-
korlatának ugyanilyen tartama felfüggesztésére itél-
ték.271  

G;aulán 1941 decembere és 1944 márciusa között 
Papp István ácsmester lakásán jöttek össze többen a 
külföldi rádiók adásait hallgatni. 272  Papp István áru-
lás következtében 1944. március végén lebukott. S::ámá-
ra  a  felmentő itéletet már a Magyar Közb4gsas.,g nevé-
ben hozták mg. 1142. feózuár 15-én egy jelentősebb 
adás haa.Jzott el a Kossuth rádió hullámhosszán. A 
rádió harcba hívta a  magyar  népet a békéért, kenyér-
ért az uj független Magyarországért. 27 .,  

A Szegedi i'őübyészség 1942. február 14-én 
H alósi Mihály és társai gyulai lakosok ellen _doti; 
ki vádiratot "valótlan hirek terjesztéséért". 11011ó-
si kijelentette: "Egy  szovjet frontról hazatért ma-
gyar katonától tudom, miszerint nem igaz az, hogy 
Oroszországban rosszak az állapotok. Nem igaz az, 
hogy ott a népek 	vannak nyomva, mert az oroszok 
nagyon jó állapotok között élnek. "  2  

Tarkó Pál és Bula József Gyulavárin a moszk-
vai rádió hireit hallgatta és terjesztette. Elmondták, 
hogy "az oroszok a német vonalat már áttörték, s több 
mint  150 km-t vonultak előre. Továbbá elmondták, hogy 
egy .orosz vadász:,ép egymaga lelőtt lo német bombavető 
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gépet." Tarkó Pált 26 napi, Bula Józsefet pedig 1 hónapi 
fogházra itélték. 275  Gyulaváriban a kommunista, balolda-
li mag eleje C: s befolyása az egész k&.ség lakosságára ki-
terjedt. Békés megyében talán itt vol e a legerősebb a 
baloldali mozgalom. Itt történt meg az, hogy a képviselő-
jelöltnek fellépő helyi nagybirtokos, Pongrácz grófot, 
akitől nagy részben kenyerük is füg g ött és Gömbös Gyulát, 
akik választási gyűlést akartak tartani a községben, a 
§yulavdri kommunisták  ás baloldaliak kiiügyülték és a 
gyülés megszakitására kényszerítették. A képviselő tes-
tületb ... n a 20 választott tag a 30-as években már mind 
baloldali volt. Később, amikor az üldöztetések fokozód-
tak, a legális mozgalom lehanyatlott, de a mozgalom mag-
ja megmaradt, és továbbra is nagy befolyást gyakorolt a 
község politikai hangulatára. Isgyszeire 8-lo halyen is 
hallgaLt6 k csoportosan a Kossuth rádiót és adták tovább 
hireit. 

Popper J,:)zsefet a Lzegedi Kir. Itélőtábla 3 hó-
napi fogházbüntetésre ás 1000 pengő  pénzbüntetésre itél-
to, mert a rádióban hallott hirek alapján többeknek a 
német hadvezetőség sulyos taktikai hibáiról s az orosz 
ás angol győzelemről számolt be. 276  Gyulavárí lakossága 
a továbbiakban is állandóan hallatott magáról. 1942. 
április 25-én a Szegedi Főügyészség Rozek György gyula-
vári ácssegéd és öt társa ellen adott ki vádiratot a 
moszkvai és az angol rádió híreinek hallgatásáért és 
terjesztésééit. 277  Rósenfeid Ferenc kereskedősegédet 
a Szegedi Törvényszék azért ítélte 1942. jungusában 10 
hónapi fogházra és 3 évi hivatalvesztésre, mert a békés-
csaba és Orosháza között közlekedő vonaton nagyobb szá-
mu embercsoport előtt, a szinültig megtelt vasuti kocsi-
ban a németek elkerülhetelen vereségéről beszélt. 278  

Hozzá hasonlóan Iczkovits Feienc tótkomlósi lakos ellen 

a..z,. rt adtak hi vádiratot 1942 j uni usában, mert szintén 
a német csapatok vereségeiről beszélt. A IT gyar Királyi 
Kuria 1000 pengő pénzbüntetésre itélte. 279 
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1942. augusztus 25-i adásúban a Kossuth rádió a 

függetlensédi front szervezeteinek megter. intésére hivta 

fel a magyar hazaiiakat. 280 Továbbá felhivta a hallgatök 
figyelmét arra, hogy Németország teljesen hadigépezete 

szolgálatába állitotta Magyarországot. 1942. szeptember 
22-én Ruzsik Dezső Bácsalmási lakos ellen azért adott 

ki a Főügyészség vádiratot;, mert terjesztette a rádió-

ban hallott hirekett Németország teljesen kissákmányol-

ja 1° agyarország nyersanyag és élelmiszerkészletét. RU-

zsik Dezsőt 500 pergő ,pénzbüntetésre itólték. 281 Magyar-
ország más részein is érvényesült a Kossuth rádió adása-

inak ivatása. Például egy 1942. november 5-én kelt csen-
dőrségi jelentés a Ko. suth rádiónak a salgótarjáni bá-
nyamunkásokra gyakorolt hatásáról irt. 82  

A Kossuth rádió a voror' ezsi katasztrófáról elő-
ször 1943. január 17-i adásában adott hirt. 283  "V.ironyezs-

nél elpusztult a II. magyar hadsereg, legjobb 10 hadosz-
tályunk 120 ezer magyar katona. 40 ezer jutott fogságba, 
80 ezerre rug a halottak és sebesültek száma."284  A 
Kállai-korm . ny mindenképpen el akarta titkolni az ország 

közvéleménye előtt a 2. magyar hadsereg pusztulását. Ez 
azonban csak részben sikerült. Csepreghy G, ;  ula nagybán-
hegyesi koresedő a moszkvai rádió adásából értesült a 
magyarokat ért vereségről. A Szegedi Törvényszék azért 
itélte el,  mert a ráció adásai alapján a magyar csapa- 
tok keleti harctéri megsemt isitését hiresztelte, s "a 
meghaltak számát 70 000 főben jelőlte me,. " 285  Strasszer 
Miklós szegedi mugántisztviselőt6 hónapi fogházra és 3 
évi hivatalvesztésre itélték, mert 1943. február 15-én 
nyilvános helyen a németek sztálingrádi veresé ről és  
annak okairól beszélt. 286  

1943. április 1-én a Kossuth rádió adásában, 

májusi felhivá::ként a munkásság történelm.` kihatásáról 
ős feladatairól nyilatkozott meg. 28?  Ugyanezen a napon 
a rádió adásának hatására Tóth Lajos hódmezővásárhelyi 
lakos kijelentette, hogy ha Horthyék bevonultatnák ka- 
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tonának átszökne az oroszokhoz. 288  1943. április 9-én  
Citronyi tibor békússámsoni állatorvos a német ós ma-

gyar hadijelentéseket val, .  tlannak állitotta. 289  A 6ze-
dedi FőJgyészsé ; Vittkai Jánosné szegedi lakos ellen~90  
- 1943. úaprilik 10-én - azért adott ki vádiratot, mert  
az orosz és angol rádió hireit sorozatosan terjesztette.  
Wolf Mór hódmezővásárholyi lakos annyira tájékozott volt  
a rádióadások alapján , hogy már 1943. május 3-án 6öbbek-

nek Romániának a háboruból való kiugrásáról beszélt. "Ki-

jelentette: "Van Önöknek fogalmuk arról mi van Hollandiá-
ban  és Romániában? Románia ki log ugrani a háboruból. Ezt  
a háborut biztosan elvesztik a németek, ezt, már mindenki  
tudja. Nincs egyetlen komolyan gondolkodó ember, aki hisz  
a németek gyŐzelmében. "291  

A Kossuth rádió 1943. julius 24-i adásában le-

leplezte a Kálley-kormány különbéke--törekvéseinek igazi  
célját és sürgette a kormány megbuktatását. 292  Ugyanezen  
a napon .pikó GJózsef utőr érsekcsanádi lakos arról be-
szólt, xioy a. rádió adásai alapján őt két egyén arra a-

karta rávenni, hogy möködjön közre a ".bunavölgyi csator-
na hidjának felrobbantásában."293  1943. augusztus 1-én  
a Kossuth rádió sztrájkharcra hivta fel az egész magyar  
munkásosztá.lyt. 294  

1943 közón a szegedi r'őügyészsé g mind több vád-

iratot adott ki azok ellen, akik a külföldi rádióállomá-
sok magyar hireit hallgatták. Ez egyuttal azt 	mutat- 
ja k  hogy a német vereségek fokozódásával párhuzamosan  
a lako,zság részéről fok'zottabban mutatkozott igény e  
rádióállomások hirei nek hall gatására. Vajda Bélóné sze-
gedi lakos ellen azért ad:.ak ki 1943. augusztusában  
vádiratot, mert a londoni rádió hirei alapján többek-

nek a háboru elvosztésérííl beszélt. ~95  Hozzá hawonló-
an Knopf János szegedi péksegéd a hirek alapján"az o-

roszok bejöv telét és ettől a munkásság helyzetének  
jobbul sát" várta. Knopf Jánost 1 hónapi fogházra és  
1 évi hivatalvesztésre itélték. 296  



• 140 .— 

24.466/ 1943.k.ü. sz  m. 
	A izegedi kir.!igyéazaég vezetőjétől.- 

Az állami és t;.rsadalmi rend erfszakos felforgatására irányuló 

izgatás vétsége és egyéb büncselekmény miatt Boldog György  

és társai ellen inditott bűnügyben 3:élt6ságod 640 5/f.ü,1943.ezámu ren- 

deletében foglaltakhoz képest 7008/1942.k.ű.számu kiegészített határozat-

tervezetemet az összes iratokkal együtt tisztelettel felterjesztem és je_ 

lentem,hogy az eredeti tervezetemben nem szereplő gyanusitottakkal szem-

ben azért nem intézkedtem,mert azokkal szemben bűncselekményt fennforog-

ni nem láttam.-Minthogy azokban a nevezetteknek az a cselekménye,hogy az 

ellenséges propaganda hireket hallgatták,ösazefüggésben áll Boldog György 

és társainak valótlan hir terjesztési ama cselekményeivel,hogy rádiójuka -

az ellenséges propaganda hirek vételére beállitották,ennélfogva a nyomo-

zást e gyanusitottakkal szemben nem szüntettem meg,hanem együttes állás-

foglalás,illetve a nevezettekkel szemben teendő esetleges intézkedések 

végett a nevezettek ügyét is áttettem a g;zulai kir.ügyészséghez.- 

S z e g e d,1943.évi október h6 26.napján.- 

kir.frügészi helyettes. 

l:éltdeágoa 

Bir.Fóügyész Urnak 

SzeFec.-  

A Szegedi Főü ;yés: séL, 1943. október 2-án vádiratot a-
dott ki Boldog György és 35 társa ellen, mert a Sar-
kadi Kerületi Olvasókörben csoportosan a moszkvai rá- 

ció magyar nyelvű adásait hallgattÚk.297 
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A Kossuth rádió 1943. október 23-án "az igazi 

hazafiakról" sugárzott müsort. 298  Ebben a mi;sorban is-

mertették az ország lakosságával, hogy "a kommunista 

lefogások, tömegperek, felleppviLeli tárgyalások nem 
érnek véget. Erdélyben, Dudapesten, Délmagyarországen 

a katonai és polgári börtönökben százával ülnek munká-

sok, parasztok csak azért, mert kommunisták és a béké-

ért harcolnak. Keresztes-iischer belügyminiszter  teg- 
napelőtt jelentette be a kormánypárt értekezletén, hogy 

sikerült ártalmatlanná tenni a "Békepárt köntösében fel-

lépő" kommunista szervezkedést." A hadihclyzet alakulá-

sa - amelyről a moszkvai Kossuth adó magyar nyelvű adá-

sai adtak tájékoztatást - a Békepárt röplapjai, az ezek-
hez kapcsolódó szóbeli agitációk eredményeként sokan 

tiltakoztak a katonai behivások ellen, és nyiltan kife-

jezésre juttatók azt a: álláspontjukat, hogy a németek 

elvesztik a háborut. Sok helyen Békésen, Gyulaváriban, 

Endrődön stb. az  adás után politikai vitákat rendeztek. 

Pedig "a szovjet rádió magyar nyelvű adásainak már egy-

szerű hallgatásáért is 2-15 napig tej fedő i'ouházbünteté ..: 
járt. " 299 Füredi László csongrádi lakos ellen az ügyész-
ség 1944. február lo-én azért adott ki vádiratot, mert a 
szövetséges államok rádióállomásait rendszeresen hallgat-

ta és ezeket a magyar nyelvü$ hireket terjesztette. Füre-

dit később a felszabadulás után a 9590/1945. ME  sz. ren-

delet értelmében felmentették. 
1944. március 14-én,közvLtlenül a német megszál-

lás előtt a  Kossuth  rádió sürgette a partizánharc clkez-
dó ,ét.301  Ennek azonban mint az előző fejezetekben szól-

tunk már róla igen jelentős - szubjektiv - akadályai vol-

tak. A német megszállás után még tovább fokozódott a kül-

földi adóállomások magyar nyelvü hirei nek hallgatása. 

Szegvári Istvánné és Fazekas Nándor szentesi földmüvesek 

ellen - 1944. május 5-én - az ügyészség azért adott ki 

vádiratot, mert a rudióhirek alapján a háboru véHleges 
.302  elvesztéséről tettek kijelentéseket  
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1944. március 20-án a Kossuth rádió ujra a fegy-
veres nemzeti ellenállásra szólitott fel minden magyart:03  

A következő napon március 21-én a Kossuth rádió instruk-
ciókat adott 304  a partizánharc meginditására, fegyverek 
és robbanóanyag szerzésére. A Hitler ellen elkövetett me-
réa let után, s erről értesülve Deutsch  bándor szegedi 
l akos nyilvánosan helyeselte az ellene elkövetett merény-
letet t  mert véleménye szerint az emberiség ellen elköve-
tett legnagyobb kegyetlenkedéseket az ő vezetésével ter-
velték ki. Deutsch Sánciont már a Ma"yar Köztársaság nevé-
ben mentették fel 1946-ban. 305  A Kossuth rádió a helyzet 
sulyosbodásával párhuzamosan fokozta adásainak számát. 
1944. augusztus 9-én már a nyilasok puccsterveinek meghi-
usitására hivta fel a hazafiakat. 306  A Kossuth rádió e-
gyik legnagyobb jelentőségü felhivása mondhatnánk riadó-
ja október 16-án a nyilas puccs után harl;zott el: "A 
haza veszélyben van! Előre a haza megmentésére! " 307  

A szomszédos megyékben, külunösen a Dél-Uunán-
tulon jelentősen növekedett 1943 második ielétől az ide-
gen rádióadások hallgatóinak száma. A hallgatókat itt 
a bányászok között, más ipari munkások és a Békepárt 
tagjai között kell keresnünk. A pécsi dohánygyár dölgo-
zói közül például az idegen rádióadások hallgatása mi-
att 1943-44 folyamán több egyént letartóztattak. 308  

Máza és Szászvár bánydvidék körn ókén Horvath István 
szervezte a rádióhallgatásokat és azok propagandáját. 
Elsősorban a  bányamunkásság volt az a réteg ezen a vi-
déken, amelyik a Kossuth rádió adásainak a legszorgal-
masabb hallgatója v' lt. 309Somogy megyében a hirek t er -
jesztőit azonnal .internálták. 310  Tolna megyében szintén 
a lakosság széles rétegeit hallgatták a külföldi rádió-
állomások magyar n,elvü adásait. 311  
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5. Antifasiszta és háborucllenes röplapok terjesztése 

f i 	1941. juniusában Magyarország is hadat üzent a 

Szovjet államnak. A KMP e nehéz helyzetben feladatként 

a következőket jelölte meg: "A kommunista párt központi 

bizottsága elhatározta, hegy minden munkáját és akció-

ját a jelenlegi fő felauat alá rendeli: fo'agyarország 

feisz baditá .sa a német imperializmus igája alól, a né-
met hadsereg eltávolitása az országból, a Szovjetunió 

elleni indokolatlan háboru megszüntetése."312 A  kommu-

nista párt tehát munkája középpontjába a háboruelle- 

nes német fasizmussal szembeni fügu, .: tlenségi harcot állí-
totta. Szélcskörü propaganda tevékenységet fejtett ki. 
Legfontosabb jelszavai: Azonnali különbékétb Független, 

szabad Magyarországot! Egy magyar katonát sem Hitlernek! 

Békét, kenyeret! Hozzák haza honvédeinhht! p;  jelszavakat 

tartalmazó röplapok jelentek meg országszerte. Az első 

vádiratot a Szegedi Főügyészség - 1941. junius 19-én ad-

ta ki - röplapok terjesztése miatt. Szalkai Borbála bank-

tisztviselő és Békéscsabai valamint ujkigyósi tarsai el-
len azért adtak ki vádiratot, mert a londoni rádió által 

leadott hireket "gépirásos röplapon" terjesztették. 513  

Szabó Sándorné gyulavári lakos ellen a Főügyészség vád- 
iratot adott ki, mert 1941 n,;. arán a birtokába jutott 

C.C.C.P. felirásu röplapot más gyulavári lakostársainak 

átadta.3i4  Az ügyészség vádiratában leírja, hogy a röp-

lap a "Szovjet Oroszországi gazdasági és termelési mód-

szert méltatta". 

1942. május 19-én Szeghalmon, a község főutcáján 

három keritésre mésszel a "Kenyeret és békét!" jelszavakat 

festették. Junius 26-án a békéscsabai vasutállomásmn kéz-

zel sokszorositott kommunista röplapokat találtak: "Egy 

falatot, egy katonát se többet Hitlernek! Békét, kenyeret! 
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Külön béke!" - hirdetik a  függetlenségi  moz-alom jel-

szavait a kicsi cédulák. j15  

1942. uecember 25-én Szegeden olyan röplapokat 

terjesztettek, amelyeket Budapestről a Kommunista Párt 

juttatott le terjesztésre. Ezeket a röplapokat a  Szegedi 
Rendőrkapitányság az utcáról be ;yüjtette és átadta az 

ügyészségnek. A Főügyészség megiaditotta az eljárást is-
meretlen tettesek ellen háboruollenes és munkás-,,araszt 
összefogást hirúető röpla ok terjesztése miatt. A röp-

lapok szövege volt: "Eléli volt a háboruból!" "Követeli 

békét!" "Munkások, parasztok, inteligencia fogjatok ösz-

sze!" "Több kenyeret és zsirt!" "Hozzák haza azonnal 

honvédeinket!" "Követelj ujévre külön békét!" "L : a 

Hitler-bérenc kormánnyal! "316  Hasonló tartalma röpla-
pokat juttatott a kommunista párt a Viharsarok központ-

jába, Békéscsabára is. 317  
A háboru óriási terheket rótt a néptömegekre. 

A gazdasági nehézségieket fokoz .. a az is, hogy a németek 
rengeteg élelmet elvittek az órszágbál. A háboruellenes 
hangulat erősödött. Ezt bizonyitják a röplapok szövegei 
is, amelyeket Békéscsabán 1943 elején terjesztettek. A 

rendőrség a III. , a  IV.,  az V. ,és VI. kerdletben 307 db 

642 cm-es  és 7x11 cm-es kézi nyomdában készült Talpra 
magyar! Lo a kormánnyal! szövogü röplapot szeuett össze, 

melyen sarló-kalapács rajza volt létható• 318  1943. ápri-

lis 23-án csendőrségi jelentés számolt be arról, hogy 

a Viharsarok vidékén széles körben terjesztik a fasizmus 
ellenes, békét követelő kommunista röpiratokat. A je-

lentés szerint "április 14-én virradóra Orosháza középü-

leteire ismeretlen tettesek kommunista jelszavakat tar-

talmazó papirokat ragasztottak. A kommunista jelszava-
kat piros ironeal, kézzel irták. A szöveg igy hangzik: 

Ne felejtsd a 48-as német elleni szabadságharcot elvesz-
tetteik. Vesszen a német! Ha halni kell, hazánkért hal-

junk  nem a svábokért ! " - továbbá "Magyarok! Figyelem!  

1 000 éves ellenségünk a német. A németek oldalán har- 
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colni haza ,  bulás! " - és végül "Mal; ,  azok! Harcoljunk ha-
zánk megmaradásáért és nem idegen nemzetért! Ébredj ma-
gyarS Szüksége lesz reánk a hazának. Ne add véred a né-
metért, 1 000 éves ellenségünkért! "319  

1943 szeptemberében és oktuberében a Békepárt  
tagjai és a függetlenségi mozgalom aktív résztvevői jár-
ták vidékünket - elmentek uzemekbe, kimentek a mezőgaz-
dasági munkások közé. Ezek a röplapok a következő fonto-
sabb felhivásokat tartalmazták: Magyar földművesek, gaz-
dák! Békét, szabadságot! A ureseerv, amely német terv, 

r Hitler parancsa a magyaparasztn~àk. A 3uresek-terv nyo-
morba dönti a falu népét t 32°  Magyar parasztok! Ne támo-
gassátok Hitler háboruját! Huzzátok-halasszátok a ter-
més beszolgáltatását! Várjatok! 'Tartsatok ki! D ;játok  

el termén' yeiteket!  
A Békepárt tevammységének tehát egyik fő iránya  

az irásos agitáció, a röplapok terjesztése volt. A röp-
céc.ulákat a budapesti 62-67-es posta körzetében magán-
szemúlyek és egyesületek ciniére adták fel, igy jutottak  
el pl. Békéscsabára is Kiszely András kereskedelmi al-
kalmazotthoz, aki gondoskodott a ciniére érkezett röpi-
ratok terjesztéséről.321  

Cseszkó Sándor visszaemlékezése is tükrözi az  

előzőekben elmondottakat: "A Békepárt célkitüzése a  
tömegekelvilágositása, a háboru elleni agitáció volt.  
Különböző pártpropaganda anyagok terjesztését végeztem.  

Ezeket az anyagokat Jancsik Aranka elvtársnőtől, vala-
mint Fehér Lajos elvtárstól kaptam. Fehér Lajos elvtárs  
a Budapesti Mütrágyagyárat jelölte meg a röplap-csoma-
gokon feladókém. Az anyag terjesztése Jancsik Arankára  

és rám hárult . • 322  

A következőket mondta el Hudák András a röpla-
pok felhasználásával kapcsolatban: "Mezőriegyesen az  
állami gazdaságban és a cukorgyárban a kapott röplapok  

kevésnek bizonyultak. Benyó János elvtárs a kezséghá-
zán megszervezte az illegális sokszorositást. A legtöbb 
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röplapot Fehér Lajos elvtárs juttatta a helyi csoportnak 

KovL,cs János elvtárson kereszt ii1, ezeket a csoport tag-
jai osztották szét a dolgozók között, nemcsak a község-

ben, hanem a kubikmunkán, a szomszédos községekben Nagy-
majláton, Ambrózfalván, Pitvaroson. Tótkomlóson a ter-

jesztők pl. kiraaadtk a leghatásosabb jelmondatokét, 

egyszerű kockás és vonalas papirlapAra iiták és ezeket 

nyitott ablakokon bedobták vagy leveles ládákba ht_lgez- 

ték. ,323 

8. Balogh János igy beszél a röplapok terjeszté-

séről: Szabó Sándor röpcédulák terjesztésével bizott 

meg, melyek a Békepárt jelszavait tartalmazták, ezeket 

oosszurdőre is elvittem."324  Szarvason móí merészebb 

módszerre is vállalkoztak 1943 őszén: a Vasut utcában 

sarlót és kalapácsot rajzoltak a házak falára. 325  Bé-
késcsabán a rendőrség szinte sosem tudott a röplap-te -L-

jesztők nyomára bukkani. Pedig több esetben, igy 1944. 

junius lo-én is találtak békepárti sarló-kala_;ácsos 15x6 

cm-os röplapot: Szabotálj! Te is légy Partizán! Ne vo-
nulj be  katonának! Le a háboruval! Üsd a réme tpárti t ! 
- hiv fel tettre a szöveg .326 

Szegeden röpcédulákon, falragaszokon tiltakoz-
tak a növekvő háborus terhek ellen az igazsástalan L1á--
boru megs:üutetésééxt. kzekot a:, akciókat a kommunisLák 

iráuyituttk. Az illegális kommunisták, igy például Bod-

nái Lajos, Bikönyi Jármos, Cseh Imre, Dobó Gla-

di cs József, Gombai Mihály, Gombkötő Péter, Igaz Lajos, 
omócsin Antal, Komócsin Illés, Kiajkó András, K, ajkó 

József, Korom Mihály, Ladvánszki József, Mészáros András, 
Nagy János, L3zögi István, Tápai József - akik nem tagjai 
a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetűnek - szorosan 
együttdolgoztak a szo ci áldamok, ata- érti tagsággal ren-
delkező kommunista beállitottságu, meggyőződésű balol-

daliakkal. ;.zek pl. Agócsi János, a két Adok-lány,Csuri 
Józ. ef, Csuri Mihály, Enc i 1stávn, Farkas István, Gyó-

lai István, Katona András, id. Komócsin Mihály, Kos ács 

István, Kovács József, Lacsán Mihály, Lacsán Mihályné 
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o31í;;,Y3 "•rz3ébet, 1917. osente^ber hú 3o.nap3dr:, ~+ulav!,riDan ,  :za;;tar  
~►any~clvii, rof.vallcSe.u, h;'ztarvtlebeli _°ozlal::oz:teu,irnirolva:lii tad,  
Al:tetlsn va,;,•ortalan, am1av'.:ri.4/ 3alro3 t::r4ieltet az 1921.évi  IZI.t.p. 
l.,•.-.~na: 2. be] ..ez:!Ene o;:•6,as ::.11:ii (,a t:Srsaaalota t3rvdnJes rcns4136nel  

rlioaakoa Palfor:m',.:isára ir.í::yrnld ro.^nlosa:l:tn va14 tevd::eriJ réaavdtel  
oim; n.  
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C:  -ulavi4riban 1941.57 rf;rar.;.n,'..^ 	L':ityáa L;tulav:;rii lz:zonnal  
e~ darab  Z.SZ.98. t.Pel: rtiuu a osov3etoroasorosG;;i ;;ar,da3lei éa" berrSelf41  
aó3ozert rtélt3t6 k.xrsuniata _tiipíratot alva3dcSra átodott,  

aaely cuelals^51>ir6:e1 az álla 5a tdr adalaa t:irv'nyea rord lii  
ne:{ eGAattkott 	 !Ioa,31(rn5nn tov -S:cen,on r5o::t vitt.  

A 'ótircrsl:ts :Ze;•rtnrt:terára aa 193R.•tvi ::vl.t.a.1..-.intic 5,  
pontja a1n".1 j ís: a s.3@ ;edi ':ir. t;+rvdnS'3zt6k 	 vtat  
fat$e;:S:e és illat3'_tcr é,ze.  

idh3endÚk jo af's Skdt oat/talon.  
Bo3elonte^:, ho,7 1,. 14  am'  '::tyis •s  7.24311~.cji ,Iatvdn g;'anusitot- 

.~ zc::5c:1 a :1;;o7.soz4e abti:lt 1),,Etta.'törö:abtn segsz':r:te.'tt=. 
. 	 .  

A tcrhel:no róazlot33 boinr!aívci bizon„ritilittó, hoa 11Z l.adit- 
ré3zben irt caolc'_iín;,'t o11::%vette. 

:'int.hoyr„•v a 1:3att►dom.s aserint 1az:•:o~.̂.r.uniata css:crvczkcc:d 3  
•S :: t:írsad:>lon tifrv6:L,•cs ren1j5J1E7: 	 Poliorget:.-•>drC►e ird-  

n u15, z kon:stui::ta tartalmi rSpiratok terjeaatdse, as Won aozlpu'o:iban  

veld tevblcon✓  rér,avátelt negvalógitja, oadrt a vAuicnaelcíaon inc:okoit.  
Szege  d, 194', .1v4 Junius  iló 18. nap j:in.  

D,. Dalúsa .. 'lido:  :Si~. i:ix .  Via  y ~saai hol;rettoc;,a:cir.: ~;:•Gazoó;;  

Idóaandúki 	 1l:iado:lti;,r ?iitvl ~ k2 s 

~  erhaltl:dnt ~  
1./ 8aabó 3bíndorn6 az.Szildgyi Frzefbot G■r7fltíniirl.  

Rico u.  

k.fl.kladd. 

A Szegedi iőkyészség vádiratot adott ki Szabó Sánuorné  

gyulavári lakos ellen, mert olyan C.C.C.P. felirásu  

i - uplapot terjesztett,— 1941 nyarán — amely"a szovjet  

gazdascgi és termelési módszert" méltatta.  
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ktr414 üglldesotigt:51, 

41-  

A ./ (Jett t., ü: sa ti ira tokat r 2 . 513/1943.%U.ssfltt •  -  
térorrt ktacmánya kapcsán a FüvetF.ezó  

i nc i  t v[n y  

;,enyujcsa aeliett küldöm Reg: 
méltóztassék az iratok kvftititt elfekvá: ":1ég volt a hL- 

borubol!' " Röveteli bék.ét!""dfunkáPok, parasztok,inteligencia fogjatok öas- 
sze!""Yibbb kenyeret és tisirt!""I1oz:,ák haza azonnal,honvédelr.F.et!'"JCöoe-. 
telj ujévre kNlön békét!' "Le a líitlee bérenc kormánnyal!• szövegű röpirrr-

to%x~ ak a Bp. 477.1•.-1. be Fez vésc' al lv ján 	e1 nobsás.it és ReysemielaitésBt  
biróilag kinondoni.  

Irt d o k o k:  
a'inliogy az Zndttcrinyomban : elsatipet rOiratok szerzője és  

t ,rjesztót,a lefolytatott n,nmozde sorín megállcp íthatCSk net  voltak,  exile!  
eligyben 2.(-13/1943. k. . s..ámu hat4rozaton2al a nyomozást asegsz:;rctettes.  

l'inthogy a ;°elsoo.^1 t röpiratok  rd as 	az  1g21.III. t.c. 
, 2.5,-Enak 1. bekezdésében meyhatározoit a katr,nasíg intézrtér:le ellen  !rd.-  

nyu16 izgatás vétségéneki részbe« pedig az 1921.ItI.t.e.B.:.-cwan meghatf -  
romott, a magyar á11'm és a m g : -a^ nenzet ,7egbecsülése ellen irányuló vét- 

dg tdnycfllneékát val6sttják meg és minthogy  
t9u,bbr' e röpiratok t ,~ rtalma miatt a bjnvEdt,eljárás senki  

ellen  na  : indi tha  tó meg,  
ezért ,'enti trot :vcEhyom Lnc?okolt.  
Bo't' a elkabozni inditvá>.yotott ,.öptrat a kir. törvényssék  

öttagu kAön trnácsának hatásköribe tartozó b ~ ncsel ek•: ~lnje ke t tar tr•le.r  

A ktr. Törvc:ngszi k Főtárguali 	 1 n ö k é n e k,  
S:.eged. 

Szeeedea 1942. decemberében háboruellenes és munkás-

paraszt összefogást hirdető röplapokút terjesztettek.  
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HA  VASUTI  CSOMÓPONT VAGY IPARI  
KÖZPONT KÖZELÉBEN VAN A LAKÁSOD  
ti  ..~► FONTOSABBAKAT IIZ A TÉRKÉP IS  

FELTÜNTETI  

HALADÉKTAIANUL  
KÖLTÖZZ FALURA!  

Ha ebben megakadályzonak  
a hatócúgot  

AKKOR 'AAR CSAK  
bNVÉDELEMBÖL IS  . 

SZABOTÁLJ !  

Ilk SEGITESZ NEKÜNK A?NÁCI VASUTAK.  

1ES A NÁCIKNAK DOLGOZi HADIÜZEMELT  
r# ELPUSZTITÁSÁBAN — AKKOR ,CSELEKE- 
- ETEDDEL A MAGYAR NÉPET Éb A  
MAGYAR VÁROSOKAT  

• 7 w  

A  szövetsé eh hatalmak repülőgépCiről Szeged fölött  

ledhbott röpcédula sz.botüzsakcióra hiv fel. Cson, rúd  

megy i Levéltár röplap és plakát ;yüjteménye, 1744.  
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11 10 t?rt:tat  

TISZTA  
A  

LELKIISMERETED  

• 
Ma Magyaror.rágoa tizesreket űkk+znck. politikai, vallási, vagy faji  

okokból kito)vól:tq. 	 ,  

t 04 ..14t. 	 '  .+ 	... ..~j ►cz ta. tiznortIstte!- 	cursd.gloar 
a náci » UjftNis" et. ;` „.  

Roosevelt elnök következők a  nyilatkozott:—  

" A civ ilek a nacik által v 	rendszeres kinzása es bldóklése te  
férfi, na vagy gyermek - E.nropaileittk,b téizdn még ina is tolvik " '  

" Ezért tehát. belyeuvaló, 	a  S zövetségesek ujból ktttvtiatknz. 
tassák ama elhatározásukat , br ~. senki , ekr résctvett ezekben a 
kegyetlenkédésekhen. büntetlen 	In maradhat. "  

" Az Egyesűit Nemzetek le k(Igezték, bogy üldbzni es biróság  
e)! fogjálr altitpm a bönosókct,

' 
 az igazságnak eleget tegye...k. 

Ez a tigYPlmestetes , nemcsak a _ etökre vonatkozik, banem azoknat►  
alantasaira és szn'gálóira ia,  t  ' Németországban mint a esaLÓ*  
államoehatn "  ?1, 	.  

» Kilt  r gyátl bíinllztck, egyui~'~u.t:. )akolni • böneik¢rt!' •  
N  Fe?t ■ iv•:k minden em her 	Ji 

	
^ I i  K  ~ .eóet ~ ' ^.! ~^- t+  *~>i~ 

tettclikel bison tsa a vil,^~~ 	
~!  * yi 	 ,  ,I ■ tt;y atty.  m4i9 	. 	n:►gy~A- 

lóvá eszteleg ve4e4tinet• b., 	kait. Bizony3tanl ezt 	, acsa  
e: az űldOzott áldozatokat arl;ttit' t 	tikOatárontutra As tegyen msg  
minden IelretC,, a. megmentéeükrei ' .  

" Ugyan..wb telhtvotn. bogy  
As gyüjtee azok,t at  ada  
sibtéltetéarAte tognalQ vezetni.  

s!,  I3gyetctilibn mmden szabatlsketsuzrtt 	...,rr. .. . 
róaeelafg nevéttet az isr~ Lay éro►' keben. '  

í+  
• 

Pse figyelemmel as  esemdnyeketi  

indigo  P"• n1p in:,jd a bliul>tF- 

C/líyJsok  

:szeged és a környező nagyobb városok felett - a szö-

vet.é ;es hatalmak repülőgépei által ledobott röp-

cédulákat a rendeletek ellenére a lakosság egymás kö-

z 	zött terjesztette.  



2. tiszta a lelkiismereted?  
3. Hiszel a Szabadságban?  
4. Mit teszel ennek érdekében?  
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1. Ral#a van a neved a Szövetsegés  :'p• 	' ~~ 
. talmak fekete lisaiján 
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"Tiszta a lelkiismereted?" — c. röplap hátsó oldala.  

Csor rád me ; 'y i Levéltár röplap óL, plakát,_;yüjteménye,  

1944.  
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Vörös Hadsereg által a német-fasiszta elnyomás alól 
felszabaditott magyar lakossághoz. 

MAGYAROK!  
A Vörös Hadsereg csapatai az ellenség üldözése közben 

Magyar földre léptek. 
Amikor a Vörös Hadsereg magyar területre lép, nem

' 	az a cél vezérli, hogy annak• bármely részét elfoglalja, 
vagy hogy megváltoztassa Magyarország jelenlegi társadalmi 

. 2 . 

Mi11  
•  

— 152 —  

, rendjét. 
A szovjetcsapatok bevonulását Magyarország területére 

kizáróra' az a katonai szukségszerüsé.:; tette,elkerülhetetlenné, 
hogy a német csapatok es a Németországgal szövetséges 
Magyarország hadereje továbbra is ellentállnak.  

A Vőrös,Hadsereg teljesiti Legfelsú Hadvezetvsegének 
azt, a parancsát, bogy az ellenséges csapatokat azok teljes 
megveretéséi:; és fegyverletételéig illdözze. 

A hitlerista rablók és magyar bérenceik rémitgetnek 
benneteket a Vörös Hadsereg bevonulásával Magyarországba.  
Semmi okotok sincs a félelemre I 

A.Vörös Hadsereg nem mint hóditó jiitt Magyarországba, 
hanem' mint a magyar nép felszabaditója a német-fasiszta 
iga alul ■ 

A V'4irös Hadseregnek nincs más célja, mint az, hogy  
isszeznzza az ellensé'^es német hadsereget.és megsemmisitse  
Hitler-Németország uralmát az általa leigátott országokban.  

A szovjet-katonai hatö á_ok nem szk d'ékoznak  ',.Ma- 
gyarország mai társadalmi rendjén yáltoztatni és a maguk  
rendjét meghonositani az általuk elfoglalt területeken.  

c ..:::':::i ~.A4;i r: ~„x~ t 	,  
► .. ~~~h:p . 	.. 	• ,  

1944. október elején a szovjet hadsereg repülőgépeiről  
szorták le bélmat;yarország területe felett a fenti  
röplapot. Később aciatósínak közvetlenül caegkülute a  
Vörös Hadsereg paraucsnoksága. A fenti példágyt 1944.  

november- 5—én iktatták.  
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Szs4.411  
Á!tl1~l 

 
WOW  

•A polgárok magántulajdona érintetlen marad és 
szovjet-katgpai hatóságok védelme alatt all. 

A  helyi hatóságok és a helyi - önkormányzat öesaet  
szervei, amelyek a Vörös Hadsereg bevonulásáig múködtetz="---- 
helyükön maradnak. 

POLGÁROK!  
A Vörös Hadsereg'  Parancsnoksága felszólit bennete-

ket, hogy úrizzétek mer nyugalmatokat, tartsatc► k rendet 
és teljesitsétek pontosan a szovjet-katonai hatóságok által 
a háborus viszonyok 'figyelembevételével kibocsájtott rende-
leteket 

Maradjatok helyeteken és foldtassátok békés munkátoiat! 
Gondosko:ljátok az ipari, kereskedelmi, községi és 

egyéb üzemek, valamint a hatóságok zavartalan működéséről!' . 
Földmivelók, férfiak es asszonyok! ,tárjatok nyugodtan 

dolgotok után ! 
Munkások és iparosok! Bátran folytathatjátok munká-

tokat a gyárakb ► n és mühelyekben ! 
Kereskedők és vállalkozók! Intézzétek ügyeiteket min-

den aggodalom nélkül ! 
Tisztviselők! Biztositsátok valamennyi hivatal és igaz-

gatási ág zavartalan müködését ! 
A lelkészek és !livúk akadálytalanul végezhetik valló- 

sos szertartásaikat. . 

MAGYAROK!  

Ilitler-Németország elvesztette a háborat. A.  német 
fasiszta hadsereg helyzete reménytelen, az összeomlás előtt áll. "` --- 

Segitsétek mindenben a Vörös Hadsereget! Siettetitek 
ezzel a német-fasiszta hadsereg összezuzását. Ezzel pedig köze-
ledik az óra, -  aciikor a háboru magyar földön véget 
ér és a német rablókat végképpen kiűzzük országtokból. 

A VÖRÖS HADSEREG PARANCSNOKSÁGA  
`  

A 

 

Vörös Hact eree; röplapjának második 	Csongrád  
mei2;;yoi r,evéltár röplap-és plakátiviijteménye, 1944.  
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Nagygyörgy Mária, Oláh Gyula, Pusztai / i,pitz/ József,  
Tombácz Imre, Zombori János - a hábo _u folyamán támo-

gatták az illegális kommunisták tevékenységót. 327  
A lényképen is bemutatott "Tiszta  a lelkiis-

mereted?" c. röplapot Délmag,;arország felett a szövet-

séges hatalmak repülőgépeiről - angolszászok Olaszor-

szág felől érkező gépeiről - dobták 1e. 328  Ezeket a  
röplapokat 1944. szeptember végén a 1)él-Dunántul la-

kossága számára is ledobták. Ezek, és hasonló röpla-

pok a következő kérdésekről tájékoztatták a lakosságot:  
A balkáni harcok helyzete; a Kánpátok vonalánál folyó  
és az adriai harcok; a németalföldi harcok; Románia  
fegyverszinti feltétele; a magyar sajtó hazugságai;  
6zlovákia, Lengyelország, Olaszország és Albánia ha-

dihelyzete; a szövetséges haderők fegyvereinek  isc~er-
tetése.  

Az Orszá;mozóósitási Kormánybiztosság április  
19-én kiadott rendelkezése szerint a lakosság köteles-
sége a röpcédulák beszolgáltatása.3~9  A lakosság a  
rendelkezésnek nem tett eleget, hanem a röpcédulákat  
egymás között terjesztette. Ez vonatkozik mind a Dél-

magyarországi, mind a Dél-dunántuli lakosságra. Itt is  
megmutatkozott a lakosság ellenálló hangul;:ta. A Vörös  
Hadsereg repülőgépeiről különösen 1944.októberében dob-

ta le nagyobb mennyiségben röplap jait.Lélmagyarország  
felett.  

A l_ako.:iág közvéleményének kialakitásához nagy-
ban hozzájárultak a különböző németellenes és baloldali  
csoportok által terjesztett valamint a szovjet, ameri-

kai, angol és jugoszláv repülőgépekr 1 ledobott röp-

cédulák. Ezek hirül adták a front reális ilelyzetét, a  
német vereségeket, a partizánok délvidéki eredményeit.  
Követ: czetes antifasiszta hangot ütött meg és cselek-

vésre hivott fel a következő röplap: "Németország és  
szövcOégesei a végleges meg soin isitő veresé g nek néznek  
elébe. Veszteségeik 1 hónap alatt Oroszországban  
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399 000, 0laszorszáuban 16 000, Normandi óban 130 000 em-
ber. Az összes frontokon 589 000 katona 30 nap alatt. 
Sem magyar vér, sem magyar verejték, semmit- sem gátolhat-
ja meg ezt a megsemmisitő vereséget. A leszámolás órá-
jában hasztalan fogjátok német szövetségeseiteket hibáz-
tatni. Magyarok! Csak egy kiutatok van: Verjétek ki a 
németbarát hazaárulókat t "330  

1944. augusztus 27-én repülőgépről leszórt röp-
lapok í'elhivást Lartalmaznak: "Felszólitás a mb yar nép-
hez! Ne nézzétek tétlenül, hogy a magyar buzán hizzon a 
német, mag , ar kílolaj hajtsa a német hadigépeket, és ma-
gyar vasutak és hajók szállitsák a német hadianyagot, 
hogy magyar vérrel vásárolja me,, a német a háboru meg-
hosszabbitását!"331  

Bár a felsorolt röplapok p adányait az illeté-
kes járási, városi közigazgatási ős 1•endőri szervek i-
gyekeztek összegyüjteni,32  mégis négy töme;,bin j 4tot-
tak el azok a munkásság ós parasztság ezreihez, erő- 
sitve a dolgozók antifasiszta mozgalmát. 

Az ujjá alakult Kommunista Párt sem maradt tét-
len. A csendőrségi jelentések beszámolnak arról, hogy 
az ujjá alakult Kommunista Párt fokozta a kommunista 
röplapok terjesztését, s "állandóan terjeszti posta 
utján és más módon különböző tartalmu röpiratait... "333  

A terjesztési irány fő területei voltak: Budapest ős 
körny, ke, a Tiszántul és ik liagyarország területe. 
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6. Forradalmi tJmegmoz . alom kialakulása 
Délmagyarországon 1944 őszére 

"rdemes az eduigieknél jobban felfigyelni a kü-
ljnböző miniszteri, csendőrsé i, rendőrségi és más szer-
vek, továbbá vezető közéleti személyek jelentéseire, meL;-
jegyzéseire, vagy a felszabadulást követően született me-
moárjaira, amelyek a tönie „ek megváltozott hangulatára és 
a dolgozók körében elhatalmasodó, sorsuk jobbra fordulá-
sát remélő várakozásokra hivják fel a figyelmet. Ezek 
közül csak a csendőrség központi nyomozó csoportjának 
1944. szept„rber 15-i jelentéséből idézünk: "Az ipari 
és a mezőgazdasági munkások rétegeiben baloldali erős 
propaganda hatása folytán azón általános har: urat ural-
kodik, hogy a háborut csakis angolszász-szovjet szövet-
séges nagyhatalmak nyerhetik meg. Ez a hangulat mind job-
ban erősödik... Ma már nemcsak a szerve tett munkásság hir-
deti a szovjet győzelmét, hanem azok is, akiket a balol-
dali agitációnrk ez ideig nem sikerült céljainak megnyer-
ni...” Mind nd gyakrabban hac{;zanak el olyan kijelentések -
állapitja meg a jelentés -, hogy "nem sokáig kell már 
nélkülözésben élni, mert a szovjet hadsereg felszabadit-
ja őket ős jaj lesz akkor az uraknak..." '3  

Erre a várakozásra utal a Kommunista Párt kiált-
ványa is, amely azonúan egyben arra is rámutat, hogy 

az elkövetkezendő béke nem szocialista béke lesz, 
s ha mi magunk nem harcolunk szabadságunkért, akkor a 

k örnyező népek gyanakvása ős ellenszenve az ország meg-
csonkitására, tartós megszállására vezet."-/)35  

iZétsé1telen, hogy 1944 szeptemberében és októ-
beréoen az ellenállási moz"alom - politikai, szervezeti 
és tömegmozgósitás szempontjából is - igen gyors fejlő-
désnek indult. P Délmagyaror zági tömegek körében is 
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a korábbinál gyorsabb fejlődés tapasztalható. Számos he-
lyen megalakultak a Magyar Front helyi szervezetei, az 
üzemekben gyorsan nőtt az illegális kommunista csoportok 
illetve kommunistákból, baloldali szociáldemokrata, szak- 
szervezeti munkásokból álló illegális szervezetek száma, 

amelyek később az üzemek berendezéseinek és a.  munkások 
elhurcolásának megakadályozására védelmi bizottságokká a- 
lakuItak át és a felszabadulás pillanatában a legtöbb he- 
lyen ezek alkották az üzemi bizottságok csiráit': 

Délmagyarországon - Magyarország többi részeitől 
eltérően - kitapintható formában, a Kommunista Párt a 
Magyar Front felhívására néha spontán módon szerveződtek 
csoportók. Számos olyan adattal rendelkezünk, amely arra 
enged következtetni, hogy ka Horthy kiugrási kisérlete a . 
proklamációt követő órában nem jut csődbe, és a meglepe- 
téstől felacsudó, a teendőket latolgató, politikailag ak, 
tivabb munkás- és parasztembereknek marad ideje a cselék--
vésre, akkor az október 15-i események során a tömegek 
is hallatták volna hangjukat 336  

A demokratikus tömegmozgalom fellendülésének 
legnagyobb eredménye volt az Ideiglenes Nemzetgyülés és 
az Ideiglenes Nemzeti Kormány' megalakulása, Az Ideigle-
nes Nemzetgyülé s összehivását a helyi nemzeti bizottsá-
gok készítették elő. A felszabadult ország om szen, a 
nemzeti bizottságok által szervezett tömeggyüléseken 
választották a képviselőket, akik megválasztásuk után 
azonnal elindultak -- ki szekéren, ki lovon, ki szovjet 
teherautón, vagy más járművön, esetleg gyalog a fel-
szabadult Debrecenbe, ahol a megalakulás napja már ki 
volt tüzve. 

Mint már utaltunk rá és az előző fejezetekben . 
is foglalkoztunk vele, ez a forradalmi tömegmozgalom 
1944 őszére, októberére kialakult Délmagyarországon. 337  

A Kommunista Párt helyi szervezetei ennek eredményekép-
pen az elsőként alakultak meg, és Délrnagyarország nap- 
gyobb városaiban, Béké_scsabán,_Makón, Szegeden azonnal 
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átveszik a szovjet csapatok megérkezésekor a vezetést. 
A forradalmi tömegmozgalom kialakulását mutatja be egy 
délmagyarországi község, Gyoma esetében Győri Imre is. 338  
Hasonlóan hü krónikása a forradalmi lelkesedés bemu-
tatásának id. Komócsin Mihály. 339  A forradalmi tömegmoz-
galom kiszélesedése eredményezi a népi:: szervek megala-
ku1ását.-40 
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•V. A délmagyarországi antifasiszta ellenállás helye 
a magyar antifasiszta ellenállás és partizánharc 

történetében 

A délmagyarországi ellenállási mozgalomban 
részt vevő tömegeke csoportok vagy egyének főleg tu-
datosan, részben ösztönösen cselekedtek. Ahova elju-
tott az illegális Kommunista Párt, majd Békepárt ha- 
tása, ott a  mozgalom  tudatossá, esetenként eredménye-
sebbé is vált, mint ahol hiányzott a Kommunista Párt 
irányitó., vezető,szervező ereje. A Kommunista Párt 
irányitásának hiányában a mozgalom' és különböző akci-
ói nem emelkedtek a tudatosság fokára, de objektiv 
hatásukban - a fastota rendszer gyengitésében - igy 
is figyelemre méltó eredményeket értek el. Mitel né-
pi demokratikus forradalmunk jellegében antifasiszta, 
antifeudális, antiimperialista és demokratikus volt, 
az ellenállási mozgalmak vagy ° akcióik is forradalmunk 
előfeltételeinek tekintendők. 

A délmagyarországi ellenállási mozgalom önma-
gában még nem  feltét3enül . forradalmi mozgalom. Forra-
dalmivá az e mozgalmat vezető marxistá párt teheti, 
amennyiben az ellenállási mozgalom győzelme után, a 
fasizmus leverése után tovább viszi a mozgalmat a tár-
sadalmi átalakulás utjára. 

A délmagyarországi ellenállási mozgalomban 
nemcsak kommunisták vettek részt, hanem különböző vi-
lágnézetü és különböző politikai állásponton álló 
csoportok és személyek,akiknek nem  volt céljuk a tár-
sadalmi átalakulás, hanem "csak" a fasizmus rémural-
mának megszüntetése Mivel - ez utóbbi a kor kulcskér-
dése volt, az ellenállási mozgalom történetét kutat--
ni annyit jelent, mint kutatni népi demokratikus for-
radalmunk feltételemek—létrejöttét ezen a területen. 
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Hazánk gazdasági, társadalmi politikai fej-
lődésében az általános jellemzők mellett lényeges 
különbségek mutatkoznak az egyes országrészek között. 
A mi területünkön, különösen a Viharsarokban a dol-
gozó nép nagyobb  forradalmi hagyományokkal rendelke-
zett. E sajátosságnak köszönhető, hogy Délmagyaror-
szágon az antifasiszta ellenállás igen jelentős és 
széles társadalmi bázisra támaszkodott: A szegény-, 
kis- és középparasztság erejére. Földmunkások, nap-
számosok, .kubikusok, gazdasági cselédek, törpe és 
kisbirtokosok alkották elsősorban az ellenállás tár-
sadalmi bázisát. 

Emellett igen jelentős az ellenállásban a 
kisiparosság szerepe: iparosok, iparossegédek és 
iparostanoncok vettek részt az ellenállásban. 

A nagyobb váro sokban az ipari - Délmagyar-
országon könnyűipari -- munkásság szerepe jelentős 
az ellenállásban. A Kommunista Párt tagjaiN - az 
SZDP 6rszágos vezetőségének tiltakozása ellenére -  

a baloldali szociáldemokratákkal együtt vettek részt 
az akciók szervezésében. 	. 

Az értelmiség igen gyéren szerepel az ellen-
állási tevékenységben. 

Az értekezésben ismertetett levéltári doku-
mentumok azt bizonyitják, hogy a második világhábo-
ru végéig az egyre fokozódó fasiszta terror követ-
keztében sem sikerült teljesen  felszámolni a haladó 
erőket, sőt ezen erők száma a felszabadulás ideéig 
lassan, de állandóan emelkedett. Volt tehát Délma-
gyarországon a fasizmus fertőzésétől mentes olyan 
aktív mag, amely politikailag fel volt készülve az 
uj helyzetre, amely politikai érettségénél fogva jo-
gosan vette kézbe a felszabadult Délmagyarország i- 
rányitását. Abban kell látnunk ennek a létező, ellen-
álló aktív magnak a jelentőségét, hogy kedvező "októ- 
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ber 15-e" esetén bizton lehetett volna számitani a 
délmagyarországi lakosság széles rétegeire fegyve-
res felkelés esetén. 

Az ellenállás egy erkölcsi magatartást és 
társadalmi magatartást rejtett magában, kitágitotta, 
de ugyanakkor átültette, megvalósitotta azokat a po-
litikai gondolatokat, amelyeket korábban a fasizmus 
keletkezésekor, hatalomra jutásakor antifasizmusnak 
neveztek; Délmagyarországon kifejlődött egy ut az 
antifasizmustól az ellenállásig, mely az antifasizmus 
gondolatát, társadalmi tartalmát szélesebb keretekb e . 

transzponálta át. 
Az ellenállási mozgalmat mégsem lehet kizáró-

lag a németellenességre, a német nácizmus elleni harc-
ra korlátozni. Az ellenállási mozgalom Magyarországon 
nem csupán a német nácizmus ellen  harcolt, hanem  azon 
politikai, társadalmi viszonyok ellen is, melyek a 
fasizmust életre hivták, megerősödését lehetővé tet- 
ték . 

Az ellenállási mozgalom Magyarországon - mégha 
mértéke kisebb is volt, mint más országokban - felve-
tette a liberalizmus tulhaladását, s egy uj, az emberi 
szabadságot minden irányban értelmező társadalmi rend 
megvalósitásának igényét is. 
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1942, 5597/1942, 592/1943, 5632/1943; . 

CsmL: A Szegedi Törvényszék iratai: B. IV. 2740/1944. 
58./ CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai: 5597/1942. 
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59./ Az értelmiség bizonyos elemeinek az ellenállásban 
való részvételére vonatkozóan lásd: 
CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai: 815/1942; 1404/ 

1943, 1953/1943,'4292/1944. 	. 

60./ Nemes Dezső: Magyarország felszabadulása Bp. 1955. 36. 
61./ Pintég - István:. A dolgozó parasztság helyzetéről és a 

háborus'nyomor elleni harcáról 1941-1944 = PK 1963. 3. 
sz. 6. 

62./ Uj Hang, 1941. május IV. évf. 5. sz. 52-53. 
63./ Dokumentumok a magyarpárttörténet tanulmányozásához 

V. 1939 szeptemberétől - 1945. áprilisáig Bp. 1955- 
56-57. 

64./ Magyarországi Rendeletek Tára 1942. I. 157-158. 790/ 
1942. sz. kormányrendelet. 

65./ Pintér PK 1963. 3. sz. ... i, m. 11. 
66./ A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Domnál Zrinyi, 

1959. 56. 
67./ CsmL. Szeged város főispánjának iratai, Közellátási 

iratok 309/1942. 
.68./ Uo. Közellátási iratok 160/1941. 
69./ Magyarországi Rendeletek Tára 1943. I. 69-72. 
70./ OL-FM-1943-62-212093 	. 

71./ Pintér PK 1963. 3. sz. ... i.m. 14. 
72./ CsmL; Szeged város főispánjának iratai 29/1941. 
73./ Uo. `Ködlátási iratok 691/1944. 
74./ Uo. Közellátási iratok 140/1943. 
75./ OL Min. tan. jegyzőkönyv 1942. május 5. 
76./ CsmL: Szeged város főispánjának iratai, Közellátási 

iratok 284/1941. 
77./ Uo. Szeged Város főispánjának iratai 365/1941. 
78./ Uo. Közellátási iratok 703/1941. - 
79./ CsmL-: Szeged Város Törvényhatósági Bizottságának i- 

ratai, Közgyülési jkv. 1942. február 28. 2. pont 
80./ CsmL: Szeged Város főispánjának iratai, Közellátási 

iratok 1941. 106/1941. 
81./ Pintér PK 1963/3.-  sz. ... i. m. 28. 
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Vb.: Dokumentumok a magyar forradalmi munkásmozgalom 
történetéből 1935-1945 Szerk.: Pintér István, Svéd 
László, Kossuth, Bp. 1964. 422. 

82:.'.,1, CsME: Szeged város főispánjának iratai, Közellátási 
iratok 932/1942. 

83./ PI Archivum F.M. 62/1943/21. 3461. 
84./ Karsai Elek: A budai vártól a gyepűig 1941-1945 

Táncsics, Bp. 1965. 319-320. 
85./ Vö.:PI Archivum A. XXII. 71/1942/2. 
86./ BKmL:"Baja Város Törvényhatósági Bizottságának ira- 

tai, jkv. 1944. május. 13. sz. a2. 

87./ 711Km7,:  Kecskemét Város. Törvényhatósági Bizottságának 
iratai: 1944. junius 15. 107. 

88./ Pintér István: Magyar kommunisták i. m. 163. 
89./ Fehér István: Gazdasági és társadalmi változások Sze- 

geden a. felszabadulás után  1945-1962 Akadémiai, Bp. 

1973• lo. 	 . 

90./ CsmL: Az Angol-Magyar 4utafonó és Szövőgyár iratai . 

Be. IV. Bizalmas iratok 
91./ Schlichterei alatt a délutáni müszakot kell ée,ni. 
92./ Pintér: Magyar kommunisták... i.m. 167. 
93./ Oltvai Ferenc: Szeged multja irott emlékekben 1222-

1945. Szeged, 1968. 292-293. 
- 94./ CsmL: Szeged város Polgármesteri Hivatalának iratai 

3194/1943. 
95•/ Uo. 8194/1943. 	 . 

96./ Perneki Mihály: Légitámadások Szeged ellen = Délma-
gyarország 1972.. augusztus 16. 4. 	. 

97./ Pintér István: A Magyar Front... i.m. 75. 
98./ CsmL .: Szeged város főispánjának iratai, közellátási 

iratok 114/1943. 	. 

99./ Uo. Közellátási iratok 376/1944. 
100./ A társadalmi politikai eszmeáram)  atok szerepére vo-

natkozóan lásd: 	. 
Fegyverrel a fasizmus ellen... i.m. lo-22. 
Tóth Sáxidor: A Szovjet Hadsereg felszabaditó harcai 
Magyarországon Zrinyi, Bp. 1965. 58-60. 
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Pintér István: Magyarország felszabaditása... 'PK.1970. 

1. sz. 37-39.' 
Vita ... i.m. 42-47. és 78-86. 

101./ Vita ... i.m. 86. 
102./ Magyarországi rendeletek Tára 1941. III. köt. 3350

--

3351. 
103./ Dokumentumok a magyar párttörténet ... i. m. 103. 
104./ PI Archivum 651. f. 11/33. 6.0. 
105./ Uo. 651. f. 11./,33. 6.0. 
106./ Godó i.m. 22. 
107./ OL Min. tan, jkv. 1943. február 9. 
108./ BmL': Az Orosházi Járás Főszolgabirájának iratai 12611/ 

1943. 	- 

109./ Molnár Pálné: A Béke-párt tevékenységének hatása Békés 
megyében.a visszaemlékezések tükrében /1943-1944/ 
= B. 1969. 3. 440. 

110./ OL- Min. Tan. jkv; 1943. november 16. 
111./ Balázs i.m. 205. 
112./ Gaál Endre: Adatok Szeged felszabadulásának ' történetéhez 

1944-1945 Acta Universitatis Szegedinensis, Sectio His-
torica 1957. I. Szerk.: Mérei Gyula 4. 

113./ CsiiL: A Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal ának 
iratai - 72/1944-45.  

114./ CsmL: A.Szegedi Kendefonógyár R.t. iratai, "Gyáripa-
' rosok 1944" dossié. 

115./ Délmagyarország 1945. január 28.Vö.:LŐkös Zoltán: 
Szeged fölszabadulása TIT, Szeged, 1954; 4-5. 
továbbá: Oltvai Ferenc: ' Szeged fekete áprilisa 1944-
ben = Délmagyarország 1974. április 28. 7. 

116./ Oltvai: Szeged fekete áprilisa ... i.m.7. és 
Tanulmányok Békéscsaba történetéből Szerk.: Kristó 
Gyula, Székely Lajos Békéscsaba, 1970. 304-305. 

117./ Sokszorositott körlevél PI Archivum F: 812/2 A 

- 3/584/1959. 
 

118./ RKmT,:  Kecskemét Város Törvényhatósági Bizottságának 
iratai jkv. 1944. -április 12. 
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Vö.: Igy kezdődött Dokumentumgyüjtemény Bács-Kiskun 
megye' 1944-45. évi történetéhez Szerk.: Bálintné, 
Mikes Katalin Kecskemét,é.n. 11. 

119./ Dokumentumok a magyar forradalmi.., i.m. 517-518. 
120./ CSmT,:  Szeged Város főispánjának iratai Res. 31/1941. 
121./ Dokumentumok a magyar párttörténet... i.m. 33-34. 
.122./ Uo. 42. 
123./ Lásd. Az  Illegális Szabad Nép 1942. február 1. szá- 

mát = Dokumentumok a magyar forradalmi... i.m. 313-
314.  

124./ Godó i.m. 42. 
125./ Pintér: Magyar kommunisták a Hitler... i. m. 201. 
126./ PI Archivum A. XVI. 1/1943/107. 
127./ PI Archivum A. XVI. 1/1943/47. 	. 
128./ Pintér: Magyar kommunisták i. m. 191. 
129./ Uo. 197.  
130./ Uo. 198.  
131./ Uo. 211. 	. 

132./ Tóth Sándor i.m. 61. 
133./ Dokumentumok a magyar forr... i.m. 141. 
134./ Erre vonatkozóan lásd.: Kádár János: A Kommunisták 

Magyarországi Pártja feloszlatása körülményeinek és 
a Békepárt munkájának néhány kérdéséről /1943. juni- 
us-  1944.szeptember/_PK 1956. 3. sz. 20--26.. 

135./ MSZMP Békés megyei Bizottsága Archivuma, Visszaemlé- 
kezések 1965. 	 . 

136./ Molnár Pálné I.m. 436. 
137./ Pintér: Magyar kommunisták ... i.m. 286.. 
138./ Fegyverre... i.m. 19. 
139./ Boldizsár Iván: A második Magyarország. A magyar ellen-

állási mozgalom törtgnete Bp. 1946. 25. \  
140./ Dokumentumok a magyar párttörténet... i.m. 196-197. 
141./ Fegyverrel... i.m. 25. 	. 
142./Dokumentumok a magyar forradalmi... i.m. 561-565. . 

143./ Borus József: Békés megye felszabadulása = Bt 1969. 

3. sz. 393. 
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144./ Borus i.m. 398. 

145./ Bál i .nt né i.m.  368-369 . 

146./ Lásd a 4. lábjegyzetet 

147./ fismL: A Szegedi Főügyészség iratai 3309/1941. 

148./ CsmL: Uo. 3547/1941. 

149./ CsmL: Uo. 4580/1944. 	_ 

150./ CsmL: Uo. 3884/1941. 

151./ CsmL: Uo. 4389/1943. 

152./ CsmL: Uo. 5803/1942. 

153./ CsmL: Uo. 2045/1941, 

154./ CsmL: Uo. 2655/1941. 

155./ Dolumentumok a magyar párttörténet.., i.m. 29-3o. 

156./ A Szegedi Főügyészség iratai 3601/1941. 

157./ CsmL: A Szegedi Főügyészség. iratai 5556/1942. 
158./ CsmL: Uo. 5373/1942. 

159./ Csmr, : Uo. 5461/1942. 

160./ CsmL: Uo. 3318/1943. 

161./ Tanulmányok Baranya és Pécs történetéhez 1944-1960. 

Szerk.: Babies András, Kopasz Gábor Pécs, 1961. 80. 

162./ CsrL: A Szegedi Főügyészség iratai 1675/1943. 
163./ CsmL: Uo. 416/1942. 	. 

164./ CsmT, : Uo. 1170/1942. . 

165./ CsmL: Uo. 723/1942, 

166./ Gecsényi Lajos: Baloldali erők harca a fasizmus és a 

háboru ellen Békés megyében /1941-1942/ = BÉ 1970. 

1. sz. 32-33. 	. 

167./ CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 966/1943. 

168./ CsrL: Uo. $054/1943. 

169./ CsmL: Uo. 5632/1943. 

170./ gsmL: Uo. 5000/1944. . 

171./ Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 

1948-1948. II. kötet Szerk. Pölöskei Ferenc és Szakács 

Kálmán Bp. 1962. 994. 
172./ CsmL: A Szegedi Törvényszék iratai IV. 6893/1942. 

173./ CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 943/1944. 

174./ CsmL: Uo. 5075/1943. 

175./ CsmL' Uo. 5o/1944. 

176./ CsmL: Uo. 5597/1942. 

177./ CsmL: Uo. 5023/1942, 
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178./ 

179./ 
180./ 
181./ 
182./ 
183./ 
184./ 
185./ 
186./ 
187./ 
188./ 

CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 6686/1942. 
CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai  3507/1944. 
CsmL: 882/1944. Uo. 
CsmL: Uo. 3819/1944. 	. 

CsmT,: Uo. 1971/1943. 
CsmL: A Szegedi Ügyészség iratai IV. 6601/1942. 
CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 592/1943. 
CsmL: Uo. 1085/1944. 
CsrL: Uo. 2155/1944. 
CsmL: Uo. 1480/1944. 
Nagy Sándorné: A baranyai partizánharcok és ezek 
társadalmi feltételei = Tanulmányok Baranya és 
Pécs történetéhez 1944-1960. Szerk, : Babics András, 
Kopasz Gábor Pécs, 1961. 77. 
CsmL: A MJMOSZ Szegedi Csoportjának iratai, Levele-
zés 20/1943. 
Oltvai: Szeged multja... i.m. 291. 
Földmunkás és szegényparaszt,rmozgalmak i.m. 1001. 
CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 2526/1944. 
CsmL: A Szegedi Törvényszék iratai B. IV. 2740/1944. 
CsmL: Uo. B. IV. 2016/1944. 
CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 3277/1944. 
CsmL: A Szegedi Törvényszék iratai B. IV. 3163/1944. 
CsmL: Uo. B. IV. 4207/1944. 
Tanulmányok Baranya... i.m. 80. 
CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai. 3203/1944. 
Földmunkás és szegényparaszt-mozgalmak... i.m. 1021. 
Molnár Pálné i.m. 440. 
BmL: A Gyulai Törvényszék iratai B. 946/1943. 
Kigyüjtött munkásmozgalmi iratok. 
Molnár Pálné i.m. 438. 
CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 3383/1944. 
CsmL: A Szegedi Ügyészség iratai IV. 3495/1944. . 

CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 3207/1944. 
F mL: A Bácsalmási Nemzeti Bizottság iratai 1946. 
44 II. 8. 

189./ 

190./ 
191./ 

192./ 
193./ 
194./ 

195./ 
196./ 

197./ 
198./ 
199./ 
200./ 
201./ 
202./ 

203./ 

204./ 
205./ 
206./ 

207./ 

fi 
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208./ Fehér István: Politikai küzdelmek a Dél-Dunán-
tulon 1944-1946 között Akadémiai, Bp. 1972. 83. 

209./•Uo. 18. 
210./ CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 3453/1944. 
211./ CsmL: A Szegedi Ügyészség iratai IV. 3611/1944. 
212./ CsmL: A fasizmussal szembenállókról Szegeden 

vezetett Fekete könyv. Névjegyzék. Tombácz Imre 
letétje a Cso.ngtád megyei Levéltárban. 

213./ Molnár Pálné i. m. 439. 
214./ Uo. 441. 
215./ BmL: A Szarvasi járás főszolgabirájának iratai 

8947/1944. 
216./ BmL: Uo. 8953/1944. 
217./ BmT,:  Uo. 9846/1944. 
218./ BmL: Uo. 865/1943. 	. 

219./ Molnár Pálasé i.m. 443. 	. 
220./ Uo. i.m'. 443. 
221./ Molnár Pálné i.m. 444. 

Vö. Pintér: A Magyar Front... i.m. 101. 
222./ PI Archivum A m.kir. csendőrség nyomozóosztály 

parancsnokának heti össze sitő jelentései a balol-
dali mozgalmakról /1944. április 28./ 

223./ Fehér: Politikai küzdelmek... i.m. 42. 
224./ CsmL: A Szegedi Törvényszék iratai I. 3/1944. 
225./ Magyar Szabadságharcosok i.m. 300. 
226./ Uo. 301-302. 
227./ CsmL: A Szegedi Törvényszék iratai B. IV. 4711/ 

1944. 
228./ Balázs i.m. 206. 
229./ Bálintné i.m. 15. 
230./ BK 1960. 1. sz. 254. 
231./ Tanulmányok Békéscsaba... i.m. 305. 
232./ Dokumentumok a magyar párttörténet i.m. 204. 
233./Ráci J4nos szerk.: Csongrád megye felszabadulása 

és az élet megindulása 1944. szeptember-1945. ok-
tóber Válogatott dokumentumok Csongrád megye mun-. 
kásmozgalmának történetéből Szeged, 1970. 46. és 

91-93. 
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234./ Bál i nt né i.m.  142. 
235./ CsmL: A Szegedi Ügyészség iratai IV. 5764/1942. 
236./ Uo. 5764/1942. 
237./ Uo. 5764/1942. 
238./ Uo. 5764/1942. 
239./ CsmL: A Szegedi Ügyészség iratai IV. 5765/1942. 
240./ CsmL: Uo. IV. 5765/1942. 
241./ Uo. 
242./ Uo. 
243./ CsmL: A Szegedi Ügyészség iratai IV. 1096/1943. 
244./ Uo. IV. lo96/1943. 
245./ Uo. 
246.PUo. 
247./ PI Archivum A. XIX. 3/1/1943/9. 	 . 

248./ CsmL: A Szegedi Ügyészség iratai IV. 887/1943. 
249./ Uo. . 

250./ CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 2644/1944. 
251./ Uo. 	 . 

252./ HIL: A Szegedi Haditörvényszék iratai 3191/1943-I., 
1392/1943--I., Hb. 811/1943., Hb. 813/1943., Hb. 
817/1943. 

253./ CsmL: A Magyar Kender-Len- és Jutaipari Rt, ira-
tai "Tüz" dosszié. 

254./ Fehér: Pőlitikai küzdelmek... i.m. 34. 
255./ Uo. 35. 	 . 

256./ Dokumentumok a magyar forradalmi... i.m. 296. 
257./ Kállai i.m. 111. 
258./ Uo . 111. 	 . 

259./ Uo. 112. 
260./ Balázs i.m. 196. 

. 

264./ PI Archivum 651. f. 2/1941-7352. 
265./ CsmL: A.Szegedi Főügyészség iratai 815/1942. 
266./ CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 1404/1943. 

261./ Uo. 197. 
262./ Uo, 197. 
263./ Uo. 191. 
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267./ Dokumentumok a magyar párttörténet... i.m. 64-65. 
268./ Dokumentumok a magyar párttörténet... i.m. 48. 
269./ CsmL: A Szegedi Törvényszék iratai B. I. 1015/1942. 
270./_ Gecsényi - i.m. 32. 
271./ CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 836/1944. 
272./ CsmL: A Szegedi Törvényszék iratai B. IV. 3031/1944. 
273./ Dokumentumok a magyar párttörténet..: i.m. 85. 
274./ CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 6194/1942. 
275./ CsmL: Uo. 2365/1942. Vö. Balázs i.m. 204. 
276./ CsmL: Uo. 1914/1943. 
277./ CsmT, : Uo. 1107/1944. 
278./ CsmL: Uo. 7322/1942. 
279./ CsmL: Uo. 4721/1944. 
280./ Dokumentumok a magyar párttörténet... i.m. 105. 
281./ CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 4621/1944. 
282./ Dokumentumok a magyar párttörtbénet... i.m. 113. 
283./ Uo. 119. 
284./Uo. 120. 
285./ CsmL: A Szegedi Ugyészség iratai  IV.  794/1943. 
286./ CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 1953/1943. 
287./ Dokumentumok a magyar párttörténet... i.m. 134. 
288./ CsmL: A Szegedi Ügyészség iratai 2454/1943. 
289./ CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 4292/1944. 
290./ CsmL: Uo. 7609/1943. 
291./ CsmL: A Szegedi Ugyészség iratai IV. 4732/19443. 
292./ Doku . mantumok a magyar párttörténet... i.m. 409. 
293./ CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 534/1944. 
294./ Dok ume nt umok a magyar  párttörténet...  153. 
295./ CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 6960/1943. 
296./ CsmL: Uo. 4106/1944. 
297./ CsmL: Uo. 7546/1943. 
298./ Dokumentumok a magyar párttörténet i.m. 164. 
299./ Molnár Pálné i.m. 437. 
300./ CsmL: A Szegedi Ügyészség iratai IV. 1392/1944. 
301./ Dokumentumok a magyar párttörténet.. .. i.m. 175. 

302./ CsmL: A Szegedi Ügyészség iratai IV. 3301/1944. 
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303./ Dokumentumok a magyar párttörténet... i.m. 177._ 
304./ Harsányi i.m. 255. 
305./ CsmL: A Szegedi Ügyészség iratai IV. 5623/1944. 
306./ Dokumentumok a magyar párttörténet... i.m. 191. 
307./ Uo. 219. 
308./ Fehér i.m. 33-34. 	 . 

309./ Uo. 36. 
310./ Kanyar József: Somogy a felszabadulás hónapjaib an  

1944-1945 Kaposvár, 1970. 25. 
311./ Tanulmányok Tolna megye történetéből IV. Szerk.: 

Puskás Attila Szekszárd, 1972., 
312./ Tanulmányok Békéscsaba... i.m. 303. 
313./ CsmL: A Szegedi Főügyészség iratai 2258/1941. 
314./ CsmT,  Uo. 5903/1943. 
315./ PI Archivum 651. f. 6/1942. julius 3. 
316./ 1319/1943. A Szegedi Főügyészség iratai 
317./ PI Archivum: BM VII. res. 1943-7-1062 
318./ BmL: Békéscsabai Rendőrkapitányság iratai 11/1-

1943. biz. . 

319./ Dokumentumok a magyar párttörténet... 136-137. 
320./ Molnár_ Pálné i.m. 438. 
321./ MSZMP Békés megyei Bizottsága archívuma, Vissza-

emlékezések 1965. 
322./ Uo. Visszaemlékezése 1965. 

323./ Uo. 
324./ Uo. 
325./ Uo. 
326./ PI -  Archivum: Baloldali összesitő 13101/ Bkt. 1944. 
327./ Fehér István: Adatok a szegedi parasztság második 

világháboru alatti gazdasági, szociális helyzeté- 
hez és küzdelmeihez = Acta Universitatis'Szegedi- 

e .nsis, Sectio Szientiae Socialismi, 1964. II. 

54 . 
328./ CsmL: Röplap és plakátgyüjteméry 1944. 
329./ Xánulmányok Baranya... 12. 
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24./ Gaál Endre: Adatok Szeged felszabadulásának törté- 

netéhez 1944,1945 = Acta Universitatis Szégedine.n- 
sis, Sectio Historica 1957..Szerk.: Mérei Gyula 
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rád megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának 
évkönyve Szeged, 1973. 3 -18. 
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István Bp. 1970. 

51./ A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál. Ösz- 
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55./ Magyarország és a második világháboru /Osszeáili- . 

tották:Adám Magda, Juhász Gyula, Kerekes Lajos/ 

Bp. 1959. 
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állás Dél-Alföldön 1941-1944. = Csongrád Megyei 
Hirlap 1974. április 4. 31. évf. 79. sz. 8. 



-3284 .. 

67./ Pintér István: A antifasiszta pártok és politikai 
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