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A oúsodik világháborúban hazánk az utóbbi évszáza
dok egyik legsúlyosabb katasztrófáját élte át. A bukott 
háborúba* Hitler utolsó csatlósa sarudt, romokban hevert 
és kifosztották a német fasiszták« xigy évszázad szorgos 

nmíkűjúnak gyáaölcuét pusztította el a vilügaáború. A 
vesztett hubérú népink egy aillió halottjába és rokkant- 
Júba került« A ougyur fasiszták háborús politikája wg- 
ronditotfco államiságunk alapjait. 4 tragikus helyzetből 
csuk a nonsoti összefogás vezethette Isi uz országot. A 
Magyar Front létrehozásával erre nír tét t ik kísérletet 
a demokratikus erők a német aegssállús után, l>áu oáju- 
bútól* a Magyar Front azonban — több objcxtiv és szúb- 
joktiv tényező alatt - nem tudta teljesíteni feladatút« 
az olieöállúöi mozgalom nogszervezését éo irányítását, 
¿ry a tényleges népfront csuk a felszabadult tex loton 
születhetett acg a Vöx’ös ikidsereg felszabadítása nyomán 
kialakult lehetőség és forradalmi lendület alapján.

Az ország belső helyzetének és a noszetküzi körülmé
nyeknek taegf elölő népisei itpolitikát a mgyar fos amiista 
Párt dolgost* ki. A pórt felszabad 4ás utáni stratégiája 
és taktikája a iiOsauniaba Intemac lonúlé lyjp—bon elfo
gadott IMnyvonalúru épült. A VII. kongresszus utitúrozu- 
tálnál azonban non rekedt t3eg, hanem az új viszonyokra, 
az ország saját osságaim alkalmazva tavát^fejlesztőtte a 
kongrossüos irányelveit.

A történttől helyzet reális oletuzéséből kiindulva 
azzal számoltak a párt vésztői, hogy a népfront legtorou-



tése és a népfront programjának gyakorlati végrehajtása  

a demokratikus forradalom kibontakozását segiti majd e-

lő. Elsősorban az átalakulás kezdeti szakaszának nemze-

ti jellegét hangsúlyozták, és a volt Horthy-rendszernek  

kezdetben csak részleges összeomlásával számoltak, Ezt  

kivánták átalakitani demokratikus forradalommá, és ennek  

megfelelően megjelölték azokat a feladatokat ., amelyeknek  

végrehajtása a polgári demokrácián túlmutató népi demok-

ráciát alapozza meg.: A  proletárdiktatúra elérését tehát . 

hosszú folyamatnak tekintették. Ebből eredően óvtak min-

den előreszaladástól, minden túlzó. radikalizmustól. Sőt  

hozzátették: "Rem helyes, hogy radikalizmusunknak csak az  

szab határt :, hogy most nem akarunk szocializmust. " ~ ' A  

párt vezetői helyesen elhatárolták magukat az ultrabal- 

oldali, azonnali proletárdiktatúrát hirdető elemektől, le- 
, 

szögezve, hogy a demokratikus Magyarország nem irányul a  
s 	 . 

magántulajdon megdöntésére. Az indulási program - amely a  

népi demokratikus forradalom programja -:, tehát, messzeme-  

nően tekintetbe vette.a forradalom kibontakozásának adott  

feltételeit, a nemzeti függetlenségi harc követelményeit.  

Az ország akkori állapotából következet -t a párt szé-

les alapokon nyugvó népfrontpolitikája ,, amely a legszéle-

sebb alapú nemzeti összefogást. jelentette. Ez nem csupán  

a függetlenségi mozgalom pártjaira korlátozódott, hanem a 
 

Horthy-hadseregnek a németellenes hare.szempontjából szám  

ba Jöhető rétegeire és személyiségeire„ valamint a demokra-

tikus és németellenes pártonkivüliekre'is. Ez is jelzi, mi-

lyen nagy utat tett meg a harmincas évek közepétől a nép-  

front gondolata és gyakorlata.: Akkor még a liberális pár- 
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tok bevonása is merész tervnek tűnt, hiszen kelfejezetten  

a burzsoázia egyik csoportját, egyben a :baloldal. korábbi  
ellenfeleit képviselték. Magyarország második vlághábo-  
rús szereplése azonban újabb .rétegeket tett érdekeltté az  

ország függet enségének védelmében _  és. ez lehetővé tette a  
népfrontpolitika - kiszéiesitését 3'  

A párt nemcsak  a háború utáni demokratikus fordulat  

programját dolgozta ki 1944 őszén, hanem kijelölte a.szo  

cializmusba való átmenet,: átnövés útját is .. Számbavette  

azokat a legfontosabb tényezőket, amelyek a .forradalom to-  

vábbi fejlődésének útját meg ~ia.tározt~: Mindenekelőtt az-

zal számoltak, : hogy a szocialista átalakulás végrehajtása  

viszonylag  lassú, feltehetően  több éves .,. fokozatos f4lya-  

mat lesz. Ennek során nem kell az állkahatai.mat.megdönteni,  

mert a szocializmus győzelme nem egy új forradalom eredmé-  

nye, hanem a demokratikus fordulat betetázése :, kiteljese-  

dése lesz =. A szocializmus békés úton van kivivása a pol-  

gárháborít elkerülésének  

. 	

lehetíségét jelentet -te a  párt prog- 

ramjában. 

 

 Ez, az osztályszövetség kérdését is újszeriien ve-

tette fel. Addig azon  volt a hangsúly, hogy amunkásosztá.ly  

a..fasitmus elleni harcban széles osztályszövetséget hozhat  

létre. A pártnak az a  feladata ,,. hogy.segxtse tovább vinni  

a szövetségeé:teket . abba az irányba :, amit a demokratikus prog- 

ram követel .. A szocializmusért vivott harc pedig nem fog , 

feltétlenül együtt járni a népfront-politika feladásával...  

Csupán arról volt szó, hogy az elsó időszakban az egység-  

front Hitler és .  a magyar fasiszták ellen irányul ., később  

pedig az egész burzsoázia ellen kell majd küzdeni,: Ha nem 
 

is világosan kimunkáiva,, megfogalmazva, de a cél az volt, 
 



hogy a szocializmusért vivott küzdelem frontja létrejöj- 

jön anélkül ,, hogy lemorzsolódnának róla azok a rétegek, 

amelyek bekapcsolódtak ugyan az antifasiszta küzdelembe :, 

de még nem voltak szocialisták.' A szövetséges társadalmi 

rétegeket lassú,, türelmes munkával kivánták meggyőzni  ar-

ról, hogy a szocializmus az ő érdekük is. Ez a haladás a 

szocializmus felé kétségkivül lassúbb,. mint  a polgárhábo-

rús út, de fájdalommentesebb és humánusabb :. A népfrontpo- 

litika tehát a  szocializmus győzelemre juttatásának a po-

litikája is. 4 ' 

Témánk szempontjából a népfront-politika kezdeti időszakát 

vizsgáljuk Szeged és Csongrád megye viszonylatában.. Ekkor 

még a legszélesebb alapú nemzeti Összefogás. helyi. és  .or-

szágos megszervezésén fáradoztak a.demokratikus erők, majd 

a közösen elfogadott program alapján .megkezdték.tevékenysé 

güket._ Munkánkban ezt-az időszakot vizsgáljuk. 
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I. A Magyar Nemzeti Fügetlenségi  Front ,  

létrejötte Szegeden és Csongrád megyében 

la A né 	 AL_St_ika lmezése 

Az elsőként felszabadult Tiszántalon és az Alföldön 

kellett a politikai iisszefogás lépéseit megtenni. Ez kez-

detben nehézségeket.okozott. A helyi politikai vezetők je-

lentős része nem ismerte .a népfrontpolitika elvét és gya-

korlatat.' A felszabadulds utáni  táraadalmi-politikai fej-

lődés nem is ebbe az irányba mutatott. Az .  addig elnyoraott 

forra.dalmi erők gyorsan aktivizálódtak, kezdetben öntevé-

kenyen, majd a. Kommunista Part  vezetésével, hozzálattak az 

új élet megtzlzervezéséhez.' Igen hamar olyan hatalomra és be-

folyisra tettek szert, bogy nélküliik  és  ellenük mar nem le-

hetett 4j államiságot teremteni. Ugyanakkor mar az első 

naptól fennallt a veszélye, hogy a népmozgalmak szervezői 

és vezetői elutasitják a nemzeti összefogás gondolatát,  a 

történelmi igazságtevés és a kezdeményezés jogán kisajátit-

ják a politikai élet vezetését. 

Főként az 1919-es kommunisták körében volt olyan várakozás, 

ho.-  at part egy 43 Tanácsköztársaság megteremtését tüzi ki 

caul. Ezért is néliciilb'zh.etetlen volt a tudatos politikai 

erő, az országos politikai vezetők bekapcsolódása a boliti-

kai munkába t  és az új demokratikus államiság megteremtésé-

be. Ezzel'együtt az ösztönös forradalmi elemeknek - minden 

pozitiv vonásuk megőrzése mellett határozott, tudatos i-

ranyt kellett szabni. 

Szabó Bálint a  már idézett tanulmányában a  párt irány-
vonalával kapcsolatban utal arra, hogy "a párttagság viszony- 



lag jelentős része nem értette a part vezető.ségének poli-

tikáját, a helyi vezetők közül sokan a szocializmus "azon-

nali bevezetésére" törekedtek." 5-  A Csongrád megyei 6s 

szegedi tapasztalatok is igazolják ezt a megállapitást: A 

felszabadulást követő időszakban a népfrontpolitika meg 

nem értésére utal több tény is: 

Az első megindun lapok a kommunista part helyi cso-

portjának lapjai voltaic: A. Szegedi Népaknrat 1944. októ-

ber 18 - október 27 között a KM? Szeged. 	napi- 

lapjaként jelent  meg..  /9  száma  került kiadásra/ A Vázar-

hely Népe 1944. október 23 - november 4. között a KID Hód-

mezővásárhelyi Csoportja napilapjaként indult. /11 szám 

jelent meg igy/ Magyar Népakarat cimmel jelent riles Szente-

sen napilap 1944. október 18-án a Magyarországi Kommunis-

talc Szentesi Partja /sic!/ kiadásában /néhány száma jelent 

meg/.  6°  Az első újságok pártlap jellege természetes, mert 

a kommunista  álltak  először talpra. Mégis a népfro4tpoli-

tikának, a Ilemzeti összefogás gondolatanak a népfrontlapok 

feleltek meg: A Délmagyarország 1944. november I9-én nép-

frontlapként indult, ugyanigy a. Magyar Alföld Szentesen 

1945. február 7-én.  Hódmezőva.sárhelyen a Vásárhely Népe fo-

lyamatosan megjelent. 1944. november 4-e után a Fasizmus el-

leni Blokk napilapjaként /5 szám igyi/, majd 1944. november 

11-től kiadó feltiintetése nélkiil: A lap birtokosa azonban 

továbbra is az MKP maradt..  Az MNFF formilis megalakulása 

tan a lap helyzete is tisztázásra várt. 1954: december 5-én 

az .MP  vezetői  levélben fordultak a Központi Bizottsághoz 

tulajdonképpen a  szegedi. Központi.  Vezetőséghez tanácsot 
kérve: "Kivánalraak merültek fel a  pártok  részéről, hogy -az 



.. 	 . 

eddig a Kommunista Párt tulajdonát képező Vásárhely  Népe 

cimü napilap szőröstől-bőröstől az MNPF tulajdonát képez-

ze. Természetes mi a legnagyobb ragaszkodásunkat tánúsit- . 

juk,_ hogy a lap továbbra is a mi tulajdonunk maradjon."  7'  

A válasz nem ismeretes, de feltehető, hogy a Központi Ve-

zetőség javaslatitra tartotta meg a tulajdonjogot az MKP,  

formailag azonban átalakult a Vásárhely Népe az MNPF lap-  

jává.  

Az HdKP szervezetek :létrejötte- után a párttagok mély-  
reha.tó változást követéltek, - a proletárdiktatúra irányába  

való haladást sürgették. Szegeden a párt legális újjászer-

vezése lényégében a proletárdiktát ~~úrára való irányvétel,  

de mindenképpen a párt Központi Vezetőségének irányvónalá-  

nál radikálisabb" politika  jegyében indult ° meg. Már pedig a  

szegedi pártszervezetnek kulcsfontosságú szerepe volt, mert  

az MKP Központi Vezetősége itt szerveződött újjá és egy hó-

napig itt tevékenykedett. Az MKP programját is .a szegedi  

pártszervezet vitdittá meg 1944. november 19-én. A program-

vita világosan jelzi a bizonytalankodást. A pártvezetőség  
korábbi álláspontját az önkritikus titkári bevezető mutat-
ja: "En  sem  láttam  tisztán.  Most már megérteni a programot.  
El kell fogadni a Köipont3: Bizottság [vozet&áég  kidol-

gozott akcióprogramját, mért jelenleg :ez a legjárhatóbb At  
.:.. 

 
Reálpolitikát ke .11fólytatn unk, . ... nem szabad mégkod-  

káztatnunk•, hogy szovjetet réndez2iintr be, - mart ehhez nincs  
erőnk ... Ha meg akamánk csinálni a kommunizmust,- azt 'liát-  
vusk*}e,  hogy ez nem menne:. '" Réva.i. József programindokolásit- 
ban  az antifasiszta harcot jelölte meg  legfontosabb feladat-  
nak. erre egy közbekiáltó a V•örhs Hadsereg megszervez'e-sét - 



követelte.  8.  A Szegedi Népakarat több cikke Horthy és a 

horthysták ellen irányitotta a fő tüzet, és a politikai e-

gyenlőség mellett a gazdasági egyenlőség mellett is hitet 

tett.' 9. 

A megye számos helységében is ennek megfelelő politi- 

kai gyakorlatot igyekeztek kialakitani 19'1• november 9 

én tartott területi értekezleten az MKP hódmezővásárhelyi 

titkára, Oláh Mihály kijelentette, hogy "az MKP százszáza-

lékig a hatalom birtokosa, ... minden fontosabb poziciót a 

kezében tart," már kisajátitást, bizonyos állainositást is 

megvalósitottak: Pontosabban üzemek, kereskedelmi egységek, 

épületek párttvdonba vételéről volt szó. Még'g fasiszták : 

által otthagyott 400 hold földet Lis] jól felszerelve 

/traktorokkal ellátva/ a Kommunista Párt a maga számára be- 

kebelezte. " 10 .  Ugyancsak Hódmezővásárhelyen a felszabadu- 

Iást követően "vörös őrség" is alakult a polgárőrséggel egy-

időben. Ehhez a példát az 1919-es Tanácsköztársaság . tapasz-

talataiból merítették. A vörös őrség parancsnoka Boros Já-

nos kőmüvessegéd volt. A karhatalomnak ez a kettőssége so-

káig nem állhatott fenn. Az emigrációból hazaérkezett kom-

munista vezetők javaslatára a vörös őrség 1944. október 24--

én feloszlott, feladatát a polgárőrség vette át. Tagjainak 

a vörös karszalag viselését megtiltották, ll ' 

A szentesi Magyar Népakarat 1944. október 18-i számában ar-

ról irt, hogy "a Kommunizmus a felszabaditÓ vörös hadsereg 

nyomán Magyarország felszabaditott területein.kivivta a győ 

zélmét." 12 ' Csongrádon az MKP vezetője a  szerveződő l ,ig-

getlen Kisgazdapárt és a Polgári Demokrata Párt vezetőit 

reakciós, klerikális ' beállitottságúaknak nevezte, akik el- 
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13.  len 

- A népfrontpolitika meg nem értésére utal a misik 

véglet is,, amely mar valamivél később a partalakulások 

iddjén jelentkezett.' Vass  Zoltán  igy emlékezik erre: 

"Valahogyan hibasan abból a "nézetből indultak ki a szege-.- 

di, elvtársak, hogy a n6pfrontot úy: kell értelmezni„ hogy 
• 14. minden part ewütt lesz. Onall6 part nem lesz.,..." 

• Az ,MKP politikája ,és .a n6pfrantpolitika szempontja-

1361 fontos volt,.hogy a helYtelen értelmezéseket és az 

vi, bizonAalan.ságokat Iekilzdjék, és a part központi vezető-

ségének helyes allaspontja érvényesüljön. 

A felszabadulds után elsőként a part Vezetől. közül .  

Zoltán  érkezett Szegedre.! A népfrontpolitikat rész-

letesen kifejtette„ eat •tükrözi 'a Szegedi Népakarat első • 

*mama is: ,"Félke kell ma tenni mindent, ami magyart a ma-

gyartól eIválasztja., Az új Magyarország érdekében 

kell hogy fogjanak a partok, .az egyházak,_ a társadalmi e-

gyestiletek; össze kell fogjon a munkás, a paraszt„ a kisi-

parosság, a középosztály, .a wares, a földbirtokos." 15 * 

Az 1944.. november ialején Szegeden létrejött MET Köz- - 

ponti Vezetőség nagy erőfeszitéseket tett szémélyesen 

Vass  Zoltán,  gévai József *, Gerő Erna  és  mások 	hogy a 

népfrontpolitika lényegét megértsék a pértszervezetek és 

ennek megfelelő politikat folytetthassanak..1944. november 

9.,én a .10zponti Vezetőség -együttes ülést tartótt a szegedi, 

hódmezővásárb.elyi ,ás makói szervezetek vezetőségeivel. B-

zen .Gerő Erriő értékelve. az  -eddigi munkét hangsúlyorta: 

a hibáktól eltekintve a legtöbb .helyen helyes .irányt Vet-

tank  A Part irányvonalának kérdését kell elsősorban' tisz- 
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tózni. Voltak irányzatok, de .nem helyesek.. Meg ; .kell való-

sitani a szocializmust .,, ilyen irányban tapogatóztak az  

elvtársak." A párt irányvonala-most nem ez, hanem a nép  

frdntpolitika, amelynek lényegét körelhatárolta::- "A fő  
feladat most  a  fasizmus elleni harc ... és a helyreálli-

tam,•az'.épités. A kommunista párt ezeket a feladatokat nem  

oldhatja meg egyedül, mint vezető erő kell, hogy fellép-

jünk, [és]  Ici kell alakitanunk egy demokratikusegyesülést,  

melyben együtt dolgozunk .minden haladó stel.emü demok-

ratával,.- akinek szivügyük a .szabad,;. független, . haladó Ma-

gyarország. Az egyesülés- néve: Magyar Nemzeti Függetlensé-

gi Front .  "  16. 

Gerő Ernő útmutatásából se derült ki pontosan '  hogy a  
MNFF -on belül a pártformáción hogyan érti .,_ hogyan képzeli  
el, csak a "demokratikus egyesülés" formáját hangsúlyozta.  

Arról nem beszélt,_hogy milyen pártokkal történjen az  e-

gyüttmüködés és hogyan. Közelebb vitt a konkrét -értélmezés  

hez 'mert a párt szervezeteknek erre volt szükségük - Révai  

József "Beköszöntője" a Bélmagyarország első számában no-  
vember 19-én. Itt 	az 1944. ,  hius 19-e. után Budapesten  
létrejött Magyar Frontra hivatkozva t. párt összefogásáról  
irt: az M :P;_ SZDP ~ PKP és .1 PP szerepelt. ebben.- Az ötödik  
párt "még bizonytalan_ vclt ..Révai is "egy katolikus-demokra  
ta csoportról" szólt.. Ez a bizonytalanság az öbödik pártot  

illetően még egy ideig fennállt, és Polgári Demokrata Párt  
néven csatlakozott a népfronthoz. 	_ 

Végül 1944. november 19-én a pártprogram vitájának  le-g 
zárásaként a. szegedi pártalapszervezet határozatként fogad-

ta el a programot. Ez kérlelhetetlen harcot hirdetett a nyi-

lasok ellen, a független,, demokratikus népi Magyarország meg  



valósitásáért és a szegedi kommunisták kötelességévé tet- 

te "minden erejükkel odaivatni,: hogy a többi demokratikus ., 

németellenes pártok részvételével megalakuljoa a Magyar 

Nemzeti Függetlenségi Front szegedi bizottsága. : " 17.  

2,1, Az MNFF létrejötte Szefieden . 

Az alapelvek tisztázása után a Függetlenségi Front 

szervezése november második felében felgyorsult. Fontos 

körülmény volt, hogy az. M P egyes szervezeteiben meglévő 

elvi bizonytalanság ellenére a párt kezdettől fogva a népé 

frontpolitika alapján törekedett meginditani.az életet. 

Monopolhelyzetével nem élt vissza, sőt maga müködött köz-

re a  demokratikuspártok helyi szervezeteinek létrehozásá-

ban.  

Az  MNFF létrehozásának azonban megvoltak az elve fel-

tételei* Mindenekelőtt meg kellett szervezni a munkásságot, 

amely a népfront vezető 'ereje - ► , . és ezt csak a legális Kom-

munista Párt végezhette el megfelelő szervezettség mellett. 

Szükség:  volt továbbá olyan világos program megfogalmazásá-

ra, amely összhangban van az ország előtt álló feladatok 

végrehajtásávai, figyelembe veszi az erőviszonyokat ., és egy_ 

ben  biztosítja, hogy a tömegek spontán tevékenysége tudatos- 

sá váljon. Csak ezután kerülhetett sor a  nemzeti összefogás 

feltételeinek és kereteinek megteremtésére, amely  minden .an-

tifasiszta demokratikus erő felsorakoztatását jelentette a . 

munkásosztály mögé. 18• Mindezt össze kellétt kapcsolni a 

demokratikus tömegmozgalom szervezésével, kibontakozatásá- 

val. A helyi népi szervekre való támaszkodás különösen a 

rend helyreállitásában, a termelő munka meginditásában, a 
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közigazgatás és közeláté$ megszervezésében volt jelent®s, 

de ezzel együtt a politikai élet meginditásábn.és kiszé-

lesitésébe:n is alapvető tényező volt.. A .demokratikus nép-

mozgalom és a korunisták mozgsitá erőként való: jeientke-

zéseegyüttesen teremtett kedvező feltételt a demokratikus 

pártok szervezeteinek megalakulásához, a népfront létrejöt- 

téhez. 

A kommunista párt  szegedi csoportjának megszervezése 

már a város felszabadulása előtti '  napon megindult., .1944. 

október 10-én a  kommunista mozgalom helyi vezetői kiman 

dotték a Kommunisták Magyarországi Pátja Szegedi Csoport-

jának megalakulását :.•. 19 ...  A. pártszervezet azonban tényleg 
gesen cenk október l8 	jött . léire,:. s október 19-én vá- 

lasztott vezetőséget., A szervezőmunka eredményességét mu- 

tatta,.hogy már október 26-ám a szegedi 	 Unisták megtar 
tchtták az első legát s: taggyiilést -.' A párt szervezeteinek 
létrehozására irányuló tevékenység. ezénkivül kiterjedt a 

várost -környező' községekre,, falvakra:,. tanyákra is:,: s eze 

ken a településeken . november elején mar teljes erővel ' folyt 

a szervezés. Névember közepére Szegeden és: környékén már 

361 szervezett kommunista partalapszervezeteket "sikerült 

kiépíteni. Erre sz időszakra -a párt progra mmal. rendelkezett,. 
amely a távlati és közellWeladatokat egyaránt tartalmaz-

ta.. 2Q' A népfrontpolitika szempontjából az s fontos., 

volt .,;  hogy 1944. november ,9-én Szegedem rendezett kibővi• 

tett tanácskozáson kimondották,, hogy a párt- nevei Magyar 

Kommunista Párt.. Ezzel egyidejüleg megszüntettek minden e-

gyéb elnevezeést,. amelyet a felszabaditott területeken te-

vékenykedő kommunistgt pártszervezetek használtak. Mutatja 

ennek jelentőségét, hogy a gisga2dapárt szegedi elnöke, 
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Dr.  .Balog, István, később a kommunistákkal való összefo- 

gást ezzel is indokolta: "itt nem e ,  rykommunistapártról

van szó La. Kommunisták Magyarországi Pártjáról 1 ,,, hanem a 

Magyar Kommunista Pártról, mely a magyarság érdekeit ép-

pen úgy szivén viseli és . azokért harcolni késs_ o+ 	mi. 

mindannyiam" 21.  A pámat mozgósitó erojét :,, rozgási lehe- 

tőségét tehát ez.ia növelte. 
A demokratikus tömegmozgalom keretében különösen a 

népgyűléseknek volt nagy szerepük az Új demokratikusállast 

helyi szerveinek létrehozásában,: a párt népfrontpolitikájá-

nak  megismertetésében és propagálásában Ebből meritet tek . 

felhatalmazást a tömegek élén álló kommunista vezetők, hogy 

a szükséges  intézkedéseket megtegyék. Ezért  volt nagy . jelen-

tősége 19/1/i. október 18-án, a. város felszabadulása után egy  

héttel az első szegedi nagygyülésnek.' Még csak a Kommsta 

Párt létezett,' de ezt már a "kommunisták, . szociáldemokraták, 

kisgazdák és-a kereszténypártiak" összefogása jegyében ren- 

dezték. Vass Zoltán,; a nagygyü1és szónoka a népfrontpoliti-

kát fejtette. ki. Az: . új,. . független,: szabad, demokratikus  Ma-

gyarország megteremtése érdekében felhivta a pártok, társa, . 

dalmi intézmények képviselőit, csatlakozzanak a kommunisták 

javaslatához, kezdjenek aktív politikai tevékenységet .
. 22. 

1944. október 23-án Kiskundorozsmán rendezett  naggyülést 

a párt ,,. szintén a népfrontpolitika jegyében. "ha3iotthátú 

földmunkások .,:  naptól cserzett arcú épitőmunkások,- byyomor- 
ban összetört ,, fiatal, egyszerű prolilányok jöttek össze 

ifjú mnnká . _ a  .. 	és a letűnt rendszer által mélyen . sújtott 
kisgazdákkal" olvasható az egykorú tud .ósitásban. 23: ' 

A Szeged környéki községekben és falvakban .a párt.- 

szervezéssel egyidőben került sor a nagygyü1ésekre A 
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föl:dmunkásságot  r  és ' a parasztságot- a függet].en, .  dem4krati-  

kus Magyarország .felépitése jegyében szervezték a kommu-

nisták;, A nagygyü3:€seken új  községi elő2járóságoitat vi-  

l.asztottak olyan személyekből, 'akik a nép bizalmát  birták,.  

a régi 'rendszerben nem exponilták magukat, vagy  a párt-hoz . 

ta.rtQztak, vagy a párt program 	elfogadták és azt 'képvi- 

selték.. Itt került sor a polgárőrségek megszervezésére is.  

Szegedrnl irány:itva tartottak hagy-gyül:és.t I944, novemberé-

ben A:3gyan,:  AlsóköZpontnn, pelsőkazpontonp. Szátymazon, Sán- . 

dorfalván é3 Tápén:.. .Al~n pl. n4v0Ctber 5..412 a régi 'fasiez-  
. 	 . 	 . 

ta érzelmü községi vezetőséget eltávol3tották a helyéről, a  

kommunisták az addig megfélstlitétt .és féieléatben tartátt°  

lakosságot pedig hatásos nagygyü7 ~:és kéretétrén nyerték meg  

, an 	
.. 	 . 

a:. párt pr€~gra ~~nak.- 24,, _ Az. első lapokban is állandóan je- 
lentek .meg o;tkkek-, amelyekben ademokratikus pártok létre-

hozására buzd-iiották. a .kommunisták. Altalában a pOlitikai  
25. 	 ,. 

élet -meg~c~itásá•ban k:~az~á~é~ez~ien léptek fel. 25.  

A  kommunista  párt szervezésének következtében a paraszt- . 

ság megmozdult. A szegedi polgárság azonban -sokáig bánult-  

s.ágban: maradt. A felszabadulás utáni időben a farrradalom-  
tól részketett. Vezetői a Vörös Hadsereg elől elmenekültek.'  

Politikai bilanúltságith+az hozzájárult a felszábadulás elátti ;  

expo ~lált szerepe-  is. Ezért az, MKP szegedi vezetá:i. -hiába  

fordu.lták a polgérsághQz_ több gzben is felhivással,. hogy  a- 

lakitson egy •~ szövetdégetrt, tömörüljön politikai ' ~pártba  
vau töm,egszeriezetbe. Az eredménytelen felhivások után no-  
vember e. le jén az msp vezetői SFz:egeden személyesen keresték  

fel az itthon  maradt, közismert,  tekintélyes  és felhasznál-
hate) vezetőket a népfront szervezése és egy :közös népfront-  
lap atéginditása érdekében. Tárgyaltak Bdmjúbényi Béla római  
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kat..főtisztelendővel /a kereskedelmi iskola hitoktatájá-

vall, Egyessy Lajos.nyugdijas tanárral ős Szabó Lóránt e-

vangélikus hittanárral, /a  Klauzál Gábor és Baross Gábor 

gimnázium evang. hitoktatójával/ a Pedagógus. Szakszerve-

zet későbbi vezetőjével, aki 1945. májusától Dr.'  Becker 

Vendel helyett tankerületi főigazgató lett. Ez az első ki- 

sériet a népfront megteremtésére ős a népfrontlap megindi. 

tására nem  hozott eredményt.' 2  A kudarca oka 1944. no- 

vember 9-e előtt az volt, hogy még . az MKP.szegedi vezetői 

sem látták elé&világosan a népfront lényegét .., a polgársá-

got  szövetség, tömegszervezet létrehozására inspirálták, 

nerc pedig egy határozott politikai párt megteremtésére. A 

döntő azonban  a  polgárság passzivitása és a közügyektől va-

ló visszahúzódása volt.` Amikor a polgári erők látták, hogy 

a felszabadit6 szovjet-csapatok a társadalmi visz©nyok.meg-

változtatását a  magyar  nép belügyének tekintik,: és széles 

körben megismerték a kommunisták programját ., csak akkor 

kezdtek feléledni, politikailag. újjászerveződni. ' 

1944 .. november 9-től azonban már jelentős változás fi-

gyelhető meg a népfront fejlődésében.  1. Kükföldi Bizottság 

Szegedre érkezett tagjai is fontos feladatuknak tekintették 

a  Magyar  Nemzeti Függetlenségi Front megalakitását. A sze-

mélyes tárgyalásokat a továbbiakban ők folytatták, természe-

tesen a szegedi kommunista pártszervezet teljes támogatásá-

val. Gerő Ernő 194 4t. november 7-én.a.Nagy Októberi Szocia-

lista Forradalom :27. évfordulója alkatinából rendezett ün-

nepségen már kijelentette: "Erről a tribünről a Magyar Kom-

munista Párt vezetősége nevében felszólitást intézek a szoe 

ciáldemokrata párt vezetőihez, :'a kisgazdapárthoz és az ösz- 

szes haladó pártokhoz, kezdjék meg és folytassák müködésü- 



ket." 27.  Ezekben a napokban kapcsolódott be a Független-

ségi Front.megalakitásának előkészületeibe Révai József, a-

ki irányitó szerepet játszott a további eseményekben.- Vi-

szonylag hamar szót értett a város polgári rétegeinek kép-

viselőivel is.  28.  A november 9-i területi értekezlet is az 

egyik legfontosabb teendőnek ,, a demokratikus erők összefo-

gási folyamatának meggyorsitását jelölte meg. 

Révai József a szerveződő Nemzeti Parasztpárt vezetA-

jével, Bedei Ferenccel vette fel először a kapcsolatot. Ez-

után abban fogtak össze, hogy a többi baloldali demokrati- 

kus pártot felserkentsék. Ekkor -még sem az SZDP, sem a Kis- 

gazdapárt nem mozgolódott. 29' A politikai kibontakozás te-

hát elég nehezen ment. A demokratikus pártok is Budapest fe-

lé tekintettek, innen várták a kibontakozást. A Délmagyar-

ország 1944. november 19-i első számában némi elkeseredés-

sel irja "Majd másfél hónappal Szeged felszabadulása után 

még csak az:MKP és a Parasztpárt lépett föl. Ez is kiáltó 

bizonyitóka a magvar demokrácia gyengeségének és elnyomott-

ságának: Még demokratikus pártjaink is olyanok voltak a régi 

feudális és fasiszta uralom alatt, hogy legnagyobbrészt nem 

a nép helyi szervezeteire épültek, ezért nem tudnak most 

központi vezetőség nélkül talpraállni és részt venni a helyi 

önkormányzatok életében :..." "Szükséges és történelmi jelen- 

tőségü.tennivaló,. .. .. hogy a magyar nép széles tömegei moz-

duljanak meg az ország újjáépitésében. Mozduljanak meg a ré-

gi demokratikus pártok is, mert nélkülük nem végezhetnek 

teljes értékű és eredményes munkát a legalsó néprétegek új . 

politikai szervezetei:" 30 

Régal József és Erdei Ferenc együtt kereste fel Dr. Ba- 

logh István alsóközponti piébánost, aki - a Kisgazdapárt ve- . 
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zetőinek húzódása ellenére • vállalta, hóy a Kisgazdapárt  

képviseletében összefog a demokratikus pártokkal és a Dél-

magyarország cimü koalic.ós napilag szerkesztésében, kiadá-

sában részt vesz, sőt a gazdasági teendőket és a lapterjesz-  

tési feladatök irányi rtását is vállalta. Igy indult el a  

Dé magyarország 1944. november ']9-én Révai József, lei  

Ferenc és Dr. Balogh Isivári szerkesztésében. 31'  

A baloldali múltA Délmagyárország megjelenése olyan  

politikai  tett  volt .,- amelyet a születő nemzeti egységfront  

első jelének tekinthetünk. Ez már a politikai összefogást _ 

jelentette, mert á Függetlenségi *ront lap jaként indult. A  

lap első számának vezércikkében Révi .József kijelentette ., . 

hogy az "új: Délmagyarórszág . azoknak a szervezett, demokra-

tikus erőknek a lapja, amelyek vállalták az ország  új .jáépi  

tésének roppant terhét. A lap meginditásában a Magyar Nem-

zeti Függetlenségi Frontbán tömörült - öt demokratikus párt  

közül`. csak három vesz részt, ,  annak egyetlen oka van, hogy  

Szegeden  a Szociáldemokrata Párt még nem szerveződött újjá  

`A.Délmagyarország mégsem csak e három párt lapja, ,  hanem  

az eggsz'Magyar Nemzeti Függetlenségi Fronté..." "Nyiltan  

beszélünk. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front az ország  

megmentése érdekében kész azokkal, is összefogni, akik fele-  

lősek érte, hogy  az ország 3 és fél évig Hitler-Németország  

zsoldosaként vérzett, de  végre belátták, hogy harcba kell  

szállni a német elnyomókkal, mert ez  a haza megmentésének  

egyetlen útja. A németek és nyilas-bérenceik elleni harc  

érdekében készek Vagyunk félretenni ellentéteinket Horthy  

Miklós`hiveivel is,  készek vagyunk velük is összefogni .."  

Révai József sorai is világosan jelzik ., hogy a Magyar Kom-

munista párt a felszabadulást követően alárendelte  politi-~ 
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káját a fasiszta-ellenes harc érdekeinek. A nemzeti össze- , 
fogás gondolata éppen ezen az; elvi alapon nyugodott. De a 

párt nem volt hajlandó lemondania Horthy-rendszer marad 

ványai elleni harcról sem. A cikk igy folytatódik: "De.ar 

ról nem mondunk  le, hogy  a :magyarságot ért nemzeti kataszt-
rófából lesonjuk a tanu-lságokat-.-. . . A  nemzeti  katasztrófa 
tanulságas. el kell tüanie annak a reakciós rendszernek, a-  
mely egy emberöltő alatt ,két ízben vitte ös .szeamásba a 
nemzetet. A történelmi osztályok ebben a háborúban végleg 

levitézlettek. Most$a .magyar népé a szó, . e. Mindez azt jelen-, 
tette*  hogy az első feladat megoldása után sor ke ;ril a Hor# 
tby-rendszerrel való végleges leszámolásra is; .Ez azonban 
akkor még nem volt aktuális. 32. 

A Délmagyarórszág megindulása után a Magyar Kommunista 
Por-t,. a Nemzeti Parasztpárt és. a Független Kisgazdapárt :na-

pokon át folytatott .tanácskozásokat, hogy az együttmüködés 
formájában is megáliapodj .anak, A  megbeszélésekről kevés 
forrás .áll rendelkezésünkre, az azonban megállapitható, . hogy 
azok a kommunisták. :által javasolt programról,_ .,- az együttmü-
ködésről és a politikai irányvonalról folytak. 33• 1944. 

november 21-én a pártok KFT társasági szerződést kötöttek 

a Délmagyarország cimü lapról.. /Sajnos. ennek. szövege máig 
sem került: elő./ 34 *ugyanezen a napon tontos'megállapo- 
dás . is született: a "Délmagyarország . c inü napilap politikai 

irányvonaláról", amelyet a Magyar Kommunista Párt, . a Kis- . 
gazdapárt és a Nemzeti Parasztpárt képviselői írtak alá. 
Ez a dokumentum tekinthető a Magyar Nemzeti Függetlenségi 

Front néven újjászerveződő népfront első közös :politikai 
platformjának, , program jellegű dokumentumának, és 	gondo- 
latai majd az MNFF programjában is szerepelnek.35. 	. 
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A Délmagyarország hasábjain a továbbiakban egyre erő-

teljesebben bontakozott ki a nemzeti összefogás gondolata. 

A politikai élet megélénkülése gyorsan haladt .előre., A Dél- 
. 

magyarország 1944. november 26-án ezen az alapon követelte 

a Szegedi Nemzeti. Bizottság létrehozását: "itt van az ide-

je annak, . hogy Szeged város demokratikus erői további nagy 

lépést tegyenek előre, , megalakitsák a  Magyar Nemzeti 
getlenségi Front szegedi helyi szervezetét, a Nemzet: Bi- 

zottságot." Ez a javaslat azon alapult, hogy erre az időre 

jelentősen előrehaladta népfrontot alkotó pártok ás a Sza-

bad Szakszervezetek szerveződése. 

A szakszervezetek újjászerveződése a demokratikus tö-

megmozgalom kibontakozásával egyidős. Már Szeged.felszaba-

dulása előtt két nappal .,. 1944.. _október 9-én a kommunisták 

kezdeményeztik újjászervezését . . Az MKP - legális .újjászer-

vezése idején - Szegeden és környékén létrehozta a. szakszer-

vezeteket /a szociáldemokrata vezetők Csak: később kapcsolód-

tak be a szakszervezeti-munkába/ . . A kezdeti szakaszban üze-
menként szervezték a szakszervezeteket. Már október 16-án . 

teztilmunkás gyülést.tartottak. Október végére megindult á 

Gázgyár ás Villanytelep, ;A  Kefegyár,.. a Füré szgyárako a 'yu 
fagyár,, a Do 	 Anygyár, ♦  a Szegedig Gazdasági Vasát, a Konzerv- 
gyár,: a Mélyhűtő-telep stb.  munkásainak szervezkedése.. 5' 

Megalakult az épi .tőmunkások és nyomdászok / :október 22./, 
a vasutasok /október 25.1, könyvkötők és postások:/ok -tóber 
28.1, élelmezési munkások és famunkások /október.29./ szak-

szervezete. A Szeged környéki naggyüléseken megszervezték a 

földmunkások szakszervezetét. Az ipari munkásság szervezke- 
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lésének hatására a dolgozók egyéb rétegei is kezdték létre-

hozni szakszervezeteiket. December elejére csaknem az összes 

szakmák szakszervezete_müködött, sőt az orvosok és egészség- 

ügyi dolgozók /október 22.1, mérnökök, vegyészek, techniku-

sok /október 26.1,.foúrászok /október 27./, pedagógusok 

/november 5./, városi és vármegyei alkalmazottak /december 

1./ ., irók, ujságirók, müvészek /december 4./ is szakszer- 
.., 

vezetbe tömörültek. 3?' Mindez kedvező lehetőséget terem 

tett fet4, hogy .a Szabad Szakszervezetek a politikai mun-

kába szervezett erőként bekapcslódjanaik, az M FF létrehozá-

sában részt vegyenek. 

A Szociáldemokrata Párt újjászervezését átmenetileg 

több tényező késleltette. Az MKP szegedi szervezetének lét-

rejötte után legjobbjai mint kommunisták kiváltak az SZDP 

helyi szervezetéből:` Igy a korábban aktív és erős balol-

dali szociáldemokrata vezetés jelentős mértékben meggyen-

gült. Ezért is nőtt egy hónap alatt az MKP szegedi szerve-

zetének létszáma 600-700 főre . . Gátolta a szerveződést, hogy 

az SZDP vezetősége nem volt egységes, a baloldaliak mellett 

ribős volt a jobboldali elemek befolyása. Az egérség hiánya 

gátolta a célkitüzések, feladatok megfogalmazását. A párt 

központi vezetése sem tudott még erre az időre programot 

és politikai irányvonalat kidolgozni ,. Ennek átmeneti hiá-

nya szintén gátolta a tömegek közt végzett tudatos  tevé-
kenységet. 38 • 

Fontos körülmény volt az SZDP helyi szervezete létre-
hozásában a kommunisták segitsége. Az általános elvi támo-
gatás mellett 1944. november  10-től egy ideig gyakorlati- 
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lag tagtárlatot tartott az . MKP helyi szervezete. Ezzel is 

az SZDP megszerveződését " ;kivánta előmozditani, :  mert Dr. 

Valentixiy Ágoston a pártot ért nagy vérveszteség miatt is 

még sokáig :elleneállt. annak, ; hogy megszervezze az SZDP he- . 

lyi szervezetét. 3.  1944,. november  8-án a szegedi kom-

munisták Gombkötő Péter párttitkár irányitásává több o- 

lyan ismert szociáldemokratát kerestek fel4 . akik nem lép- 

tek be az MKP-ba és az SZDP létrehozására szólitották fel 

őket. 40', Igy csak egy hónappal Szeged felszabadulása u- 

tán ült össze az első szociáldemokrata értekezlet - 1944. . 

november 9-én -: .amelyen a pánt régi vezetőségi tagjai 

vettek részt. Hosszú szervező és előkészitő munka után 

szervezetileg csak 1944., december elején jött létre az SZDP, 
megkésve a. népfront . pártjaitól, holott a felszabadulás e- 

lőtt a többi pártnál ;;  szervezettebb . volt .., 41'• A késlekedés 

ellenére a. 	 ,. párt vezetői teljes aálly31 részt vettek- az MNFF 
e őmvpkái  é tai ban, ' 

A Pii,ggetlen Kisgazda ► pár0, életreiivása- kezdettől fog-

va jelentős szerepet kapott az MCP népfrontpolitikájában.. 

Ennek oka az;;:  hogy Szeged. nagy kitearjedésü külterületein . 
és, a. környező községekben a  lakosság főként mezőgazdaság-

gal .foglalko:zott . . A  Kisgazdapárt ellenzéki politikaimúlt-
ja it :élt á. közvéleményben. Az MKP a gazdálkodó garaszt- 

sag. és a szegedi polgárság politikai 4ttivizálásában kg- 
moly szerepet- szánt a Kisgazdapártnak. 

A párt régi  szegedi vezetősége, de . Sőként- elismert 

tekintélye: Nagyiván János t  jómódú felsővárosi gazda, hú-

zódozott a párt újjászervezésétől. 42. 	 .._ 
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Ez  a visszahúzódás annál is inkább érthetetlen volt, 

, mert 1944. március 12-én. . amikor a német megszáilással 

már számoltak a Thrt vezetői - a Kisgazdapárt felsZaba-

dulás előtti utolsó országos megbeszélésón maga Tildy 

Zoltan szólitotta fel a helyi vezetőket, hogy a felsza-

badulás után mindenütt jelentkezzenek az érkéző csapa-

tok  parancsnokságán,  és kérjenek engedayt a Kisgazda-

part szervezeteinek felélesztésére. 43 ' Nagyiván János 

ellenállásában  már meghúzódott reakciós alapállása, a-

mely később számos pártellentét kiindulási pontja lett. 

A KisgazdapArt újjászervezésében végül is döntő volt 

Dr. Balogh István, Szeged-alsóközponti - /ma Mórahalom/ 

- 

 

plébános  allásfoglalása.  Ő 1944. november 12-én vállal-

ta t  hogy a Kisgazdapárt képviséletében  fellép,. és a párt 

ANAszervezését megkezdl. Még aznap be is költözött Sze-

gedre,  hogy  az újjászervezési munkát irányitsaw A /lama. 

gyarország megjelenése után a Kisgazdapárt is szervező 

eszközhöz jutott, amelynek révén szóini`tudtak a paraszt-

sághbz. Igy meggyorsult a Kisgazdapárt w-ervezeteinek a 

kiépitése. 44 * 

A politikai életbe való belépéssel Dr. Balogh István 

személye előtérbe került a párton belül: Ő maga óriási am-

bicióval Szervezett, és 1944. november 23.án létrejött 

szervezetileg is a Eisgazdapárt. A felszabadulás után elő-

ször Ult össze a párt szegedi szerveieteinek elnökségi ta-

nácsa, amely a választmányt és a tisztikart kiegészitette 

és a párt elnökének Dr. Balogh Istvánt választotta meg. A 

párt újjászervezése országos jelentőségü, mert határozatot 

hozott,_ hogy mindaddig, "mig a part országos elnöksége új- 
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ra átveheti a 'part vezetését, hivatva érzi 'magát, hogy a 

part újjásZervezés6t a felszabadult Országrészben meg-

kezdje:" 45" 	• 
Az elnökségi tanics egyéb fontos döntéseket is •ho-

zott: Egyhangú hatirozattal helyeslőleg jóvá.hagyta a 

partelnöknek mind - a Délmagyamrszág meginditásával, mind 

a Függetlenségi Frórit létrehozásával kapcsolatos eljára-

sát. Felhivta a már felszabadult virosok 6s köZégek is-

gazdaparti szerveit,, hogy alakuljanak újjá és vegyék fel 

a kapcsolatot a. szegedi elnökséggel: itt jelentették be 

a  szegedi  szervezet polgári tagozatának újjaalakulását Dr. 

Kup László ügyvéd vezetésétrel. A part alsótanyai 	Asott- 

halm/ körzetének elnökec Wagner Gyula az egyes kapitány-

ságokban megindult pártéletről, Dr. Becker Vendel tankei-

rületi főigazgató, az újszegedi pártszervezet újjaalakita-

sáról, Kispéter Lőrina gazdfilkodó az alsóvárosi partszer-

vezet újjaalakitásáról tett bejelentést:' 

Segitette a Kisga-zdaPart szerveződését az egyház is. 

November végére tisztázódott, hogy külön kereszténypárt 

nem alakul. A kisgazdapart szegedi vezetőségében két egY-

, házi személy is volt /Dr. Balogh  és:  Dr. Becker/ 6s a püs-

pökséggel Dr. Balogh István jó kapcsolatot tartott fenn. 

Igy a püspökség is a  Kisgazdapártot  támogatta. 1944. no-

vember 30-án Dr. Hamvas Endre csanádi  püspök,  felhivással 

fordult a Papsághoz Ebben aktiv  politikái életre szóli-
totta fel őket: "nines cilcunic , hogy félreállJunk,  vagy hogy  
elavult intézmények védelmébe szegődjünk. Oirökértékü tar.- 

sadalmi keretek nincsenek, tehát minden pap dolgozzék a 

megVáltozott keretek köZött is lendületes buzgósággal és 
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szivében a nép őszinte szeretetével. _"" 47 .'.  Igen pozitiv 

megnyilatkozás volt ez- az adott  köriilmények között . A 

népfront szelleme .hat_otta át,, és a politikai  közömbös- 

ség elleni küzdelmet segitette .. November végén még két 

jelentős ; taeged-i tanyarészen szerveződött újjá a Kisgazda-

párt: fil6rahaitaon és, .Feketeszélen. A. pártszervezetek :é1é- 

re. a környék "legtekinteélyesebb" leganódosabb gazdái 

kerültek. . . tVIórabeimon.Dobó Gyula nagygazda, Feketeszélen 

Bába József nagygazda,_ aki az 1939.ses képviselőválasztd-.  

son a Kis gazdapárt listájának hamadik jelöltje volt. 48' 

A Függetlenségi `ront létrejöttekor a Kisgazdapárt te-

hát már jelentós szervezeti erőt képviselt Szegeden, de 

még inkább a szegedi tanyarészeken .. 

A Nemzeti Parasztpárt  a Függetlenségi Front legfia-

talabb pártja volt.. Szeggden szinte politikai mílt nél- 

kiit indult l9'Nt őszén, addig inkább csak a népi szárma-

zású értelmiségek körében voltak hivei Sokat jelentett 

azonban, hogy a párt ujjászervezését Erdei Ferenc indi 

totta el,.a NPP országosan ismert baloldali vezetője, a-

ki Budapestről érkezett a felszabadult Szegedre. Erdei 

Ferenc fivérévei, Erdei Sándorral azzal a szándékkal jött 

Szegedre., hogy a Parasztpárt megszervezését azonnal el-

kezdik .,- és ebben a szegedi kommunistákkal gyorsan meg is 

egyeztek. 49. 

A NPP szervezkedése 1944. november elején 361  indult. 
A kezdeti sikerek ellenére mégsem haladt elég Jól. .-A Dél- 
magyarország 1944. november 26-fin; arról tudósit, hogy a 

Parasztpárt szegedi Csoportja szervezetileg még mindig 

nem alakult meg. 5 



. A FUggetlenségi Front létrejöttének'idejére Siegeden 

csák Alsóvároson és Felsővároson. sikerült szük bázissal 

biró szervezetet létrehozni.-Igy ,  a Parasitpárt,is szerve-

zett erőként csatlakozbatott a népfronthoz. 51' Hendkivül 

jelentős viszont. az as erőfeszités, amelyet a Nemzéti Pa.-- 

rasztpárt vezet*i a MIFF létrehozása érdekében - kifejtet-

taks 	. 

A polmárság Pártja  utolsóként  alakult meg Szegeden. 

Ebben döntő volt a szegedi polgárságmár tárgyalt passzi-

vitása, amely nem oldódott fel még november végére sem. Egy 

kereszténypolgári ]párt megalakitása valamelyest segitett 

volna ebben. Az a körülmény azonbam, bogy a politikai sze-

replésre vállalkozó papság . , :bb a Független Kisgazdapárt-

ban vállalt szerepet, az ötödik párt khrdését eldöntötte. 

Olyan polgári párt lehetett, amely demokratikus mAlttai 

readelkezett., lInnek felelt meg a Horthy-korszakban Arnyalt 

ellenzéki szerepet játszó Rassage-pArt, amely az 1939-es 

/utolsó/ választásokon még a SzociAldemokrata Pártnál is 

gyengébb választási eredményt ért el. Némi demokratikus 

múltja-volt  Szegeden..  A Rassay-párt újjászervezését az is 

indokolta, hogy a KisgazdapArt polgári tagozata létrsJött 

ugyam4 de homoly szervezési eredményt Rem tudott felmutat-

ni novembea.végéig. 

A poleari part Ajjászervezési munkálatairól először a 

Délmagyarország 1944. november 26..i számábói értesülhetUnk, 

amely arról tudósit, bogy naz újjAalakulás útjára lépett a 
polgárság demokratikus pártjai is, a Rassay..párt szegedi 
szervezet e." 52.  Az ezt követő napokban bekapcsolódott a 
Függetlenségi Front előkészitő munkálataiba. 1944. novem- 
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ber 30-án pedig "az antifasizmus jegyében' megindult front-

hoz csatlakozott Demokrata. Párt" néven. /Még később polgá-

ri Demokrata Pár t/  53' Szervezetileg a párt csak később 

épült ki..Orley Zoltán alezredes és Dr. Pap Róbert szere-

pe a párt .újjászervezésében különösen jelentős, mert a 

-késí bb . országos ,jelegű párt alapjait rakták le itt  Sze-

geden. Igaz viszont, hogy a párt jelentős szerepet  nem 

játszott az országos politika alakfásában. 

1944.. november végére a politikai összefogás keretei 

tehát kialakultak. . Ezért. követelte .a Délmagyarország no- 

vember :26-án a Nemzeti Bizottság létrehozását. Ezt :nemcsak 

helgí. Okok'.indokolták, országos érdekből is meg kellett 

terem;teni .. "árra, ami ma Szegeden történik, fel:fig,ye7. az 

egész ország. Szeged példát mutat .. . .., és ez azt jelenti, 

hogy komoly lépést: tettünk az új nemzeti kormány felé." 

1944., december 1-én  a Délmagyarország vezércikkében jelen-. . 

tette be az előkészit -ő :munka befejezését.: 5' A Szabad 

Szakszervezetek csatlakozásával a legszóisebb alapokon 

nyugvó nemzeti összefogás valósult meg: 1944 .. december . 

án Szegeden létrejött a Magyar Nemzeti . Függetlenségi Front ,  

illetve annak helyi szervezete a Szegedi Nemzeti Bizottság: . 

A december 3-i forró bangulatú. szinházi nagygyülés a de-
mokratikus nemzeti összefogás gondolatát pecsételte meg. 



-27- 

3./ A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front létrejötte  

Csongrád_ megyében 

Csóngrád megyében - de a felszabadult területeken is 
m a "szegedi kézfogas' kedvezően éreztette. hatását, és lö-

kést adott a demokratikus népmozgalom továbbfejlődéséhez 

a felszabadult területeken.' 

A megye tlszántuli.területein, főként Szentes ,és.Aódv 

mezővásárhely városokban és a városok környékén a néptö-

megek már a felszabadulást követően a helyi nbp,.forra-  

dalmi 'szerveknek - változatos formáit hozták' létre: Ezek vet-

ték kezükbe az élet irányitását és hozzáfogtak, :a legfonto-

sabb napi problémák megoldásához. Igaz i  ez a tevékenységük . 

nagyrészt nélkülözte a politikai tudatosságot, amelynek fő 

oka, hogy politikai tapasztalatuk döntően csak a Tanácsköz- 

társaság idejéből származott.' Ezért a felszabadulás után 

elsősorban 1919 emlékei adták az ösztönzést az első .forra-

dalmi, népi szervek megalakitásahoz Az elszigeteltség mi- 

att legtöbb helyen nem is ismerték a kommunista part poli-

tikai irányvonalát a felszabadulás utáni időszakra. vonat

kozóan. A felszabadulás után először azok a  baloldali  cso- 

portok mozdultak meg =  amelyek átvészelték az  ellenforra-
dalmi rendszert. Ezek a baloldali csoportok volt vörös#a- 

tonákból, direktóriumi tagokból, a földmunkismozga1om 

résztvevőiből:/szegényparasztokból és.kubikusokbál/ sze-

gem?'  kisiparosokból állottak. Legtöbbször az ő mozgósitó, 

szervező tevékenységük hatására mozdult meg a parasztság. 

Jellegzetessége még a tiszántúli területek fejlő
.désének, .' 

hogy a parasztság módosabb rétegei akarva-akaratlanul 



• 	szintén megmozdultak. Yonzótta,őket a tömegerő, és.a köz- 
vetlen tennivalókban egyet is értettek a.  baloldali. ceo- 

. portokkal . .' 55 • , 
 . 

A  baloldali  ind3:tású és irányitású tömegmozgalom 

fel is vetette a proletárdiktatúra lehotőségét. Szentesen 
a vörös hadsereg előrenyomulásától a kommunizmus győzel-
met  várták a felszabaditott területeken. 56.  A tömeg- 
mozgalomra azonban nem ez a jellemző,.. hanem a readkivül 

sok irány-ó aktív tevékenység az új .élet meginditása ér- 
delében. 

Az ország időrendben első üzemi bzotts.át'.Szente-

sen hozták létre 1944. október ;19-én a Zsoldos-féle ve- 
keezugi .gazdaságban. itt a gazdasági épitőmunka irányitá- 
Sára hat  főből .aló üzemi bizottsárgot hoztak létr_e... 57' 
1944.. -,október 24-én három helyen is: ' létrejött az üzemi 
bizottság: Szentesen a. Zsoldos-RT Gőzmalomban /7 fővel'

:, 

Cserna János -fábiénsebostyéni birtokán, /3 főve ./ és: So-

site'ki . Mihály-féle fábiebestyéni gazdaságban /3 . fő- 
veit..1944. október 25-én Szentesen a Zsoldos RT fatele-
pen  és t églagyárban./4 fovel/. 5S' Ugyanebben ma  időben 

főként Szeged példája nyomán- a megye üzemeiben és el-
hagyott nagygazdaságaiban szintén megalakultak az üzemi 
bizottságok. 

A tömegmozgalom keretében Csongrád vármegye városai- 
ban és községeiben már a felszabadulás utáni napokban meg-
szervezték a polgárőrséget, illetve mási-más elnevezéssel  
népőrséget vagy városi és községi rendőrséget. Ezeket

. 

részben fel is fegyverezték.. 59• 	
. 

A legfontosabb, hogy a városi,. községi előljárósá- 
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gok helyébe új tipusú forradalmi szerveket hoztak létre.  

Ezeket általában tanácsoknak nevezték az 1919-es Tanács-

köztársaság idején . működő ,  tanácsok mintájára.: $á►biánse  

bestyénsözségben 1944. november 19-én a község .  minden  

nagykorú lakosa részvételétel tartott.népgyülésen az el- 
/ 	- 

manekült előljáróságot.leváltották és helyébe N. Horváth . 

Béla gazdálkodó elnökletével községi tanácsot választot 

tak. 60.  A  megye  több községében is alakultak tanácsok.  

A  Csongrád vármegyei alispán még 1944.. december 17.én is . 

azért "panaszkodik" a Békés megyei alispánhoz: irt leve-

lében, hogy  "a községestben regalakult tanácsok sok eset-

ben akadályozzák. az esetleg ott maradt tisztviselők ;mun- 

káját és működését,. és több helyen nincs olyan atmoszféra, . 

hogy abban eredményes közigazgatási munkásságot lehessen  

kifejteni." ,Jeli a népmozgalom erejét, :.hogy az alispán . 

véleménye szerint csak ott várható eredaényes.. munka, ahol  

a helyi közigazgatási vezetők együtt tudnak müködni a la- 

~~1 . kossá 	! 61.•  

Máshol a kommunisták nem alakitottak tanács- vagy di-  

rektóriumszerü forradalmi hatalmi szerveket. .  Enélkül is  

hozzáfogtak a, egsiirg*sebt teendők megoldásához. itt a po-

litikal. megbizóttak szerepét töltötték be a helyükön m_a-  

radt,, régi közigazgatási tisztviselők mellett.  Kiskirály-

ság községben a kommunisták ellenőrt delegáltak az; előljá-

róság mellé.,:: és a legszélesebb döntési jogkört biztositot-  

táti számára. 62.  

MKP•titkárt küldték be  az elöljáróság mellé és az ő. dele-

gálását október 18-án népgyülés hagyta jóvá..Németh Gyula . 

egyúttal a. polgárőrség parancsnoka is  volt,,  .é  helyileg . 

Tápén 1944. október 12-én Rémeth Gyula  
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nagy hatalom összpontosult igy a kommunisták, . személyileg 

a párttitkár kezében. 63.  -- A politikai megbizott kikül-

désének rendszerét más területein is  alkalmazták. Hódmező 

vásárhelyen az első időben nem üzemi bizottságok jöttek 

létre. A kommunista párt az üzemekbe politikai megbizotta- 

kat küldött -- a Bokron gyárba, famegmunkáló üzemekbe, .mal-

mokba stb _. -- összesen 18 üzembe. A politikai megbizottak 

feladata  volt a termelés meginditása .,..a demokratikus üzem-

vezetés kialakitása. Később alakultak .csak ki a.demokrati-

kus 	testületek, az üzemi bizottságok. 64. . 

Nem egy helyen a kommunisták vezetésével azonnal lét-

rejött a helyi demokratikus erők összefogása, amelyben 

részt vettek a dolgozó -nép összes rétegeinek képviselői .. 

Hódmezővásárhelyen a város felszabadulása utáni napon, 1944. 

október 9-én már megjelent Vass Zoltán. Először a kommunis-

tákkal tárgyait. A tárg<ylás.ok lényege az volt,  hogy a népi 

frontpolitika alapján kell.meginditani az életet,. A város-

ban  a törvényhatósági bizottság együttmaradt a felszabadu-

lás,után, a demokratikus politikai vezetőkkel_ együtt.:Ok-

tóber 10-én Vass Zoltán összehivta a pártok vezetőit, az 

ittmaradt tisztviselőket és megbeszélést folytatott velük. 

A pártokkal történt megbeszélés alapján Vass Zoltán és az . 

SZDP hódmezővásárhelyi vezetője ., Takács Ferenc,, országgyü-

lési képviselő Kiss. Pál pártonkívüli tüzoltópnaancsnokot 

javasolta polgármesternek a szovjet katonai parancsnokság 

nak. 65. Az új polgarmester:1944. október 23-án megalaki-

totta a városi tanácsot a müködő demokratikus pártokból; a 

Kommunista Párt ., a Szociáldemokrata Párt és a Független 

Kisgazdapárt 2-2 képviselőjéből.. A városi tanács a. kis. 
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gyül.és hatáskörével rendelkezett, At számos forradalmi 

jellegü  intézkedést  i. végrehajtott. 

A nemzeti bizottság megalaku3,áig a legfőbb politi-

kai irányitó testülete volt a váresnak. i94'. október 27-

i ülésén Takács Ferenc /SZDP/ inditvényárs a. városi tanács ,  

kimondotta, hogy a zsidótörvénnyel kapcsolatos összes 

digi rendeikezésékkat felfiiggeszti. A jogbizonytalanság 

megsziintetése céljából 19449 november mégén december ef. 

lején szakemberek bevonásá.val megállapitotta az önkormány,,  

zatokról  szóló  törvények zés rendeletek alkalmazhatáságát. 66 ° 

Nagyon sok kérelmet birált ei,. illetve hozott azokban dön-

tést. A megalakitott  városi tanács  /vagy  várostanács/  

1944-ben. általában három  naponként: ülésezett. Októberben 

és novemberben sok esetben naponként ülésezett fontos kér, 

désekben való állásfoglalás, illetve döntés végett. 1945 

elejétől - a nemzeti. bizottság megalakulásától • általé,- 

ban mAr csak hetenként  ülésezett..  67 ' 

A régis, e együttmaradt törvényhatósági bizottság 

194. november 11.-én kimondotta önmaga feloszlatását, és 

felhataldazta a polgármestert, hogy a város területén, 

ködő demokrati.inis pdrtok megbizott  tagjaiból. november. 20- 

ra új közgyfilést hivjon össze. Az új törvényhatósági TA. 

zottságoknAk hivatalból csak a polgármester volt a tagja, 

szakszerüség cimén pedig  senki és  a  bárom  part 2es...2o ta-

got küldhetett be, összesen hatvanat. 68* A közigazgatás . 

ilyén formájú atszervezése megfelelt a  népfront  

mének és  'kezdeményező  erejü. volt. A. megye tisztintúlt te-! 

érezhető volt ennek hatása, sőt az ideiglenes 

kormány számára is a&apul és mintitui szolgált á Vártni 



és megyei  tgrvényhatetsági bizottságok újraalakit .ásában.. 

Szentesen a felszabadulás után ugyancsak városi ta-  

nácsot szerveztek. A  szovjet  katonai parancsnok Dr.  Né- 

gyesi Imre nyugdijas polgármestert nevezte ki új polgár-  

., 
mesternek.. G hivatali müködése megkezdése után azonnal  

v.árosi tanácsot szervezett . .. Ennek hivatalból  négy tagja  

vol t, elnöke pedig  a polgármester. Tggjai. a Kommunista  

Párt küldöt:tei .,t, a KísgazdapSzövets-ég,„ a Gazdák Szövetsé-

ge i  a Gazdasági Egyesület;, a 5zoci  Aldem,okrata Párt ,. a  

Kereskedő  F.gyesület,:. az Ipartestület :i  az értelmiség és  

az- egyháazkaak kikü~i±~vttel. 6g . . 	A városi tanácsban te-  

hát a lakosság minden rétege képviselve volt .,- határozott  

pártkeretekről azonban meg nincs szó. A széles képvise-

leti f:orma népfront szellemre utal,  de a sokrétüség ké-

sőbb majd zavarja  a közigazgatás aépfront.pártiRf .ormáci6  

alapján történő kiépl:tését. ~ 

A tiszántúli demokratikus ;népmozgalom erejében sze-

repet. játszott,; -bogy itt az agrárszocialista hagyományok  

erős . gyökeret eresztettek, szervesen  beilleszkedtak .a nép  

gondolkodásába, világnézete alakulásába,' Igy a Horthy-kor-

szak megtévesztő propagandája nem volt olyan hatásos, :mint  

más megye területein. Ebben az ún.; viharsarki részben az  

ellenforradalom éveiben is  tevékenykedtek a kommunista és  

baloldali  emberekből-4116 csoportok,. amelyek ellenálltak  

a fasiszta  fertőzésnek és bizonyos : mértékig' seml.egesitet- 

ték. azt:.   	 .  
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Csongr d megye Tiszán inneni területein - Szeged.és 

közvetlen környékének kivételével - a felszabadulás utá- 

ní fejlődés sokkal nehezebb, vontatottabb volt.  A néptö-

megek aktivitása és a helyi kommunisták vezető szerepe 

csak sok nehézség leküzdése árán bontakozhatott ki .. Itt 

a felszabadulás előtti baloldali mozgalom is sokkal gyen-

gébb volt: Csongrád város és környékének szegényei között 

a nyilas szociális demagógia népszerű volt .. A felszabada- 

iás utáni fejlődést ezért sok nehézség és botladozás ki- 

sérte.. A vörös hadsereg parancsnoksAga Csongrádon is pol-

gármestert nevezett k3. Pozsár János személyében.: Po .zéár 

János tudott oroszul :, reakcíós felfogásai volt.. Nem hozott 

létre tanácsadó szervezetet . . Az ügyvitelt polgári parancs- 

nokként, később kirendelt polgármesterként a régi, itt-

hon maradt tisztviselőkkel intézte, és továbbra is régi 

módon, a régi törvények alapján vezették a várost. ?a' : 

Kiven mutatja reakciós voltát polgári parancsnoki .tevé-

kenysége. . 19.,44. október l34án nevezte ki a vörös hadse-

reg parancsnoksága. Még ezen a  napon hirdetményt adott 

ki, melyben azt jelentette be, hogy "a városban orosz 

katonai közigazgatás lépett életbe. Kijárási tilalom 

Lvan21 agyonlövés terhe mellett.  Egy megsebesített orosz 

tisztért vagy katonáért tiz polgári személyt végeznek ki, 

a házat felégetik." 7"  A lakosság félrevezetése is volt 

ez, nem a vörös hadsereg harcának célját mutatta meg, a-
mint  ezt á megye máshelységeiben megjelent első hirdet-

mények, plakátok megmutatták. A tömegmozgalom kibontako-

zását is gátolta. A tömegmozgalom gyengeségéből adódott, 
hogy  az új élet megindításában a baloldali erők nem tud-
tak részt venni és csak később kapcsolódtak be a város i- 



rányitásába. A felszabadulás után Sághy S.  János szőlő. 

birtokos, régi exponált :Csongxúd megyei kisgazdapárti 

vezeti irányitásával Ideiglenes intéző Bizottságot hoz--_ 

tak létre Túri István jobboldali  szociáldemokrata part-

vezető, két vitéz és az igazgató tanitü részvételévei..: 72.  

Ez a körülmény is később nehezitette a kommunisták mun-

káját.  

Pozsár János polgári parancsnok ., a megyében megirt 

dult fejlődés hatására 1944. november 20-án összehivta a 

végi.törvényhatóságill közgyűlést,, amit névleg városi ta-- 

nácsnak neveztek el. Még egy lilést tartottak Savember 

27-én. A 'tét ülés jegyzőkönyvéből az is megáliapitható,. 

hogy a városi vezetés szinte egyetlen feladatának azt 

tekintette :, hogy a társulatok tulajdonát:, elhagyott bir-

tokok :és lakások ingaságait és tárgyi értékeit megőriz 

zék,; megmentsék a majd visszatérő tulajdonosoknak. T, 

vábbá a járásbiróságot és a szolgabirói hivatalt az itt 

maradt. tisztviselőkkel újjászervezzék. ?3  Ugyancsak a 

vagyonmegóvás érdekében agyember 24-én a polgári parancs-

nok hirdetményt tett kötté,. . amel .yben az idegen tárgyak 

beszolgáltatását rendelte  elv, mert.. "akik a felhívásnak 

nem tesznek eleget .:,:  halállal büntettetnek." 74" Az  in-

tézkedésekkel kapcsolatosan meg kell jegyezni, ,hogy e-

zek indokoltak voltak. Csupán :az kifogásolható, hogy 

nem elsősorban az új élet megindítását célozták:. A de- 

mokratikus elveknek megfelelő képviselőtestiiletet is 
csak , 1945 .. február 26.án hívták. egybe Csongrádon, és 
-ezt H16dmezóvásárhelyean már 1944.. november 20--án meg- 

tették. 75' 
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Ilyen körülmények között az első politikai megnyilvánu-

lások sem a lakosságtól indultak el. Csongrádon a fel- 

szabadulás utáni első laő ., a "Tiszavidék" 1944 ..° októ- 

ber 29-éhi jelent meg, a polgári parancsnokság szerkesz- -

tésében. A vezércikkek szerzője.feltehe:tően Furjakovics • 

Miklós,, a`Nagyboldogasszony templom plébánosa volt, aki 

régi hangnemben a bizonytalanság légkörét erősitette 

".. .. a nagyvilágon e kivül, nincsen számunkra hely. Ez-

zel inditjuk útjára lapunkat:, amely -úgy véljük, össze-

kötőkapocs szerepét tölti be egy letűnt és egy új világ 

között., , amelynek közelgését nem  látjuk."  76 

A Tiszavidék későbbi számai is a polgári parancs-

nokság rendeleteit,: intézkedéseit, felhivásait közölte. 

Néhol megcsendült a jobb jövőbe vetett hit is. Az 5 .. . 

szám vezércikke már arról irt: "A megszálló csapatpk 

tiszteletben tartották templomaink - szent voltát, s egyik 

templomhoz sem nyúltak... A megszálló hatóság nemcsak en-

gedi, hogy szabadon teljesithessük lelkipásztori hivatá- 

sunkat, maga  szorgalmazta a lelkipásztorok visszatértét." 77 ' 

A néptömegek aktivabb politikai tevékenységéről tehát még 

1944. november közepéről sinds adatunk. 

A Csongrád vonzáskörében lévő községekben is visz- 
. 

szahúzódás„ passzivitás volt ..-Osanyteleken a község 

szabadulása után másfél hónappal még nem müködött ajz e- 

lő járóság. 1944. november 16-án a csongrádi sz ..olgabirói 

hivatal felszólitotta a község lakosságát, hogy szervez- 
zék meg az előljáróságot és a helyi közbiztonsági szolgá-
latot.. 78'  A következő nap, november 17-én a csongrádi 
polgári parancsnok megszervezte C sanytelek központtal a 



Csongrád megyei községek körzetparancsnokságát. Ehhez  

csatolták a környező községeket, sőt még a.kiskunfélegy-

házi járásból Pá].monostor községet is,  amely  tiltakozott 

az ellen ás a körzetparancsnokság utasi4:ásait: rendeike= 
zéseit nem volt hajlandó végrehajtani.. A csanyteleki . 
körzetparancsnokság egyébként a.csongrádihoa. hasonlóan  

dolgozott. 79".  

Kisteleken is csak december elején raozdul még a lakosság. 

Addig  a régi rendszer itthonmaradt hangadói ta-rtották be- 

folyásuk alatt a községet, és igyekeztek megaitadáiyozni 

az új élet elindulását. A nép nagy része fiit, nem mert 

pártokban tömörülni és beleszólni a község vezetésébe .. 80 . . 

Tömörkény községben  is  csak 1944 végén kezdett szervez-= 

kddni a lakosság. €31. 	 4 
A nagygyüléseknek Csongrád megyében is fontos sze- 

repük volt.  A tanácsokat nagygyülés keretében választot-

ták meg a községekben. H.ódmezővásárhelyen október végén 

tartott gyülésen és demonstráción 3-4040. ember vett rész .t. 

November közepéig a kommunista párt 14 népgyülést tar-

tott a szakszervezetek 6 na 	ést. 82.  . 	 gfygyül 	Szentesen és 

környékén már október végéig  5 nagygyül;ést tartottak. 83 ' 

A nagygyüléseknek ' gygyü3.eseknek  általában  az is  funkciója volt,:. hogy a , 
kezdeti időszakban rádió és sajtó hiányában /a .rádiókat . ' 
a  vörös  hadsereg politikai és katonai okokból összeszed-

te és zárolta/ a közérdekü ügyek mellett politikai tájé-

koztatást adjon Különösen fontos volt, hogy a reakciós  

rémhirterj'esztéssel, suttogó - esetenként nyilas •- propa- 
_ 

Bandával szemben a lakosság' helyes politikai táj :ftoZta- 
tást kapjon. A lakosság általános politikai nevelését is 
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szolgálták tehát. A megye Tiszám inneni területein 

nagsgyüléseket sem tartottak december elejéig, 

lábbis nincs erre  adatunk.  Ennek hiányában a felszabad 

digó csapatok gondoskodtak a tömegek . tájékoztatásáról 

és felvi:lágositásáró .l..Csongrádon 1944. november 29-- 

én az Uránia fiZmsZi.nházban, a szovjet . parancsnokság az 
. 	, 

aktuális politikai  kérdésekről tartott tájékoztatást. 

Ezt giiraveitités . követte, "Német megszállás Olaszország- 
84.  cimmel. 	 `  1944. december 1-én a városháza elrít- , 

ti téren . "Legaktuálisabb politikai kérdések" cimmel u- 
gyancsak politikai tájékoztatót tartott a szovjet pa-

rancsnokság. Az. utóbbi. előadást mintegy 1500-an-an hall- 
85 

	.   . 	 a 

gatták meg.  '` Ez is bizonyitja a tömegmozgalom gyen-

geségét. 

A kommunista pártszervezetek  kázvetlenül az elsó 

hatalmi szervek létrejöttével egy időben vagy azt mege-

lőzően alakultak meg.: A helyi pártszervezetek megalapi- 

tői nagyrészt ugyanazok voltak*  akik a helyi közigaz- 

gatást .,_ a termelőmunkát is meginditották :: az illegális . 

kommunista párt tagjait  a. szociáldemokrata párt balo - 

dan, radikalis elemei,. volt vörös katonák. A legelső 

szervezetek a városokban alakultak meg; 1944. október 

12-én Szentesen és Hódmezővásárhelyen. R.ódmeuóvásárhe .lyen 
napok alatt sokan kérték felvételüket, november 9-én 

30 tagja volt a pártnak,- de 400 jelentkező várta, hogy 
a  taggyülés döntsön felvételükről. Ez is összefüggött 

a nagyarányú forradalmi tömegmozgalommal és azzal,, hogy 

a munktisok,,; szegényparasztok a párttói várták .a kibon-
takozás irányitását. Rendkivül sok  irányú tevékenysé- 
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get fejtettek ki a város életének minden területén. 86.  

Szentesen a felszabadulás előtt 19 kommunista tarto-

zott az illegális Kommunista Párthoz és több szár volt 

vörös katona élb a városban. 87.  A szociáldemokrata 

baloldal vezetői Faár október 9-én megbeszélést .tartot-

tak /Mikeez• János,, Igecseri Bálint, Dadi Imre,, Erdei Mi-

hály és mások/ és hozzáláttak a kommunista párt megszer-

vezéséhez.- Ezekben a napokban Vas holtán is járt, Szen-

tesen, és. ő is  közrÉmiiködött a pártszervezet október 12- 

i létrejöttében, . ''. A megalakulás után erőteljes szer-

vezés folyt. Október 16-án tagtoborzó röplapot adtak ki 

/"Légy elvtársunki Vár az oroszoktól támogatott Kommunis-

ta Párt."/, majd a Magyar Népakarat /Szentes/ folytatott 

erőt€ljes. agitációt.., tagtoborzást . 

89.  A pártszervezet 

létszámára vonatkozóan nincs adatunk a kezdeti időszak- 

ból. Az 1944. november  9-i szegedi megbeszélésen .a  szen-

tesi pártszervezet. vezetői -. az értesités késése miatt 

nem tudtak részt venni,, de Vas Zoltán révén értesültek 

a kialakitott pártszervezési álláspontról.. Ez alapján . 

változtattak korábbi . gyakorlatukon és új tágokat nem vet-

tek fel a pártba. 9' Alaárt jelentős erejére csak követ-

keztetni tudunk abból, hegy a városi és megyei közigazga-

tási hatóságok újjászervezésében és a gazdasági problémák 

megoldásában tevékenyen részt vettek.. 

A városban történő szervezéssel egyidőben megindult: 
a környező községek látogatása, és az ismertebb mozgalmi 

emberekkel a helyi szervezetek létrehozása. Már október 

21-én megalakult a párt Mindszenten, 25-én K skundoroza- 
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mán, 26-án Szegvárón és Baksiszőlősön, 30-án Rábiánse-

bestyéáen. Novemberben Kisteleken, Algyőn, .Sövényházán, : 

és Sándorfalván. Decemberben Nagymágocson, Algyőn, Ba-

lástyán,Mórahalmon, Öttömösön, Pusztamérgesen,: Szaty-

mazon, Tápén. A megye többi községében, tanyaközpontjá-

ban majd csak 1945 elején és tavaszán jött Létre az MKP  

helyi szervezete. 91•  A létrejött községi szervezetek  

nem voltak nagy létszámúak, ,  általában 10-20 fős szerve-

zetek voltak, csupán egy--két helyen volt 40-80 fő a  

pártszervezet létszáma /Tápé, Sándorfalva, Szegvár/. 92 '  

Algyőn pl. fél évig a 10 főt sem haladta meg a párt tag- 

létszáma.. 93 ' 

Csongrádon a pártszervezet létrehozása is nehezen  

ment.. Egyes adatok szerint már november végén létreOtt  

az MKP. Valójában itt az SZDP vezetőinek irányitásával  

először egységes párt jött létre 1944. december 3-án,  

Kommunista Párt elnevezéssel. A pártlétrejöttében je-

lentős szerepet játszott három kommunista pártszervező,  

akiket Szegedről irányitott ide a Központi Vezetőség.  

Mindhárman - Hollósi-Reller Tibor, Székely József és Dr.  

László András - 194'4. őszén a bor-i /Jugószlávia/  inter- 

nálótáborból szabadultak. A csongriiak faji előitée  

tek miatt - - 	é~~~~ /zsidók voltak/ hamarosan 	őket,  

pedig a pártnak nagy szükséges volt munkájukra. Később  

a kommunisták jelentő kisebbségben maradtak, és a Szo-

ciáldemokrata Párb vezetőségének intrikái ellen sokat  

kellett ettől kezdve küzdeniök. 94' A késés: miatt is a  

Csongrád környéki községekben Tömörkényen, Csanytele- 



ken . a pártszervezetek csak 1945 tavaszán jötték létre. 

A létrejött pártszervezeteknek, az esetleg meglévő 

szervezeti gyengeségiák ellenére is döntő  szerepük volt 

a nemzeti bizottságok megszervezésében.  

A  szakszervezeti mozgalom;  a felszabadulás után 

rendkiviil gyors ütemben fejlődött. . Szerepet.. játszott 

ebben. a  Magyar Kommunista Párt és a  Szociáldemokrata 

Párt 1944.: október 10-4 egységmegáilapodása, amely a 

felszabadulást követő időre az egységes szakszervezeti 

mozgalom mellett: foglalt állást.. De segitette a nagyará- 

nyú feliend-űiést a már tárgyai :t tömegmozgalom is. ,  A két 

munkA-apárt -az első időszakban. terniészetszerüleg. még 

csak a kommunista párt •- nagy gondot fo .rditott a szak-

szervezetek újjászervezésére, a szakszervezeti mozgalom 

megeriísitésére.. 95° 

A szakszervezetek újjászervezésében-is a városok,  

jártak élen. Hódmezővásárhelyen 1944. október 23-án . 

már a szakszervezetek  jelentős része müködöt:t :. November 

1-én a Földmunkás Szakszervezet kezdte meg mi,iködését.. 

November  3-án a vasutasok alakitották meg szakszerveze-. . 

tüke:t,, és november 6-án . a Kokron gyárban megalakult az 

első  üzemi szaksze -rvezet. , 96 ` November .9-re .megalakult  

az épitő-,.. bő.ripari-, gyáripari-,, vasmunkások,. :szabók 

és csizmadiák szakszervezete. NovembOr végére asztalo-

sok és a városi alkalmazottak szakszervezete .. ,Ö.sszlét- 

számuk még nem érte el az 1000 főt.'. 97 • Szentesen a 

pártszervezet három nappal a felszabadulás után nagy  e-

rővel hozzálátott a szakszervezetek megszervezéséhez. . 

Elsősorban a földmunkások szakszervezetére forditottak 



nagy gondot. "Ennek következtében néb4ny hét leforgása 

alatt 1000 fölé emelkedett a szentesi szakszervezet . 

létszáma és 21 szakmai szakszervezet kezdte meg mikö 

d€s0t." 98:': Október végén már megalakult a Szellemi 

Munkások Szakszervezete  is, november végére a szakszer-

vezetek létszáma már elérte az 1500 at. 

Csongrádon  szociáldemokraták szervezték a szak- 

szervezetet nem túl  nagy  eredménnyel. Még 1945 elején 

is a polgármester fordul a lakossághoz, hogy "minden 

szellem.  és fizikai munkás saját jól felfogott érdeké-

ben a legrövidebb időn belül iratkozzék be-a munkaköré- 

nek megfelelő szakszervezetbe." 99 ' 	. 

A községekben és.a'falvakban földmunkás szakszerve- 

zetek alakultak. 1944.-december közepén.Algyőn a szak-

szervezetek, Tápén a földmunkás szakszervezet, a kis-

kundorozsmai Kunsági Szövőgyárban a textilmunkás szak- 

szervezet jött létre. Aecedber 24-én Veres Péter és a 

szegedi szervező jelenlétében alakult meg Sövényházán 

és- Baksiszőlőn, 25--én Csanyteleken a földmunkás szaka

szervezet.: Tömörkényen és megkezdődött a szervező mun-

ka. 100' Mind szenten már november 22-én megalakult a 

Szabad Szakszervezet az iparosok, kereskedők és föld- . . 
munkások-  szakmai csoportjával. 101',  A forradalmi tö--

megmozgalom hatására a szakszervezetek lét -rejöttek még 
olyan helyen is, ahol az MKP kezdetben pártszervezetet 

nem tudott létrehozni. Ezek nemcsak gazdasági és kultu 

rális, hanem igen komoly politikai tényezőkké váltak. 

Ezzel is magyarázható, hogy egy-két községben és tiszt- 
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viselők, tanitók is szakszervezetekbe tömörültek. Mind-

szehten 
	 E. 

 pl . . a Közalkalmazottak és Szellemi Munkások Szak-

szervezete is létrejött 34 taggal, amelynek az alelnöke 

jersuita  pap lett. 102. 	A  szakszervezetek a nemzeti 

bizottságok megteremtésében mindenütt közreműködtek, és 

önálló politikai tényezőként jelentkeztek. 

A fenti elemzésünk azt mutatja :, hogy a Magyar Nem-

zeti. Függetlenségi Front szegedi megalakulásáig a megyé- . 

ben  kibontakozó demokratikus  tömegmozgalom helyenként 

ha spontánul is mégkezdte az. új Magyarország alapjai-

nak lerakását. A "szegedi összefogásig" már demokratikus 

szervezeti formációkat hoztak létre. A Magyar Kommunista 

Párt és a  Szabad Szakszervezetek  szervezetileg  kiépültek. 

A többi demokratikus párt egy-két kivételtől eltekintve 

még nem alakult meg. A Függetlenségi Front létrejötte ép- 

pen ahhoz adott lökést, hogy a demokratikus tömegmozgalom 

kiszélesedjék és a  demokratikus  pártok létrejöjjenek.. Ál-

talában az volt a jellemző, hogy a szegedi példa hatására 

a megyében hamar létrejött a  Függetlenségi Front,  illet- 

ve a helyi szerve a -nemzeti bizottság. Viszont forditot- 

tan alakult a szerveződés mint Szegeden. Szegeden a pár-

tok szervezetten csatlakoztak a Függetlenségi Fronthois. 

A megyében előbb létrejöttek a népfrontbizottságok . és 

csak később szerveződtek ehhez: a pártok az MKP és a szak-

szervezetek kivételével . . Ugyanakkor a nemzeti bizottságok 

létrejöttük után - mozgásba hozták a még passzív töme-

geket, teljessé tették a népi érők aktivitását. 'A nemzeti 

bizottságok tehát kifejezői voltak a legszélesebb tömegek 



demokratikus összefogásának. 'A Magyar Nemzeti Független-

ségi Front létrejötte tehát új szakaszt  nyitott a népi 

demokratikus szervek tevékenységében is. A már megala-

kult .kü.lönfé3•e. szervek,_ városi és községi tanácsok.,_ a  

különböző létszámmal mi,üködő bizottságok :megszüntek .,. vagy 
 

átalakultak: nemzeti. bizottságokká. 

Az ors zág, első nemzeti bizottságának, - a Szegedi Nem- 

zeti Bizottságnak példájára és hatására egymás után ala-  

kultak meg a Függetlenségi Front helyi szervei. Szeged 

nocsak példát mutat►ott, hanem, a nemzeti bizottságok 

szervezése is ,kezdetben innen  indult el, 1944. december 

3-án az 	szegedi szervezetének vezetősége levéllel. 

fordult a  környező községek 	szervezeteihez. . Ebben 

azt kérték:,, hogy a község értelmes embereit hivják ösz- 

sze és  hozzák létre a nemzeti bizottságot., 

 103.  Az MKP  

által szervezett  nagygyi,ilések ettől  kezdődően  FF  nagy- 

gyülések voltak,  ahol  általában megválasztották a nemze-

ti Bizottság nem  kommunista  tagijait  is. A kommunista  

párt és a földmunkás szakszervezet tagjait már a szerve- 

zetek delegálták. Ugyanitt történt meg a községi előljaró-  

ságok . népfront-elv. szerinti megválasztása is• 3944.. de- 

comber elején . népfront nagygyűléseket tartottak,. 2--áa  

Szat_ymazon,_ december 3--án Ea3:ástyán .ÍFels.őközponton/, de- 

cember 9-én  Kisteleken.. ,Szegedről irányltva más megyék  
területén is  tartottak  . fMTF nagygyüléseket4 Kiskunhala-

son december p-én;,. Kiskunmaj .sán december 7-én .PBá.cs- m.f,. 

gi,ibekházáin,, Í'i.ispökle ~lénr  Szőregen 1Torontáá. cspa./ r  1~ ' 

Szegedről elvi irányi.tást is kaptak a megye városai  

és községei és ebben az irányitásban.más pártok is részt  



vettek. Dr. Balogh István "Sürgős program" cimmel fontos 

cikket irt a Délmagyarországban 1944. november 30-án. 

Ebben a politikai szervek kiépitését sürgette: "A ke-

ret megvan: a tlagyar Nemzeti Függetlenségi Front ... 

A partoknak formailag is meg kell alakulniok, és létre 

kell hozniok az fNFF helyi bizottságát, a nemzeti bi-

zottsitgot." Ugyanezt sürgette valarai'vel később Révai 

József is a Délmagyarországban: "Éppen azért, mert a 

nemzeti egységet, a demokratikus erők összefogását nem 

platonikusan valljuk, hirdetjük azt, bogy az összefo-

gitst szervezeti. forriAkba kell önteni. Úgyanúgy„ ahogy 

Szegeden, Orosházán, Ródmezővá.sárbelyen, Kiskunhalason, 

és még egész so r más városban létrejöttek a nem- 
"105.. zeti bizottságok., 

Hódmezővásárhelyen a Vásárhely Népe 	lap de- 

comber 8-án adott hirt a szegedi eseményekről és a. Sze-

gedi Nemzeti  Bizottság ,  létrejöttéről. A szegedi hatást 

tükrözi, hogy 1944.. december 10.'n nagygyülésen jelen-

tették be az LINFF létrejöttét Ródmezővásárhelyen. A gyil-

lésen Liárton Árpád reformatus lelkész elnökölt. Felsz6- 

lalt Karácsonyi  Sándor  az F1CP, Takács Ferenc az SZDP, 

Karácsonyi Ferenc as LW' és Diószegi Ferenc a szakszer-

vezetek képviselőjeként., A pártok vezetői bejelentették 

a Magyar Nemzeti Függetlenségi Fronthoz a csatlakozásu-
kat,, 6s  "ahhoz  az elvhez való hiiségüket, bogy minden 

pártérdeket félretéve, első legyen az ország helyreál-

litasa." 1°6* _1944.‘ december 13-án a Vásárhely.Népe kö-

zkilte az UM programját a három működő part vezetőjének 

alairásával: Karácsonyi  Sándor  az FKP, Takács Ferenc az 



SZDP, .Oláh Mihály az MKP képviseletében ' irta alá. 

Hódmezővásárhelyen jelentős politikai eseményként 

értékelték a történteket .. A nemzeti bizottságot mégis 

csak másfél hónappal, később hozták .létre. A feltárt do- 

kumentumok azt mutatják, hogy a Várostanács minden vál-

toztatás nélkül nemzeti bizottsági funkcióval működött 

tovább.' Fontosabb politikai döntések alkalmával meghiv- 

ták Márton Árpád lelkész elnököt. Igy az Ideiglenes Nem 

zetgyülég.tagjainak megválasztásában, , az igazoló bizott-

ság megalakulásában a  Várostanács döntött.: A kommunis- 

ták a nemzeti. bizottság létrehozására törekedtek, de  a 

felszabadulás után kialakult helyzet megváltoztatása 

ndm volt könnyű.' A. Nemzeti Parasztpárt és a Polgári De-

mokrata Párt még nem alakult meg,. az SZDP és a FKP pe-

dig ellene volt annak, hogy '  a.  szakszervezetek politikai 

hatalomhoz is  jussanak.  A pártok vezetőit az is  lekö- 

tötte, hogy részt vettek  az Ideiglenes Nemzetgyülés -

lőkészitő Bizottságában, majd a. küldöttjelölő gyűlések 

le&onyolitásában. Az. SZDP részéről Takács Ferenc,, az 

MKP részéről Karácsonyi Ferenc és Oláh Mihály 1944. de-
cember 12-től keveset tartózkodtak Hódmezővásárhelyen. 

Igy csak a nemzetgyülés ülésszakának befejezése utáh, 

1944. december 25-én a Várostanács ülésén került újból 

napirendre a nemzeti bizottság kérdése :. Itt az MKP el-

érte ., hogy a Várostanácsba két szakszervezeti küldöttet 

is behivtak és ezzel megindult az átalakulási folyamat. 

A másik két párt azonban az MKP befolyásának túlsúlyá-

tól félve, csak a többi párt megalakulása után akarta 

a nemzeti bizottság , formális létrehozását, tehát annak 



függvényévé vált az Ate,lakulás befejezése. 1°7 * A Nem-

zeti Parasztpárt 1945. január 14-én,, a Polgá.ri Demokra-

ta Part 1945. január 26-an jött lébre. 1°8 ' - A követke-

ző nap, 1945.  január .  27-én megalakult a Hódmezővásárhe-

ii Nemzeti Bizottság. Elnöke Marton Arpád demokratikus 

felfogású 6s magatartású pap lett, tagjai: NW 2, SZDP 

3, MKP, 1,, S•akszervezet 1,, NPP 2  és  PDP, 1 képviselette,l. 

Alelnökké Karicsonyi Sandort választott*. 109 . A  

Várostanitos a továbbiakban kisgyülési jogokkal funkci-

onált 1945 nyarant történt közigazgatási átszervezéséig. 

Szentesen nea volt helyi sajtó. A. lakossigot hir-

detések, Iii•detmények és röpkapck útján tájékortatták, 

igy értestiltek a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front lét-

rejöttéről is., 1944. decemberében szervezett  politikai 

csak az IMP és ..a szakszervezetek tevékanykeatek. Az 1- 

deiglenes Nemzetgyülésen szerzett politikai tapasztala-

tok alapján jött létre a Szentesi Nemzeti Bizottság 

1944. december 26-án. Eredetileg  pártközi  értekezletet 

kivantak összehivni az MKP„ a szakszervezetek és ,a •szer- ,  

veződő SZDPt  FKP és a Szabadelvü Demokrata Párt részvé-

telével.' Az értekezlet elején kimondották az együttmii-

ködés szükségességét és ezzel Atalakult a nemzeti Bi-

zottság alakuló illésévé._Kimondották azt is, hogy a  

nemzeti bizottságok lehetőleg a nemzetgyülés tagjaiból 

kell ,létrehozni.' A jelenlévő három párt 	SZDP és 
PEP/ .és .a szakszervezet 2-2 képviselőt delegalt és 

n.ökévé Vajda Imrét választották. Eredetileg a Szaba.d. 

eivü .  Demokrata  Pártot  is meg akarták hivfli, .aáonban 
többszöri keresésre sem találták meg a pázt vezetősé- 
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gét az általuk bejelentett és hirdetett párthelYiség-

ben. Ezért MKP javaslatra határozatilag kimondották, 

hogy "a Szabadelvü Itemokrata Pártot  /később  Polgári 

Demokrata Part/ nemlétezőnek tekintik, annál is in-

kább, mert létezésének és kifejtett munkájának semmi 

jelét Látni nem lehet." Ezt a népfrontpolitikAnsk'nem 

megfelelő'álláspontot bamarosan módositani kellett az 

MKP-nak és a Szentesi Bemzeti Bizottságnak. A Szabad-

elvü. Demokrata Part követelésére az 1945. január 10-i 

ülésen elismerték a pártot és a nemzeti bizottságki-

egészült delegáltjaiva1. ll°.A  nemzeti bizottság 

megalakulása után jelentették be hirdetményen és r6p-

lapon, hogy az MIT megalakult Szentesen. 111. 

Csongrádon a polgári jei1egi pártok szerveződése 

- a már ismertetett okok miatt - 1944. decemberére je-

lentősen előrehaladt. Itt is az Ideiglenes Bemzetgyű-

lésen szerzett tapasztalat alapján hivták életre a nem-

zeti bizottságot 1944. december 30-6n, a Magyar Vemze-

ti Függetlenségi Front megalakulása alkalmából tartott 

pártközi értókezieten. Csongrádon azonban még több kér-

dés tisztázatlan volt. Igy nem értették a nemzeti bi-

zottság politikai irányit6 szerepének lényegét, és 2 

szinte miködésképtelen nagy létszámú testületet hortak 

létre. A négy müködő párt és a szakszervezet 4-4, össze-

sen 20 tagot delegAit.,Elfogadták, hogy az értelmiségi 

dolgozók szakszervezetének megalakulása után azok ré-

szére is biztositsanak helyet a bizottságban. TAri Ist- 
szociáldemokrata vezető  javaslatát  dts elfogadták,  

hogy a régi városi tanács munkakörét vegye At a nemze- 
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ti bizottság. 112.A számos zavaró, egymásnak ellent-

monde) határozat, de főként a nagy létszám mikatt 1945. 

január 30-án a Csongradi Nemzeti Bizottság újjászervez-

te önmagát. Igkkor mar a megyében ás az országban kiala-

kult gyakorlatnak megfelelően 2-2 part- és szakszer-

vezeti taggal jött 16tre, tisztőzva a városi tanács 

és  a nemzeti bizottság funkcióbeli különbségát. 113 * 

Csongrád  megye községeiben a nemzeti bizottságok 

1941. decemberében és 1945 első hónapjaiban jöttek lét-

re. Ha megalakulásukat vizsgáljuk, nagyon változatos 

képet kapunk: • 

- A nemzeti bizottságokat  általában: partközi ér-

tekezleten horták létre. Derekegyházán As Kiskundorozs-

man a községi képviselőtestületek választátták meg a 
.14 nemzeti bizottság tagjait. 1  

- A nemzeti bizottságok partok szerinti összetéte-

le is rendkivül viltoza.tos. Mindeniitt a miködő  pártok  

hózták  létre, -és • ebben a kommunisták vezető szerepe el-

vitatha.tatlan. Kiskirálystig, Kiskundorozsma ás Sándor-

falva községekben az MKP, a Független Kisgazdapárt és a 
115. szakszervezetek hortál létre. 

Mindszenten ás Tápén MKP, FKP, NPP ás szakszervezetek, 

szegváron MKP, FKP, SZDP 6s a szakszervezetek alakitot- 

• talc. meg. 116' Derekegyb.ázán ás Tömörkény községekben-

nem volt MKP alapszervezet.' Ott, eleve késett a. NB meg-

szervezése. Az MNFF csongrádi eln.öksége /sictj rnár 1945. 

‚ január 5,-én 	 fordult Umörkány község elől- 

járóságához, hogy hivja• fel a községbon milködő  pártokat  
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az '1k1NYF tnegalakitáSára /az. NB létretiozására/, de igy 

is csak 1945.- március közepén jött létre az - itP, SZDP; 

és a szakszervezetek kiildötteiből.. 11Z* Derekegyházán 

a Nemzeti Parasztpárt; és a FöldmimkAs Szakszervezet  a-.  
A 	. - lakitotta !leg az NB-t 1945 	 118..- február 27-én. 

pártformációt- 'vizsgálva az is megállapithatói. hogy a 

megye községeiben Polgári Demcikrata Párt sehol"sem 

illetve az eddig feltárt anyagban  erre- nem tail-

lunk adatot és utalást.' A meglévő polgári erők vagy a 

Kisgaddapártba tömörültek„ vagy pedig a szakszerveze-

tekben alakitottak polgári-értelmiségi csoportot, mint 
1194 Mindszenten és Szegváron történt... 	A többi község-..,  

ben a szaliszervezet a földmunkAs szakszervezetet jelen-

tette és ezek  igen:  aktivan,közremüködtek  az.  NBk lét-

rehozitsában.. Részvételük sehol - sem -képeete vita tárgyát 

/országosan számos adatot találunk az ellenkezőjére/.. 

MKP alapszervezet hiányában ,- mint Lterekegyházán
•  Tömörkény ,esetében lattuk - a kommunisták' a földmunkits 

szakszervezet révén érvényesitették politikájukat, 

folyásukap. 

A nemzeti bizottságok eInökeinek megválasztásit-

ban általában. as dominált, hogy ,demokratikus gondolkodású, 

tekintélyes helyi pol.itikust 'válasszanak. Ez általában 

sikerült 	és- szinte minden pártból , 	elnökk5s6 

ket. AdOdtak azcinban furcsa helyzetek is.' A régi tekiD-

télytisztelet. még élt. Derekegyházán uradalmi segéd-,  

tisztet választottak elnöknek. 129' A szegedi és hód-

meZővásárhelyi,példára papokat is választottak elnök-

nek, pl.. Pusztamérgesen és 13Andorfalván. Sándorfalván 
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a nemzeti bizottság arra való hivatiozással, hogy "or—

kölesi szempontből is feltétlenül kivánatos, hogy az NB 

elnöki székében egy feddhetetlen életa  egyházi  személy 

Ailjön", egyhang4lag felkérték az egyébként  közismerten 

, jobboldali beállitotteága LePeY EMU  római katolikus  

plébánost, szentszéki tanácsost az elnöki tisztségre. 

"székfoglaló beszédésben" a nemzeti bizottságot szo-

eiális jellegü testületté Xivánta,degradálni, és arra 

kérte a jelenlevőket, hogy "szociális ténykedésükkel 

segitsék a község lakosságat". 121. 

A demokratikus erők együttmilködésére Csongrád 

megye községeiben is találunk példát mér a nemzeti bi-

zottságok létrejötte előtt. TApén 1944. november végén 

Nenzeti Szakbizottságjött létre a demokratikus erőt-

ből, az MKP és a szakszervezetek helyes politikájánat 

eredményeképpen.  A Szegedi  Nemzeti. Bizottság létrejöt-

te után sem váltortatta meg nevét és ebben a formában 

tevékenykedett 1945. március 8.ig. A  nemzeti  bizottság 

ekkor szerveződött meg a már ismertetett  formában.  122. 

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front Csongrád me-

•gyei létrejöttének Attekintése nem teljes. Egyes közsé,- 

gek nemzeti  bizottságai  nem  vezettek  jegyzőkönyveket, 

levelezéseiket nem iktattik. A városok és fontosabb 

helységekanyagai azonban ismertek. Csongrád megye sa-

játos helyzetéből adódott az is, hegy a többi megyétől 

eltérően a  tárgyalt  időszakban nem jött létre megyei 

nemzeti bizottság. A :közel lévő szomszédos megyeszék-

helyen,, Makón viszont air 1945. januárjában megszerve-

ződött. Csongrád megye területén azonban négy nagy vá- 
. roe van, es ebből kettő önálló thj. város.  volt. 



Ez részben gátolta egy átfogó megyei NB  létrehozását, , 

miután a megye székhelye egy haJanadik, nem önálló vá-

ros,. Szentes volt. A négy város kisugárzásának ereje 

viszont ellensúlyozta a megyei nemzeti bizottság .hiá- 

yát . Tudunk viszont olyan javaslatról ., amely 'indít-- 

vámozta ennek felailitását: A Szegvári Nemzeti Bi-

zottság 1945. június 4-i ülésén javasolták ezt azzal 

indokolva :, hogy a községek egymás közti ügyeit majd : 

itt vitassák meg Az NB elfogadta a javaslabot, he- 

lyeselt& az elgondolást és megkereste a megyei Nemze- 

ti Bizottságot /sic'!Í, vagyis :a Szentesi Nemzeti Bi-

zottságot, hogy minden község rézére biztositson 2-2 

helyet a megyei bizottságban,,: hogy, a községi NB-ok be-

teltintést nyerhessenek a megyét érintő közmurka és é 

leimiszerbeszolgáltatási ügyekbe: és azok arányos el-

osztásában együttesen döntsenek . 123. Az elképzelés 
nem valósult meg. Mindössze annyi ismeretes,.. hogy 1945. 

június 20--i O ongrád varmegyei törvényhatósági bízott-
s €xg rendes köz gyülese elott . a vármegye nemzeti bizott-
ságainak együttes ülésén döntöttek arról, hogy kiket . 

javasolnak a megüresedett vármegyei és járási tiszt-

viselői állások betöltésére és a varmegyei kisgyűlés 

tagjainak számát .20-ról 16-ra csökkentették.' Ettől el-

tekintve a Szentesi: Nemzeti Bizottság 1944. decemberi 
megalakulásától, gyakorlatilag megyei NB funkcióval te-

vékenykedett. A Csongrád megyei Nemzeti Bizottság. csak 
1946.. április, 19-én jött létre és 1949.. február 2-ig . 

müködött, vagyis a Niüggetienségi Front létrejöttéig. 124. 
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II. A népfront programja és a. pártok állás-

pontja  a  programmal kapcsolatban. 

1.f Az  MKP és az MNFF programja 	 . 

A felszabadulás utáni forradalmi átalakulás veze-

tője és szervezője a Magyar  Kommunista  Pártvolt. A 

vezető szerepet több más tényező mellett azzal vivta 

ki, hogy olyan programot dolgozott ki, amely lehetővé 

tette a legszélesebb alapokon nyugvó nemzeti összefo-

gást. A programtervezetet 1944. november 19-én a sze- 

gedi pártszervezet taggyülésén vitatta meg, majd 1941. 

november 30-án nyilvánosságra hozték "Magyarország de-

mokratikus újjáépitésének és felemelkedésének program- 

ja." Az MKP javaslata" cimmel. 125.  A szegedi kommunis-

ták egy részénél nem talált azonnal megértésre a demok-

ratikus program, amint ezt a népfrontpolitika értelmee 

zésénél már részletesen tárgyaltunk. Fontos eredmény 

volt azonban ennek elfogadtatása, mert ez tette lehe- 

tővé a. széles nemzeti összefogást a Magyar Nemzeti 

Függetlenségi Fronlétrehozását. 126. Front   

Az MKP programját tartalmában .és a megvalósitás 

formájában lényegtelen módositásokt .ól eltekintve,  el-

fogadták a demokratikus pártok. Igy az 1944. december 

2-án Szegeden létrejött Magyar Nemzeti. Függetlenségi 

Front programját alkotta és ezt a programot fogadta 

el a felszabadult Magyarország kormányprogramjául az 

Ideiglenes Nemzeti Kormány is. "Magyarország demokra-

tikus újjáépitésének és felemelkedésének _útja. A Ma- 

r, 



-53_ 

gyar Nemzeti függetlenségi Front programjá" -c3:mmei tet-

te magáévá a Függetlenségi  Front,. . és csak némi változ-

tatást tartalmazott. 127. 

- Igy a bevezetésből kihútták a volt utraikodó.osz-

tály háborús politikáját elitélő egyik mondatot, amely  

szerint: "Azért álltak a: német fasiszták mellé ., mert 

segítségükkel akarták a szomszéd népeket leigázni, s 

bent az országban továbbra , is 'könyörtelenül: elnyomni 

és rabságban tartani  a magyar népet." 

- Ugyancsak a bevezetőben a "magyar reakció" he-

lyett a "magyar fasiszták" kifejezés szerepelt. 

- Dr. Balogh  Istváh /FKP/ javaslatára két hélyen 

módosították a programot: "A hazaárulókat, a háborús 

bünösöket ' le kell tartóztatni..." helyett .: "A hazaá-

rulókat,. a felelős háborús bűnösöket le kell tártóz- 
tatai ..." szerepélt. Másrészt a lelkiismereti szabad- . r 
ságról szóló mondat kibővült a "biztosítva annak anya-

gi feltételeit" kitétellel, amely követelés: a' 'földreform 

lebonyolitása után az egyház anyagi támogatását jelen- 
128.   'Ezeken kivül néhány kisebb stiláris favitás 

történt az MKP programjában és ezt  a demokratikuspár-

tok is magukra nézve kötelező érvényű programként fo-

gadták el. 

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programjának 

főbb gondolatai a következők voltak: "Politikai  téren; 

szski :tás Németországgal, a. háborús bűnök megtorlása, 

az antifasiszta ,, népellenes  szervezetek és személyek 

kirekesztése a közéletből, a demokratikus szabadság- 

jogok biztositása. - Gazdasági téren: .a német. hadigé. 



peze tet támogató kartellek és n;sgybankok : á~laiu~i eller~ 

o"rzése, az alapvető, nyersan,yagf4rrások áliamos .itá .sa,, . 

az újjáépités:.megke,zdé .se, a magánkezdeményezés  táma- 

gatása, az állami i.rkinyi. tit:3 szerepének . növelése. ̂  =-  

Társadalmi téren2 a földr.eform , vé gretaa j tása és,. a régem. . 

megérett szociális törvények megalkotása. Mindennek  

ieltételeként olyan si1.Iam.iság  megteremtésát'. tartótták  

szükségesnek a Magyar Nemzeti. Függetlenségi Front párt-

jai,.  mely külpolitikáját a Szovjetunióval és a szomszé..  

dos államokkal való :j-óvisz4nyra" :  belpol: .3tikáját pedig  

a  demokratikus pártok összefogására és  a népképvisele-

ti szervek müködésére.alapozza."  

Az MKP programja teát  ‚ -mint a Magyar Nemzeti. . 

Függetlenségi Front programja:- : a nemzeti: demokratikus  

erők együttmüködé :sének alapja vc32t;.r .  Az- . MKP stratégia  

amelyet, a bevezetőben elemeztünk - 'ő . ' . feladatként a  

Hitler-ellenes .nemzeti felszabadító harcot jelölte meg.  

A program ennek megfelelően a . nemzet .cselekvő. részvéte-  

lét sürgette az . ország felszabaditásában.' Ezért hirdet-

te". hogy "össze kell fogni ,minden :igazán nemzeti,, né-

metellenes erőt! Fegyvert kell ragadni a németek ,és  

nyilas bérenceik ellen,,, szabadságunk és függetlenségünk  

kivávásáral" Továbbá: `'A legmesszebbmenő támogatást ' 

kell nyújtani a Vörös Hadserek, .   mely kiütni a 'magyar  
földről a német elnyomókat.."  

A program nem tartalmazta nyiltan a reakciós. Horthy-

rendszer :elleni ,harcot`.' Az, MP-pp3gram .  jelentéktelen  

módositását az MNFF program is  mutatja.,, Nem a 'magyar  
reakciós", "háborús bünösök" ellen lépett fel., ;  'hanem. a  

129 . 
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fasiszták ., a "felelős háborús biinösök,, a hazaárulók  

ellen. Ez az adott helyzetben  megfelelt az iMP fő cél-  

kitüzésénekl amely szerint a párt politikáját a:Hitler-  

ellenes ,felsZabaditó -harc érdekeinek rendélte alá. Nem  

mondott le azonban a Horthy-rendszer maradv`anyak elle-

ni harcról, az ország demokratikus átalakitásáról .. Ezt  

fejezte ki a program gazdasági és társadalmi célkitüzé-  

se,, amely számos antikapitalis -ta jellégii feladát megol-

dását tartalmazta. igy:a. :hazaáru ~ -.ók, a háborús bünösök  

felelősségrevon,ását, a..nemzeti  bizottságokra. /tehát  n&-

pi szervekrel támaszkodó ideiglenes kormány megalakitá-

sát, a -kartellek, ős nagybankok Al7.ámi:  pelienőrzését, a  

villanytelepek, a kőolajforrások,. a bauxit, - szén-,  

. 	, 

és az érobányák r  a biztositás á7Clamositását. Szerepelt  

benne az .Ajjáépités. - egységes központi tery alapj :án, - 

állami támogatás és irányitás mellett. A földreformot  

a legrövidebb határidőn beliil ,, a földigényti3k ktizremü-  

ködésével kivánta megoldani.: Hangsúlyozta, - hogy ennek  

széléskö-riinek kell lenni; mi.ndez tehát rad -ikrAlis föld-

reformot jelentett. 130.  

A Magyar Kommunista Párt és a Magyar Nemzeti Füg-

getlenségi Front programja radikális .és előremutató  

program  volt, amelynek talajáról 'kibontakozb,atott a né-

pi demokratikus forradalom.  

2 /  koaliciús pártok  :áll ont~a a pTOgrammal ka~--  

csolatban,  
-r---------~-- 

A. Nemzeti Parasztpárt politikai irányvonala=egyér- 
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telmilen kapcsolódott az MNFP programjához. Annak népi, 

radikális vonalát erősitette. A párt 1945. március 18- 

tál Szegedi Szabad Szó cimmel lapot adott ki, amely nem-

csak a szegedi s  hanem a Csongrád és Békés megyei p-

rasztság érdekeit is támogatta. /A lap első számai két-

hetenként,  majd.  1945. szeptemberétől hetenként jelentek 
meg./  131. A lapokból is megállapitható, hogy a párt 

fő politikai programjának a földreform radikális megol-

dását t6kintette. Gyakorlatilag  a part földreformjavasla-

ta és a javasolt radikAlis módszerek alkották később a 

törvényalapját is. 132.. A társadalmi-politikai élet-

ben a paraszti demokratizmus talaján. állottak. Program-

szerlien vallották. how "testvéri szövetségbenállunk az 

ipari munkásság pártjával. Az elnyömott, szervezetlen és 

tájékozatlan szegényparasztság nevelése, szervezése, 

' testi-ielki felszabaditása érdekében'most politikai mun-

kát vállaltunk*  hogy a népnek ez a része is szivvelylé-

lekkel dolgozzon saját följén, saját népéárt. saját or- 
' 	133. szágáért." 

1945. tavasztáról a Nemzeti Parasztpártot több  támadás  

érte a Kisgazdapárt réSzér61, bogy a Magyar Kommunista 

Part 'egyik tagozata, nem 8)24116  párt..  A  Nemzeti  Paraszt-

párt ezt a vádaskodást visszautasitotta és Ajból le 

szögette, hogy önálló programmal rendelkező pért,  és .  

'az együttmüködést mindenkor komolyan veszi.  Pártunk  

ezt kezdettől fogva hangsúlyorta és kifejezésre juttat-

ta azt is, hogy természetesnek tartja az együttmilködést 

a Magyar 1orb:11=1sta  Párttal,  mint olyan szervezettel, 
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amelynek politikáját teljesen a most elvégzendő forra-

dalmi feladatok irányitják és amely a múlt politikai  

rendszerekkel egyetlen ponton sem vállalta* az egyiitt-  

müködést." 134.  

A koalicsión 	harcok kiéleződése után is a  

Függetlenségi Fr-ont baioldal.ához tartoztak, ._ a forradal-

mi bázist erős:itették. : 

A Szociáldemokrata Párt politikai irányvonalát te-  

kintve két 8songrád megyei dokumentum áll rendelkezé-

sünkre. Egyrészt az SZDP szegedi szervezetének 1944:  

december 5-i tagtoboszója¢  másrészt az SZDP hódmezővá-

sárhelyi szervezetének 1944. december 25-i f.elhivása. 135•  

Mindkét dokumentum tartalmazta az  MUFF programját. Sik-  
raszáilt a földreform megvalósitálsáért,: a szociális .jó-  
létért, a kulturális baladásért, a modern egészségügy-

ért és a polgári szabadátátgjogokért :. Etek a célok _  azon-  

ban alapvetően nem  voltak újak:- Az. SZDP vezetése már a  
második világháború kirobbanása előtt is  hangsayozta  

ezeket„. igy csupán megismételték a  programot. 136•  
Ez ter_mészetes, hiszen  az SZDP a  háború  előtt is  mun-  

káspárt volt t  

Meglepő viszont ;, hogy a. felszabadulás, utáni hely-  

zetben is fontos helyet foglalt el a programokban. a  

"demokrácia" és a "szociális jólét" hang .s~ú3.yozása. Az  
SZDP szegedi programja hangsúlyozta., hogy az SZDP-nak  
"a demokrácia volt .. . . az al;app:iliére,, fann   ti:kúsan bi-  
zott a demokrácia átütő, formálb és szervező erejében...  
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a felelősség terhével és  érzésétől áthatottan  képvisel-

te  az országot és a népet érdeklő  politikai és  szociá- 

lis kérdéseket." A hódmezővásárhelyi felhivás még  ettől  

is világosabban fogalmazott: '"Társadalomátalakitó cél-  

jaink elérésére a parlamentális demokráciát alkalmas-

nak tartjuk," ezért általános választój .ogot°követelt,  

és a parlamenti választások felszabadulás utáni azon-  

nali megtartását, "mihelyt az országban a közIekedés  

helyreáll é.s az agitáció folytatás4 a pártok részére  

lehetővé  válik.. Adem®kratikus ~pgrtokriak a szervezkedést .. 

egyesülés és gyülekezés terén egyenlő feltételeket kell  

biztositani."  .. 

A demokrácia ilyetén való követelése azt bizonyit-  

3a, hogy a párt vezetői nem sokat éttettek meg a felsza-

badulással bekövetkezett váitozásból..Nem elemezték kéi-  

lően az : adott viszonyokat és feladatokat. Nem vizsgálták  

feliil, korábbi követegéleiket éa azt, hogy a demokrácia  

tartalmilag  mit jel.ent,: elég nem = alajcil   tottak ki megfele-

lő politikai irányvonalat, ;hogy ehhez igazitsák napi po-

litikájukat.. 

 

: 	137 ` &inek hiányát maguk  is érezték., és  

Hódmezővásárhelyen hozzáQiizték, hogy a program csak a
.. 

pártkongresszus összeüléséig érvényes.  

A szegedi a©kumeritummyt az is hiányossága, hogy   

nem hangsúlyozta az hiNiT programjának megfelelöen, a fa-  

sizmus és maradványainak felszámolásáért folytatott   

harcot és a termelés meg3:ndittatását .. A hóslmézővá^"~ár-
helyi dokumentum ezzel >szemben első helyen emlitette  
a Vörös Hadsereg harcának minden eszközzel való segité--  

sét, valamint a háborús biinösök és a fasiszták törvé-  
nyes úton való felelősségrevonását.  
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, Abban  is radikálisabb  volt a hódmezővásárhelyi do-

kumentum. hogy .  a' földreform követelésének szegedi, áil-  

talániosságban mozgó . :megfogaimazásával szemben az.  .MNFI~ 

agrárprogramját  szószerint : áltvette,. bang.súlyozottán . kövif 

vetélte.:. Ehhez :kapcsolódva a  9 :  szegény- és  

kisparasztság saAciális követeléseit is .megfogalmazta. 

A föidmunkásság .  .összes , ~ érdekképviseleti szerveinek de-

mokratikus íjjáalakitását tervezte. . hogy azok is  meg-  

kezdhessék inüködEsixket.  
Hódmezővásárhelyen a szakszervezetek kérdésében is  

állást foglalt az SZDP, .  amelyben elvesztett pozicic5i,  

nak visszaszerzési szándéka is meghúzódott .. "A szabad  

szakszervezetek :et Magyarországon a Szociáldemokrata  

Párt hivta életre .. 	értetődő tehát, hogy ezeknek  

a szervezeteknek szociálpolitikai ,t©rekvéseit a legtel-

jesebb odaadá.sukkal. 'támogatjuk. " ' . A szakszervezetek .po--  
litikal: jogairól, a . .politikai .irragyitó testületekbe  va-  

ló bevonásukról azonban nem sok szót ejtettek: A párt  ., . 

addigi ':munkásbázisának:leszÜkülése miatt hirdették meg, . 

hogy  "a kisparasztság gazdasági : szervezete~.t,.az ipar-  

testüi-eteket és_.. iparkamarákat a kisiparosság demokrati-

kus. érdekvédelmi szervezetévé kiván xjuk kxépiten3 ~:." Ez  

egyúttal azt is jelezte, hogy ezekben a társadalmi réte-

gekben akart : az SZDP , bázis t  keresni.; Ezért törekedett 

az emlitett teriuleteken, szervezeteket kiépiteni; 
Értékelve a Szociáldemakrata..Párt politikai 

vonalát megállapithatjuk, :hogy fíí követelései_ objekbive 
egybeestek a kibontakozó népi .demokratikus forradalom  
célki:tüzéseivel.: Ezáltál lehetőséget teremtettek a .tö- 
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megek mozgósitására, az MKP-val való együttműködésre, a 

demokratikus nemzeti összefogás megteremtésére. 138 . 

A Függetlenségi Front polgári szárnyán elhelyezke-
dő két pártnak - a Kisgazdapártnak:és a Polgári Demok-

rata Pártnak politikai irányvonala változatos képet 

mutat. . 

A  Polgári Demokrata Párt fellépése idején bizonyos 

programszerü megnyilatkozások elhangoztak. Általánosság-

ban  elfogadták az MNFF programját, a nemzeti összefogás 

politikáját. Ezen túlmenően csak homályosan körvonala- 

zott célkitüzéseket hangoztattak. Szegeden "szociális, . 

demokratikus Magyarország felépítésérő" beszéltek. 139• 

Hódmezővásárhelyen a."polgri érdekek hathatós védelmé- 

ről' szóltak, és szaros kapcsolatrói "az ugyancsak pol- 

gári érdekeket védő. Kisgazdapárttal".: 140  Szentesen 

hangoztatták a "közélet megtisztítását a még működő fa- 

siszta elemektől" és "független Magyarország megterem- 

tését". A továbbiakban azonban mindenkire kiterjedő ál-

talános szabadságról, igazi egyenlőségről, testvériség-

ről szónokoltak.141 ` A későbbiekben a gyakorlatban is 

csgitiakoztak a Független Kisgaddapárt politikájához, és 

annak irányvonalát erősitették. 

A Független Kisgazdapárt  politikailag is csatlako-

zott 1944. végén. a Függetlenségi Fronthoz ., tehát elismer- 

te annak programját. Politikai irányvonala. azonban vál-

tozást.mubát a tárgyalt időszakban.. Szükséges ezt a vál-
tozást megvizsgálni, mert részben ez ad magyarázatot a 
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később kialakult pártellentétekre. 

A kezdeti időszak politikai irányvonalát a- part* 

szegedi vezetősége, személyesen Dr. Balogh István dol-. 

gorta ki. Ennek fő gondolatait a Délmagyarország.baxi 

megjelent cikkeiből lehet megállapitani. 

A  Kisgazdapárt  kezdeti politikai irányvonalánál 

két dolgot különösen figyelembe kell venni: 

1./ Dr. Balogh. István és társai Révelék kapacitia-

lásitra kezdtek rilunkához és ez feltétlenük gediaezően ha-

bott kezdeti felfogásukra, upitgcAjukra, 

2./ Ha-nem akartak kimaradni az események  további  

alakulásának befolyásolásától, akkor csak demokratikus 

elképzelésekkel léphettek porondra. 

Mindezt tükrazi politikai irányvonaluk. 

Külpolitikai vonatkozásban elsősorban a felszaba. 

ditó Vörös Hadsereg minden eszközzel:való seg -itését és 

a német fasizmus elleni hare szükségességét hangsúlyoz-

ták„ hozzatéve azt 	hogy "minden erőnkkel hozz kell 

járulnuall a németek teljes letreréséhez, hitborfi minél 

gyorsabb befejezéséhez." A sajtóban általában a több 

évszázados német  orientációt, tették feleross6 az ország 

tragikus sorásért és önálló független politikát köve-

teltek. Helyes történelmi felismerés volt, hogy "a .  

Szovjetunió felé kell ,Ipapcsolatainkat kiépitenünk,- inert 

éppen közelsége miatt a  nagyhatalmak. tanácsában,ránk 	- 
vonatkozóan döntő Szava 	vele  való  politikai kap- 

csolat nemzetközi helyzetünket minden bizohnyal 

siti a kiépitendő tudományosi. milvészeti„. gazdasági* ke- 
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reskedelmit  finAnciális kapcsolatok pedig  beláthatatlan  

perspektivákat titrnak elénk." 142. A szomszéd népekkel 

való jó kapcsolat kialakitását követeikték. A kapcsola-

tok megrottásának okát a nacionalizmuaban látták és ab-

•an, bogy Trianoa revizióját a németektől remélte a ma-

gyar politikai vezetés és ezzel minden szomszédunkat 

ellenségünkké tette. 143 ' 

Kisgazdapárt belpolitikai irányvonala is igazo-

dott nagy  vonalakban,  a Függetlenségi Front programjához. 

legszorosabb együttmüködést hirdették "a romokban szen-

vedő ország Aiiéépitésében". A közigazgatás é. terme-

lés teljes beinditását t  a politikai szervek kiépitését 

/tehát a politikai élet teljessé tételét/ t  sőt a helyi 

nemzeti bizottságok kiépülését is követelték. 144°  Ki-

sebb mértékben szerepelt a demokratikus szabadságjogok 

követelése és a külpolitikai irányvonalhoz kapcsolódóan 

a. fasizmus elleni hare.. A kezdeti időszakban igen nagy 

teret szenteltek a kommunistákkal való együttmüködés 

megmagyarázásinak. Ennek kapcsán a Szovjetunió t  a, Vörös 

Hddsereg és a, kommunisták valós és reális bemutatására 

törekedtdk. Maga Dr. Balop  István  több cikkben foglal-

kozott .a régi t  fasiszta •rágalmak megetifolásával Ezzel 

igen nagy szolgálatot tett a.  Kisgazdapárt a hozzá közel 

Alló, de politikailag iskolizatlan t  a fasiszta propa-

ganda. Altal‘megfertőzött tdmegek megnyerésére, politi-

kai nevelése érdekében. 

A kommunistákat a Kisgazdapárt elnöke igy jelle-

mezte: "Kétségtelen - ezt a tapasztalat igazolja -t  

hogy a kommunista párt képviselői politikailag kifo- 
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gástalamul: képzették,' modorukban tartózkodbak, tárgyalá-

saikban sohasem túlzók, megállapoilásaikban feltétlenül. 

traegbizhatók,. a- magyar érdekeket  mindenkor  figyelembe ve-

szikt  sőt kiemelik. Tehát igenis lehet a Magyar. Kommu-

his:fa  Párttal együttmliködni. Most azonban nemcsak lehet, 

hanem  kell is." 145 ' 

Az együttmilködés jöVőjét illetően is helyes érbé-

kelést adott a párt vezetője: "Ellenvetésként azt szok-

ték felhozni, hogy ez mind igaz lehet most, de évek 

va  az.  AMP mégis csak arra fog törekedni, hogy az orszái-

got szocialista-kommunista állammá tegye. Erre én azt -- 

felelem, nem tagadhatom meg .á kommunista. párttól azt a 

jogot, melyet magamnait, illetőleg pártomnak 

Mint kisgazdapArti politikus arratörekszera„, hogy a 

parlamenti többséget megszerezzed: Ezt akarják ők is A 

magyar választá polgárok fogják eldönteni, mennyire ki-

vánják  az.  MP progromjának megvalósulását." 146* "A 

fejlődés iránya kétségtelenül a kollektivizmus felé mu-

tat."' Ezt az 	•"viszont csakis akkor érheti el bizo- 

nyossággal, ha nem  külső, hanem belső erőkre támaszko-

dik. Az DEP-nak alkotmányos itton kell eljutnia abba á. 

helyzetbe, hogy az.  államhatalmat ,natvgbb ,  megniskódtatik. 

sok nélkül,. törvényes úton és módon átvehesse és szüksé-

gesnek tartott változásokat ugyancsak törvényes úton 

hajthassa végre." 

Az emlitett politikai irányvonal feltétlenül igen 

pozitiv; és ez adta az elvi alapot az együttmüködéshez. 

Hiányzott azonban már ekkor a Fiiggetlen  Kisgazdapárt  po- 

<7 

147 - 



litikai irányvonalából két-fontos tényező. A fasizmus 

maradványainak felszámolásiról nem szóltak:; . .a földre4 

Yormot pedig meg  sem emlitették. A párt politikai gya-

korlatában sem találkozunk ezekkel a kérdésekkél: Ha a ' 

földreform hiányát szóvá.t.ették a népfront pártpartne- 

rekT  azzal vál-aszoita.k :, hogy a Eisgazddp .árt progra.m- 

jában - amit egyébként  ritkán emlegettek avi_tt .sága mi-

att - . már évtizedek óta szerepel a földbirtokreform 

követeiése. 
A Független Kisgazdapart 	 irányvonalában . 

-1945- . tavaszától . fokozatos változás figyelhető meg:. Két 

dokumentum áii rendelkezésünkre ennek vizsgálatához. 

A hódmezővásárhelyi szervezet 1945 januárjában készitett 

10 pontos helyi programtervezete és _ a :.szegedi  szervezet 

elnökének - Nagyivan Jánosnak - 23: pontos programterve-

zeta,: amelyet 1945 j .úliusaban, jelentetett meg.:- .148:.:  A 

politikai irányvonal változását: tükrüzi :még áKifgazda- 

párt szegedi lapja a "Szegedi Hirlap", amely 1945 júni- 

us 24én : jelent meg . először. 	. 

Külpolitikájában ekkor már a Szovjetunióval való 

kapcsalatunamó1 nem sok szót ejtettek v . de  :a  kialakult 

helyzetet megrnásithatatlan realitásként elfogadták. An-

na többet szóltak viszont a győztes` nyugati :nágyhatal-. 

- makró-l-,- és számos . cikkben uépszerüsit et t.ék : ezeket. . 149  • 

Előtérbe korült a nacionalista hang. "DU ..-. á magyar 

zászlQbari szimbólumot látun.Is, a nemzeti .  érzés' jelképét 
és kifejezését .ama. féltő .aggódó érzésnek., tamely' érzé-

sekkel a nemzet _jövmjét. fé3.tLik, annak sorsáért aggő- 
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dunk, amellyel ezt a népet, az Alföld  délibábos bajna-

lát, a Balatonba lebukó napot, a  Tátra bérceit és a Du-

nántúl lankáit, . Erdély bavasait, a Barcaság vadvirágos 

mezőit,_ a Délvidék ringó búzatábláit, a magyar dalt, a 

harangok Istent kereső kongását, a tisztiparti nádasok 

atigását, mindent, mindent, ami magyar, szeretünk."  150.  

Ettől már csak egy lépés volt a szomszéd n4pekkel kap-

csolatosan kialakult  álláspont módositasa. Az irreden-

ta bang is megjelents "Bármennyire is fontos a termelés 

beinditása", a külföldi országokkal való gazdasági kap-

csolat, "de: egyik kérdés sem feledtetheti el a magyar 

néppel Trianon Tigazgagtalansitgait.,_ Senki jobban nem.hir-
deti a békét, a megbékülést, a szomszédokkal való jóvi-

szont, mint a  Független Kisgazdapárt, de belebarsogjuk 

az országba, a világba, a Magyar Égbe, hogy sob/I-so 4, 

amig magyar  Lyan3 

tárokat,  amelyek megfosztották a mawar népet négymil-

aió 	erdeitöl, bányáitól, sójától. 151* 

Ez max a Hortiv-fasizraus féktelen, soviniszta bangnemét 

idézte. Egylittal azt is jelezte, bogy bévá jutott alig 

több mint fél év alatt a Kisgaddapárt vezetőségének pc- 

Belpolitikailag négy fő elvi célkitüzést hangortat-

tak prograraszeriien. Ezek  a következők: 

• 	 "A becetes municAval szerzett magántulajdon 

sérthetetlenségének, teljes és maradéktalan 

érvényesülésének elve." 

e. földön, nem fogadja el azokat a ha- 
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2., "A vallás szabad gyakorlásának elve", amelyet  

úgyan m  nem ért sérelem, de a párt "itt is  

éber figyelemmel résen van és nem fogja en-  

: : edni ., hogy bármely oldalról is sérelem érje  

ezt a fontos alapelvet. ' "  
3. . "Á magyar népi _erők minél teljesebb kifejlesz-

tésének, megerősitésének az elve" amelyen  
azt értették, how minél többen csatlakozza  
nak az ezt elősegitő Kisgazdapárthoz. 	 . 

#. . "A köZéi:e:ti tisztaság makulátlanságának elve."  

,Ezen elsősorban azt  értették, hogy küzóeni . 

kell  . a''kormpciónak minden fajta jelentkezé-

si formája ellen, akár protekcioni :zmüsban ér-  

, vónyesüljön az, akár  pedig a régi uram.bátyá-  

mos érdekkapcsolatpoiiti:ka bármely formájában."  

~A :Ilísgazdap&rt úg,y, tekintette, hogy a .közi-  

;gazgatási és hatalmi szervekbe beküldött MEP  

tagok tUla jGZOIIkében .a :.párt ,protekciósai, a-

kik "pártprotekciót" élvezve jntwk konkoly  ál~ 

lásokhoz.1 Másodsorban azt értették, ' hogy az  

egész közéletet meg kell ti.sztitan:i "a demok-
rácia .ellenségeitől,  ., a régi read  I~is~gá2Ói- 

tól, a reakciós elemektől."  152 '  	 . 

Itt .  már a sorrend  is árulkodik á bekövetkezett  
változásról  

A demokrácia és a reakció értelmezésében  is eltér-

tek a munkáspártok értelmezéséről. ' Mindkét esetben a  
formából indultak ki és nem a tarta3:ombó1 :.  



A réakciónál elismerték a régi jobboldali magatar- 

tás reakciós voltát Ennél nem is sokat időztek. Szá-

mukra fontosabb volt annak bizonyitása, hogy "bizonyos 

felelőtlen, -túlbuzgó párthivők egyéni túlkapásai" is re-

akciósak "és fenyegetik a demokrácia friss hajtásait". 

/Ezen az MKP-t értették./ "Nagyon sajnáljuk tehát, de 

a magunk részéről továbbra sem vagyunk hajlandók reek-

ciósnak'tekinteni azt, aki helyes alkotmányos érzéké-

nél fogva nem látja szívesen, ha bármely oldalról is 

indokolatlanul :túlsúlyba kerülő is egyoldalú uralmi 

helyzetet teremtő tendenciák érvényesülnének az alkot- 

mányos erszközök figyelmen ki'rül hagyásával .." Szerin-

tük ezek a tendenciák "egyes pártemberek tevékenységé- 

ben és meggondolatlan kijelentéseiben jelentkeznek", . 

Miután ők is diktatúrát akarnak, /nyilván proletárdik- 

tatúrét/ ezért azonositották a fasiszta diktatúra kép- 

viselőivel és kikiáltották őket is reakciósoknak. 153. 

A demokráciát szószerinti forditásban népuralom- 

nak,:. többségi uralomnak tekintették,. amelynek ".lényege", 

hogy a "kisebbség föltétlen el is ismerje a többség a-

karatát és annak alá is vesse magát mindón körülmények 

között! A demokráciához tartozik az is,: hogy g kisebb-

ség a maga politikai elképzeléseinek a megvalósitását 

soha se próbálja meg demokrácia-ellenes eszközökkel és 

módszerekkel keresztül vinni,.." 154 ..  Mivel az ország la-

kosságának 70 százalékát a parasztság tette ki a kis- 

gazdapárti szárvitások :szerint,- és ezt a parasztságot 

a. Kisgazdapárt képviseli "egyedül" 	- ezért a 



párt áll az igazi demokrácia talaján. Igy ellene volt 

minden olyan pártkapcsolatnak, "amely a parasztság fe- 

letti kisebbség uralmát akarná gyakorolni, mert ez a 

szándék generális elleltben állna a demokrácia szent-

és sérthetetlen elvével." 155°  "Mi tehát magyar demok-

raták vagyunk - hirdette a Kisgazdapárt - mert a ma- 

gyar nép uralmát követeljük a magyarok demokratikus 

országában." 156' 

Az általános elvi célkitüzések mellett konkrét 

követeléseket is  megfogalmaztak a párt. vezetői. 

A fasizmus maradványainak felszámolásáról továbbra 

sem szóltak. Amennyiben megemlitették, elsősorban Penn- 

tartásukat. hangsúlyozták ezzel kapcsolatban: "Követel-

jük a háborús és népellenes bűnösök szigorú megbünte- 

tését, de szigorúan tiltakozunk az ellen ., hogy ezen a 

cimen egyesek ellen politikai hátterü hajsza folyjon." 157. 

A földreformot sem kerülhették ki irányvonalukban. 

Ez azonban túl általános volt. Hódmezővásárhelyen."kor 

szerü földreformot", Szegeden "igazságos földbirtokre-

formot" követeltek. Sehol sem találkozunk a zonban a 

népfront-program radikális földreformköv'etelésével, 

Szükségességét felismerték, de tartózkodás, bizonyos 

félelem élt a párt vezetőiben - főként az ennek kap-

csán fellendülő tömegmozgalomtól tartottak, . - ezért . 

rendkivül óvatosak minden megnyilatkozásukban.. 55' Ez . 

az óvatoskodás, tartózkodás és általánosságban mozgó 

megnyilatkozás a Kisgazdapárt részéről nyilvánvalóan 

azt célozta, hogy ameddig lehetséges, elodázzák a föld-

reformot, hogy az erőviszonyok számukra kedvező megvál- 
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tozása után ők diktálhassák a feltételeket.  

Ezzel függött össze, hogy a parasztságot - főként  

a szegényparasztságot.- érintő egyéb kérdésekben vi-  
niG.i:B+.ö aclié-ir  

szont nem.malogitaltrek a ppogramszerü konkrét igérgetések-  

ben. Igy az agrárproletáriátusnak is nyújtani kivántak  

valamit. Lehetőség szerint olyasmit, ami az államot  

vagy a mezőgazdasági munkést terheli. Követelte tehát  

"a mezőgázdasági . munkások számára a nagyobb kenyeret  

biztosit6 nyugdijat", vagy "egy olyan alapnak a megte- 

remtését, amelynek feladata legyen, hogy a 60 éves élet-

kort munkában elért mezőgazdasági munkás koko1y össze-

gü járadékjuttatásban részesüljön." 159.  

Rafinált és modern formáját javasolta a párt á me-

zőgazdasági munkás helyhezkötésének. Egy olyan alap meg-

teremtését jávasoltá, "amelynek  az a feladata, hogy az  

egy helyben hosszú időt eltöltött mezőgazdasági munkás  

komoly anyagi jutalomban részesüljön." 160.  

A Kisgazdapárt egyéb célkitüzései rendkivül vegye-  

sek. A legfontosabbak: modern választójog és modérn  par-

lament, polgári szabadságjogok; sajtó-, vallás-, gyüle-

kezési szabadság,: jogegyenlőség, közigazgatási-, adózá-

si-, illetékrendszeri reform, korszÁrü általános népok-

tatás, népjóléti szolgálat, felvilágosító és nevelő szol-

gálat, közegészségügy javitása /igy  

létesitése/, szociális biztositás kiterjesztése., stb.  

stb. . 

161. 	
. 

falusi kiskórházak  

A párt gyakorlati politikájában találkozunk a me-

zőgazdasági termelés fellenditésére vonatkozó számos ja- 



vaslattal, amely feltétlenül pozitiv. 1945-nyarán az e- 

gyetem Jogi . .Karáriak ineginditása mellett  javasolta a 

párt. egy Mezőgazdasági-Kertésze ti Kar iF©iskola/ még- 

szervezését is.iá2. 2 	Erőteljesen propagálta a belterjes 

mezőgazdasági termelést. Ennek kapcsán az északi orszá-

gok, magas ,  kultuaráját- több izben is köve- 

tendő példaként á:llitotta a parasztság elé, mint a ki;s- 

üzemi gazdálkodás legjobb. formáját. - 163' 

A Kisgazdapárt politikai irányvonalánál meg kell . 

jegyeznünk, hogy a még jelölt anyagok agok ezt úgy tekintették, 

mint ;a párt helyi programját. Valójában a pártnak nem volt 

programja. .iiiányzott  as országos program, : igy a helyi  sem 

tudott mihez igazodni. Ez a párt általános ideológiai ar-

culatát tükrözte és egy követelés-rendszer /politikai i-

rányvonal/ volt csupán, ügyes helyi megfogalmazásokban. 

Mindkettő rendkivül sokréta és rugalmas :, . széles skálán 
lehetett ezzel játszani /és a választások idején is élt 

a párt ennek lehet©ségévelf . 

A követelés-rendszer olyan volt, : hogy ez nemcsak  

lehetővé, hanem szükségessé is tette a;párt számára  a . 

látszat-ellenzéki párt szerepet. Oly sok követelés volt -

benne és egymásnak annyira ellentmond+5», hogy ezt hatal- 

mon lévő párt  mQgvalómitani képtelen lett. volna. Ezért  

is, de ehhez kapcsolódóan főként taktikai -okokból tehát 

ellenzéki alapállásból politizált a Kisgazdapárt... A helyi 

hatalomban is mindenütt jelen voltak, mégis úgy fogalma- 

zódott minden pontnál„ hogy "követeljük. . . .. /ennek és en- 

nek/ a megvalósitását". /Nem pedig úgy., hogy "megvalósit- 
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juk" ezt és ezt. ./ Igy lett a Kisgazdapárt a helyt hata-

lom csúcsain lévő "éllenzéki" párt",.. a történelem finto-

raként..  . 

3./ d demo atikus" erők meg 	, erősödésé kr 	 a  pártok  

szervezeti kiépülése.  

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front szegedi és me-

gyei 'testületeinek létrejötte utá3 a  demokratikus  nemzeti  

erők gyorsan növekedtek., . 	 . 

A független, _ szabad, demokratikus Magyarország meg-

teremtéséért vivott harcvezető ereje a  Magyar Kommunista  

Part volt.. Politikai és szervezeti .megerősödése felgyor-

sult 1944. decemberétől. Erre az időre a Központi Veze-

tőség egységes .pártszervezési elveket és módszereket a-

lakitott ki. Különösen fontos volt a párt ideiglenes szer-

vezeti szabályzatásak kidolgozása, amelyet  a párttagság  
e 

1944. december elején ilmert meg ., és amely a part célját,  

a felvétel "normáit, a párt felépitését, az irányitás for-

máit rögzitette. 1f~4. má  

Szegeden ennek hatására 19454 elejére végbement a  

párt teljes szervezeti kialakulása. .  Szervezeti felépité  

se.alapján vezető, irányitó szerve a városi pártbizottság  

volt,  amelynek hatásköre Szeged  környékére is kiterjedt.  

Közvetlenül irányitotta az egyes kerületi szervezeteket  

és a .közigazgatásilag Szegedhez tartozó  községi pártszer-

vezeteket. Szegeden hét kerületi pártszervezet működött:  

felsővárosi, rókusi, újszegedi, Somogyi-telepi," móravá- 
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rosi., alsóvárosi és belvárosi szervezetek, valamint a 

rendőrségigés városházi szervezetek is. Ezeknek taglét- . 

száma 1945. február elején 620 fő volt. - A Szeged kör-

nyéki községekben ,, falvakban és tanyaközpontokban is 

teljes erővel folyt már szervezkedés. Müködő pártszerve-

zetek voltak: Pusztamérgesen, Várostanyán /ma Ásotthalom/, 

Alsóközponton., .Felsőközponton,. Szatymazon, Szentmihályte-

leken. Ezek a pártszervezetek nem mindenütt voltak egy-

formán erősek, :  taglótszámuk igy is elérte a 415 főt 165  

A gyárakban, üzemekben 1945. elejéig még nem voltak 

pártszervezetek, : a  szervező  munkát az egyes kerületi szer-

vezetek végezték. A rbkusi szervezet a Villanytelepen és 

a Dohánygyárban a móravárosi a Gyufagyárban,- a Kender- 

gyárban és, a Démagyarországi Cipőgyárban, a felsővárosi 

szervezet a Szalámigyárban irányitotta a szervező munkát .. 

Az üzemek párttagjai a kerületi pártszervezetekhez tartoz-

tak. . 166.  1945..április 5-én határozták el az üzemi párt-

szervezetek megalakitását, amelynek  feladata  a párt gyor-

sabb ütemű fejlesztése volt. 167 ', Erre az időre már jól 

működő-üzemé pártszervezetek voltak a Konderfonógyárban 

és az újszegedi Kendergyárban. 168.  Mindez a pártszer-

vező munkát segitette, A szervezési elvekben mutatkozó : 
szektára dogmatikus nézetékfelszámólása is gyorsisotta 

a párt szervezeti erejének növekedését . . Ennek  hatására 
1945 ,.. május közepén csak a szegedi pártszervezetnek 1000 

tagja volt, szeptember közepén 2 ..,500. /1945 .. , novemberére 
pedig elérte a pdrttagok száma az 5.600 főt./ 169• 

A pártszervező munka mellett nagy gondot foddit .ottak 

a párttagok politikái nevelésére, képzésére. A pártszer- 
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vezetek hetente tartottak pártnapokat ., és minden héten 

egyszer egy taggyülést hívtak össze. Szemináriumokat, 

előadásókat szerveztek, 170,. 	. 

Csongrád vármegye területén lévő városok közül 

Hódmezővásárhely fejlődése a. szegedivel nagyvonalakban 

megegyezett,. Az MKP fellépésekor külön önálló programot 

is adott, /amely igazodott a Központi. Vezetőség prog-

ramjához/,_ de olyan részletköveteléseket is tartalmazott, 

amely lehetőséget teremtett  bázisánák,nővelédéhez. 171' 

A  Szegeden, de országosan ' is jelentkező szektás elzár- 

kózás miatt azonban: a párt taglétszáma lassan növekedett. 

Ha  figyelembe  vesszük, hogy 1944. november g-én 30 tag- 

ja volt a pártnak, és 400 jelentkező várta a felvételt, 

a taglétszám növekedését lassúnak találjuk.. 1945. janin 

árjában 178,. februárban 265, márciusban 354 tő a tagiét-

szám. Ettől kezdve egyenletesebb a növekedés. Áprilisban 

509,. májusban 841, júniusban 1225_, júliusbán 1601 fő volt 

a tagok száma. /1945.: novemberében '.5326 főre emelkedett 

a taglétszám./ 172 ' 	. . 	 . 

Szentesen - amint ezt már tárgyaltuk - az első idő-

szakban mindenkit felvettek a pártba, akkesak be akart 

lépni. Később a zárt taglétszám kialakitása miatt a párt 

taglétszáma nagyon lassan  növekedett.  1945.. májusában még 

csak 261 fő volt... A májusi országos pártértekezlet hatá-

sára változtattak szervezési elveiken. Igy egy' hónappal 

később, június 22-én már 420 fő  volt  a taglétszám. 173. 

A viszonylag kis  létszám ellénére azonban itt különösen 

igaz, hogy a párt tömegbefolyása ettől lényegesen na- 

gyobb volt. /A novemberi választásokon a 4-várós közül 

messze a legtöbb szavazatot kapta, 31 %-ot./ 
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-A magye városai közül a leggyengébb pártszervezet 

gsongrádon működött. Későn is jött létre és szervezése 

soránt  - a már térgyalt kedvezőtlen 	körülmények 

mellett . a vezetőség szektás AllAspontja is gfitolta 

kiépülését. A vezetők egy része Heller Tibor központi 

szervezővel együtt azt vallottat  hogy elégm ha a part-

nak 180.-200 j6 harcos tagja van. Ezért sok arra alkal.- 

mas embert nem vettek fel a pártba. A párt szervező. 

munkájénak eredményességét Túri István jobboldali,szo-. 

ciAldemokrata vezető is akadályorta. Az Ideiglenes Nem-

zetgyülés befejezése után bejelentette a SzociAldemokra. ,-, 

ta ',Art megalakitását , és az MCP tagjait Atcsilogatta az 

SZBP-be t  és ahol csak tehette t  gátolta a párt munkájét, 

Ilyen kördlmények között az is komoIy eredMénynek te-

kinthető t  hpgy 1945. elejére alapszervezetek jöttek lét-

re a belvárosban t  a Piroskavárosban t  a Téli Gazdasági 
174., Iskola környékénés a Hangya-üzemben. 	, A rdrt tag- 

létszáma a felszabadulds uténi időszaktől kezdve hosszú 

ideig stagnált: 1945. májuséban is csak 210 fő a pArt-

tag, jAnius elején szintén 210 fő t  június végén 230 fő. 

/Még az 1945-ös választások idején is a megye egyik leg-

gyengébb pártszervezete a csongrádi volt./ 175.  
A megye községeiben 1945 elejétől tovább folyta. 

tódott a községi,szervezetek megalakitása. Még 1944. 

decemberében megalakult a pártszervezet Algyön, %Us-

tyint  Mórahalmont  őttömösönt  Pusztamérgesen t  Sándorfal-

van és Szatymazon; 1945. januárjában Asotthalmont  Pusz-

taszeren; februárban Szentes-Eperjesszélen; márciusban 

Derekegyházán; Aprilisban Csengelén t  gyálarétent  Tömör- 
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kényén jött létré a pártszervezet. 176 ' 

1945. mAjus-júniusában már a megye minden városában és 

közbégében müködtek pártszervezetek. A községi pirtszer. 

vezetek azervezeti erejüket tekintve változatos képet 

mutattak. A legerősebbeknél a 100 főt is meghaladta, 

mint Kiskundoroszmén 473 f6, MAndszenten 470 fő„ Szeg-

váron 150 fő, Sándorfalván 119 f6, Sövényházán 110 fő. 

A többi helyen 10 és 80 fő között volt. Az egész megyé. 

ben 5050 körtil mozgott a létszám. 177 * 

1944. végén pértalapszervezetek megalakulásával 

huzamosan a központi irányitek szervek. kiépitését is 

megkezdték. 1944. december 23-án megszervezték a Mama. 

gyarországi Tbrületi Bizottságot, amely 1945. dscemberé. 

ig müködött. Batásköre kiterjedt CSongrád, Békés és Csa-

nád megyék területére. Csongrád megye viszonylatéban 

megyei bizottségi funkciót is betöltött. A Területi Bi-

zottság /1945. Aprilis 20-től 	Titkárság/ irit- 

nyitotta a helyi szervezeteket, a központi és helyi szer. 

vek között foglalt helyet és megszervezte a járási tit. 

kársigokat. 1945. nyarára megszervezbék a szentesi kis. 

kundorozsmai és mindssenti járásokat. 178 ' 

Ez a szervezettségi szint megfelelt az aott szükségle-

teknek és asak a párttagság létszámánal jelentős növeke-

dése tette szükségessé az irányitó szervek további töké- 

letesitését. 

A Szociáldemokrata 'Part  az ?LEFF létre6ötte után 

szerveződött meg Szegeden és Csöngrád megyében. 



Szegeden apart megalakulása. után` jelentősebb ese-

mény,  1944. december 17-én volt. Ekkor mintegy 220 főnyi  

résztvevővel nyilvános taggyülést tartottak és megválasz-

tották a végrehajtó bi:ZÓt :tségot.,.  Ettől kezdve a pártszer-

vezetek kiépitése gyorsan haladt előre. 1945. nyarára  

Szegeden 8 kerületi pártszervezet müködött :: a belbárosi,:  

rókusi, felsővárosi, móravárosi, alscivárosi, újszegedi,  

Somogyi-telepi és ° Pador--telepi. 	 . 

Szegec3: külterületén 13 pártszervezet tevékenykedett; tii-  

hályteleken,: Riistikén,. Nagyszékscíson,. Királyhalmon,, Csor-•  

8án /met Ruzsa/ ., .  At0khá ~ZÉí  ~  n, iTarostanyán t  Alsóközgo-ntonw  

i3omaszéken -,. Feketeszélen, Felscrközponton t  Cadgonyán, Ba-- 
, 

I-.ástyán. A  szeger i dszerveZetnek csopor- t
,

~a~: működtek Kis-  

teleken,,. Pusztaszeran,, Pusztamérgesen, Ottacisön., Ekkor  

volt alekul©ban=. Osszeszéken, ?.Akányszéken ,, Móraha3:mon,,  

K3►skundorozsmán,R. Tápén, Algyőh. 179•  A,  szegedi szerve-

zet taglétszáma " 1945. október 1--én mar 6.000 fő volt,  

egy hónappal később,. november  1.-én pedig 7 .300 fa /leg-

korábbi adatokl. i80• Az összehasonlit-ás alapján 1945:  

nyarán a ,tagl.éts taglétszám 4, ►5. .000 körül lehetett, ; figyelembe  

véve:,-_ hogy á fenti szervezeteken kivül ekkorra már meg-

szerveződött a vasutasok tagozata, az értelmiségi cso-  

port. A" kisparosc3k és kiskereskedők mintegy 2.:000-2.500  

tagját ekkor szervezték "a pártba„ ; akik nszabadszervezet"  

e2nevezéssel külön csoportot alkottak addig a varosban, 181.  

1945., nyarára tehát az SZDP szervezetileg kiépült Szege-  

den és a környező tel.epüléseken. ." 
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Hódmezővásárhelyen a már tárgyalt okok miatt az : 

SZDP szervezet is hamar létrejött. 1944. november ele-

jén már megkezdte szervező tevékenységét.  Az első szo-

ciáldemokrata gyülést november 5-én tartották. 

cember 4-én. Az Iparegyletben tartottak gyülést, ahol Ta-

kács Ferenc és Szőke Imre a párt helyi vezetői tájékoz-

tatták az iparosokat. 183 ' Egy hevenyészett helyi prog-

ramot már a novemberi 28-i törvényhatósági bizottsági 

ülésre összeáilit ot tak.. 184. A tulajdonképpeni szerve- 

ző munka az Ideiglenes Nemzetgyülés utániindult meg, 

mint Csongrád megye egész területén. Ebben  szerepet ját-

szott a Debrecenben létrejött ideiglenes országos párt- 

vezetőség munkája is, amely éppen a pártszervezőmunka 

irányi _t.ása érdekében jött létre. Ennek hatására jelent 

meg 1944. december 25-én a . párt felhivása /programja/. 

1945. január 7-én pedig a "Szociáldemokrata Párt nyil-

vántartásba vétel céljából jelentkezésre szólitotta fel 

tagjait. 185• 1945.:  január 29-én Szeder Ferenc Hódme-

zővásárhelyre látogatott a pártszervezési munkák irányí-

tása céljából. 186''  1945., tavaszára már jól müködő 

pártszervezet volt a városban. Júniusban a vasutasok és 

postások között  is erős tago .zatai.voltak. 187.  A párt-

szervezet taglétszáma feltűnően gyors emelkedést muta-

tott; 1945. júniusában 2.000 fő, júliusban pedig már 

3.500 fő volt. Ettől kezdve stagnált a létszám, illet-

ve visszaesést mutatott. November elején 2.982 fő, no-

vember végén 3.264 fő a párttagok száma. 188.  A tava- 

szi-nyár. rendkivül intenziv növekedésben szerepet játsz-

hatott á az Alföldi Titkárság Hódmezővásárhelyen való meg-

szervezése. A létszám alakulása azt mutatja, hogy 1945. 

182. De- 
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nyarara itt is befejeződött a part szervezeti kiéptilése. 

Szentesen is a Szocittldemokrata Part vélt vezetői a-

Iakibották 'rneg a kommunista pirtot a felszabadulás után. 

- Igy később itt is a kommunistaknak kellebt szorgalmazni 

az SZDP megalakitását; 189' A part 1944. december 1-én 

alakult  meg, elnöke Szőke Ferenc volt. 190' 1944. de-

°ember 6..án jelent meg röplapon a part végrehajtó bizott-

ságának felhivisa r  amelyben közölték. hogy a szentesi 

partszervezet újból megkezdte miiködését. L91.  Az SZDP 

első nyilvános nagygyülése 1945. január 7-én volt a 

szinházban. Itt Szőke Ferenc elnök ismertette ,  a part 

programját t  amely mindenekelőtt a népfrohtptittika,mel-

'lett fillt ki. 192" 19451yvégén Szeder ,Ferenc Szentesen 

'is járt a part szervezése figyében. A munkasság azonban 

olyan ellenszenvvel fogadta a jobboldali partvezetőt, 

hogy a népfront naagytilés Szeder-ellenes  tüntetéssé  

vált. 193 ' A partszervezet első taggyülését 1945. feb-

rain. 25-éh tartotta .a munkásotthonban. Ez elfogadta az 

ideiglenes vezetőség beszámolóját 	végrehajt6 bi-- 

zottstigot választcitt. 194,' A  párt  kad.ereinek legjobbjai 

'a kommunista  párt  tagjai lettek a felszabadulas utint  igy 

hosszú időn at gyenge volt a szervező 'wake. Csak 1945. 

tavaszától kezdték kiépülni a  párt  szervezetei Szentesen 

es környékén. A  párt  létszáma 1945..  mirciusában 300-350 

fő. A későbbi létszámra csak 1945. novemberétől van dda- 

bunk, ekkor 2.377 	amely áz átlagos szintnek felelt 

meg. 1950  

'Csongradon csak 1944. december végén szerveződött 

újji a Szocialdemokrata Part. Tfiri István jobboldali szo- 
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ciáldemokrata vezető az Ideiglenes 'Nemzetgyülésen..még az 

MKP képviseletében vett részt. Egyébként az. MRP helyi 

bitkára volt az 1944. december 3-i :megalakúlás óta.- A 

közvélemény jó beszédkészségű, kiváló szervezőképességű 

ós népszerű embernek tartotta, és ezt  a feltárt dokumen-

tumok is igazolják. Debrecenből történt hazaérkezése u 

tén /nyilvánvalóan ottani szociáldemokrataintencióra/ 

az MKP gyűlésén bejelentette, hogy megalakítják a Szoci-

áldemokrata Pártot, s felszólitotta a tagságot: "Aki  a-

kar.,: átléphet az SZDP-bei" A felszólitásra sokan át is 

léptek, sőt: olyanok is akadtak, akik mindkét pártnak 

tagjai lettek. Túri még a párt székházát is az MKP szók-

házával szemben rendezte  be. 196 * A megalakulás :utáh 

Túri István Ór ásd energiával szervezte a pártot Csong-

rádon és környékén. A párt szervezés  gyors sikerében 

szerepet játszott, hogy Túri István a Földmunkások Sző-

vetségének két évtizeden át elismert vezetője volt. Ek- 

kor indult meg a városi kispolgárság és az értelmiség 

pártba özönlésé is .  Túri ezen kiviül minden erőt a part 

fejlesztésére koncentrált. A már beszervezett tagok po-

litikai nevelősével /nyilasok-, reakció elleni harccal/ ' 

egyáltalán nem törődött, csak az újabb szervezéssel. ' Igy 

szervezte be az SZDP-be Csanyteleken.és Tömörkényen a 

"fél falut". 197•  A párt taglétszáma ezért: gyorsan nö-

vekedett, 1945. áprilisában Csongrádon 1.600 fő volta 

parttag, .júniusban 2.168 fő. 198.  Ezzel az SZDP helyi 

szervezete el is érte szerveződésének csúcsát. /Bogy 

mennyire nem fejezte ki ez a párt valóságos erejét, bi- 

zonyitja, hogy az 1945-ös '. novembe4álasztás. Ekkor 1.975 
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volt a párt férfi tagjainak száma és csak. 1 73 férfi 

szavazatot kapott. Ez azt jelentette., hogy legalább 242 

pásttag nem a pártra adta le  szavazatát. 199. 

A . megye községe .iben  :1945 ,  februárjától kezdtek ki- . 

épíilni . a z SZDP pártalapszervezetek. . Főként a városok-
ból :kiindulva szervezték ezeket ., igy  Szentesről Szegvár, 

Mindszent, Kiskirályság,, Derekegyháza és Fábiánsebestyén . 

k-őzségekbe4/  asongr-ádról. Csanytelek, 'Tömörkény és Kistelek 
községekben. Ezeken a helyeken  1945. ' februármárcius és 

április elejére jöttek létre a pártszervezetek. 200. 

A megye többi helységében - amelyek  a városoktól messzebb 

voltak eleve késett a szervezés. Igy Magyartésen május 

.,7-ént Sövényházén június 10-én, Sándorfalván jAlius 26-

án jött létra az SZDP. A. megye két jelentős községében 

Kiskundorozsmán és Tápén pedig csak 1945. decemberében 
: szerveződött meg a pát . 201 . A párt megalakitása alkal- 

mával nem  egy helyen a régi jobboldali vezetőket kitessé-

kelték a pártból. Kisteleken p1..1945. április 8i• ala-
kuló gyűlésén id. pataki Szilvesztert ., a párt. régi helyi 
vezetőjét arra.szólitotta fel a . párttagság ..,, hagy igazol-
ja le magát, mert "1929-ben SZDP jelölt nem lévén...., a 

kormánypárt emberére szavaztatta le a párttagságot." 202. 

A községekben, 1945.., nyarára tehát csak többségben jöttek 
a pártszervezetek. A pórt teljes kiépülése csak 1945.. , má-
sodik felére fejeződött be. . 

A-.létrejött pártszervezetek azonban igen. gyorsan 
fejlődtek. 1945. marára a községekben szinte mindenütt 

több: száz fős pártszervezetek jöttek létre.. Tömörkényen 
. 	 .. 

620, Csanyteleken 6004  Mindszenten 500, Szegváron 370 fő 
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tartozott a pártszervezete .khez, 100 főn aluli pártszerve-  

ze.t csak Pusztaszeren volt. 203'  Mindezt figyelembe vé-

ve_ 1945 . nyarára 14-15.000 fő tartozott az SZDP-hez Sze-  

geden és Csongrád .megyében. Ha a másik munkáspárttal vet-

jük .össze *  ez feitétlenül nagy számnak tünik. Rá kell a- 

' zonban mutatnu .nk:, hogy a tárgyalt időszakban az SZDP tag-

toborzásában - az MEP-val ellentétben - ke zdettől a mi-

nél nagyobb taglétszám elérésére törekedett.  

A Szociáldemokrata Párt tagságának összetétele tár-  

sadalmi rétegződés szerint eltérő képet mu#at. A városok-  

ban a párt: jelentős  bázisát  a munkásság adta.. Szegeden  

és .  flQdmeZővásárhelyen az ipari múnkásság,. Szentesen  éá 

Osongrádon a földmunkásság,. Ezzel függött őssze #: hogy a  
szegedi szervezet iizemi titkárságot hozott létre és Sze-

ged  minden jelentősebb üeemében paztszervrezetek, ,  pártcso- 

portok müködtek ;,, igy az IIjszegeá.i Kendergyárban, . a Szeggdi  

KendergArban, az Onion Bőrgyárbán, a Lemezg,yá,rban:,. a Do-  

árban a  Gázgyárban,  204'' ,A városokban azonban  i- h~4yg3' 	: ~ ' 

gen  jelentős kispolgári tömegek  is tartoztak a párthoz.  

Szegeden nagy számban voltak a pártban kisiparosok,_kis-  

kereskedők. és különböző polgári r€itegekhez. tartozáka -'mint  

az orvosok*;  tanároks .  mérnökök stb;. 205' A megye községe-

iben és falvaiban a párt szervezésében és vezetésében a  

kispolgárság /ezeknek zöme szegény falusi kisiparos/ ve-

zető szerepet játszott. Tömörkény községben 1945. febru-

ár 24-én létrejött SZDP alapitó tagsága a következőképpen . 

oszlik meg foglalkozás szerint: kovádsmester 3 főr  ci-

pészmester 3 28, .  földműves 6 fő;_ kereskedő 2 :  szappan-

főző 2 ,,. hentesmester 1,__ bognármester 1,_'szabbmester. 1*  



ácsmester 1, bércséplő 1, . szijgyártó.1,,:.szövőmester 1,;, 

zenész: 1, mo 	1, asztalosmester ..1,. összesen .26.fő. 206.  

A párt jelentős tömegeit a mazőgazdásérgi jeilegü megyében 

azonban a földmunkásság és . .a parasztság, adta. 

Az SUP szervezeti kiépülése szükségess6 tette .1945 

tavaszán egy területi központ létrehozását. A Vásárhely 

Népe először 1945. április 1.én adott hiltennek létre- . 

hozásáról}  majd. április 15-én .létrejött Hódmezővásárhe-

lyen Alföldi Titkárság néven. Működési területe Csongrád, 

Csanád és Békés megyékre és a.terüle .ten lévő :thj. .váro-

sokra terjedt ki.. Vezetője Erdei  István hódmezővásárhelyi 

SZDP titkár lett, aki a Kéthly-Széligsfé e.jobboldali 

politikai vonalat képviselte. A megyei titkárság . és a 

járási titkárságok létrehozására majd csak 1945., második 

felében került sor. 207.  

A Nemzeti Párasztpárt'szervezetileg csak 1945 ,  tava- 

szától kezdétt kiépülni Szegeden és Csongrád megyében..A 

szerveződést nagyban gátolta,, hogy a párt csak 1939-ben 

jött létre és a felszabadulás előtt nem is indithatott 

országos szervezkedést. A Kisgazdapárt is gátolta, ahol 

lehetétt akadályorta  a pártszervezési. munkát._ Igy . helyi 

szervezetei nem voltak és új pártként kellett megszer-

vezni a vidéki szervezeteket. A régi hivatali apparátus 

is igyekezett gátolni a  pártszervező .munkát. 1945 tava- 

szán nem egy helyi érkezett jelentés a szegedi Kerü-

leti Központhoz , . hogy az alakuló gyülések után a fő 

szolgabirók alápszabályt kértek a párt helyi vezetősé-

gétől, holott ilyet csak társadalmi egyesületek kérhet- . 
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juguk. 208.  tek. Rrre még a régi törvények alapján. se  volt 

Végül: az.  is Orate a  szerveződést,  hogy a pártszervezetek ,  

felszabadulas előtti hiánya miatt központi szervezőket, 

kellett beállitani, akik a rossz közlekedési miszonyok 

miatt csak.tavasszal tudták munkájukat  megkezdeni... Igy ,  

nem is ba'helyen  már;  odaérkezésük előtt  spontánul  mega-

lakultak a paraszbpárt helyi szervezetei és a körzeti 

pártszervezőmunka sokáig abból &lit, hogy az egymástól 

és a központtól elszigetelt pártszervezetek között kap-

esolatot teremtett. 209• 

Szegeden a  Nemzeti.  ParasztpArt vezetői az.1944. do-:. 

cemberi megalakulás után még jó ideig a városi szervezet 

megerősitésénfáradortak. A móravárosi  pártalapszervezet  

igy  is csák 1945. tebruár közepén jött létra. 219' A . 	• 

Szegedhez tartozó tanyavilágban 1945.  március  elején 

dult el a szervezés, ekkor pszkén. Várostanyfins Kunhal- 

men és Szentmihályteleken jött létre a pártszervezet. 211. 

Március közepén Alsóközponton o  Domaszéken e  Felsőközpontan, 

Csorvánt -március végénNagyszék.sőson t  Feketeszélen es 

Átokházán  szervezték meg a. pártszervezetet. 212. Appilis  

15-én Ruzsajáráson és Gyálán, május 6-in Balástyán és vé-

gül június 3-An Osengelén alakult meg a pArtszervezet 2" 

Ezzel.  1945 nyarára Szegeddn befejeződött a part megszer-

vezése. A tagság létszámára vonatkozóan nincs adatunk r  

csak egy hirünk. A Szegedi Szabad Szó 1945. július 1-én 

a létrejött  pártszervezetek  megerősitését tartotta a 

legfontosabb  szervezeti feladatnak. 214 

Hódmezővásárhelyen 1945. január 14-én tartotta a 

Nemzeti Parasztpárt alakuló gyülését. Itt a  párt  megala- 



kulásában és szervezeti növekedésében 'kiiiőnös jelentősé-

ge volt radi-kalis földreformtervezetének, amely a vásár-

helyi agmárproie ~tásl.átus körében széles  visszhangra ta-

lált. Mutatja ezt as a tény, hogy a megalakuIáskor tab-

ben még a tervezettől  is radi  ká   l,isabb végrehajtást köve-

teltek. 215' A földreformmal-kapcsolatos várakozásnak  

a párt  meg . . is felelt. A többi politikai párt azonban -  

az MCP kivéte.lével. - mégsem kezelte egyenjogú partner-

ként. .A várost érintő fontos politikai kérdések eldönté-

sét célzó partközi  :.értekezletekre nem hivták meg a kTem-  

zeti  Parasztpártot.  216• A Kisgazda.párt elsősorban :a-  

kadáYy.ozta fejlődését, de még as MKP és az SZHg részé-  

ről is  érték.  .  sérelmek a pártot. Igy a bendőrség nem a .  

hőbbi párttal azonos elbirálást. alkalmazott 'a páuct :tal:   

szemben ;és ..végül: a  nemzeti bizottságnak kellett figyel-  

meztetnie:, hogy ne emeljen kifogást a Parasztpá:rttai szem-  

ben, : mert éppúgy demo kratl.kus. part, mint az MKP vagy . az   

SUP. 217' A pártszervezet létszáma csak lessen növe-

kedett., 1945.  május. 6..án 300 tagja volt a Nemzeti Pa-  

~ 

Pa- 

rasztpártnak. A pártvezetőséget gyenge munkája  miatt'  jú= 
nius 17-én le is váltottak. 218. Az új agilis vezetőség  

munkájának az eredménye volt., hogy 1945. június 29-©n  '. 

már 700 tagja  volt a pártnak és kiépült Hódmezővásárhely  

területén. . 219. . 	 . . 

Szentesen a Nemzeti Parasztpart Csongrád megyétől,  
de az országos helyzettől  is eltérő módon jött létre és  

szerveződött meg. A Szentesi Nemzeti Bizottság 1945. janu-

ár 10-i ülésén úgy határozott, hogy átiratot küld a gaz-  

daköröket irányitó Kisgazdaszövetséghez. Ebben az AM.-  

ratban arra.szólitotta fel a Kisgazdaszövetséget hogy a  
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Nemzeti Parasztpárt zászlaját bontsa ki, alakuljon meg  

és csa °tlakozzon. a Függetlenségi Fronthoz. 220. A fe2-  
hivás hatására 1945. január 21-én alakuló gyülés kere-

tében a Kisgazda Szövetség tagjai kimondották politikai  

párttá va2ó.alakulásgekijelentették a.Nemzeti. Paraszt - 

párt ;FrograAnjának támogatását és  vezetőséget  

c~ 	

válasz- 
221 A megalakult 	

válasz- 

tottak. 	' 	g ;_akult Pártszervezet 1945. február  

18-áa szervezkedésre szóiitotta fel a -tanyavilágot, és  

a feÍhivást március 2-án megismételte. Ebben főként a  

kült;erüieti parasztságvt kivánták mozgósitani. A párt-  

program megismsrtetése céljából a szentesi.partszerve-

zet az igények szerint fel is kereste a külterületi oso- 

partok 	222. A külterületi szervezés  hatékonysága  ér- 
ddkében kérte a szentesi pártszerveze :t a nemzeti bizott-

ságtól 1945. február 27-én,: hogy azoknál a tanyai körök-  

nél,;  és iskoláknál, ahol politikai párt ok, pártcsoportok  

és szakszervezeti csoportok müködtek, megalakitható legyen  

a Nemzeti Parasztpárt csoportja is., helyet kell adni a  

szervezkedésre és a pártügyek lebonyolitására. A pártkö-

zi béke fenntartása érdekében ésszerii kooperációt java-  

solt a csoportok vezetői között. A Szentesi Nemzeti Bi-  

zottság helyt  adott a kérésnek  és bizot:tság, feláilli:tását  

határozta el minden körnél és iskolánál, amelynek az ér-

dekelt pártok képviselőiből kellett állni. 223 .- .Minden-

nek eredménye volt,  hogy 1945. május 24.én a Szentes-  

kistőkei, zalQtai,. berki és donáti gazdakörök tagjai a  

Nemzeti Parasztpárt  szervezetébe  tömöriiltek. 224' Et _ a  

párt szervezeti kiépülését is jelentette Szentesen és a  

környéki  tanyavilágban. 	 . 
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Csongrádon 1945. február 11-én alakult meg a Nemzeti  

Parasztpárt és az "ideiglenes alakuló bizottság" vezető-

séget választott. Két nap múlva, ' febrúár 13.én, már kér-

ték a felvételt a nemzeti bizottságba, vármegyei törvény-

hatósági bizottságba, városi tanácsba, városi gépviselő-

testületbe. stb. 225 ,.  A pártszervezet agilis vezetősége  

gyors ütemben szervezte a pártot, főként a szegényparasz-

tok,ógrárproletárok és kubikusok gözött volt népszerit a  

párt radikális agrárprogramja. Foglalkozott a párt a pa-  

rasztságot érdeklő általános kérdésekkel is /mint a köz-

ellátás4.. a termelés stb./.  226.. A Kisgazdapárt vezetősé-

ge megpróbálta befolyása alá vonni a pártot ., ennek siker-

telensége után pedig mindenben gátolta a párt munkáját.  

Még létjogosultságát is kétségbe vonta. Ebnek következté-

ben a két párt között éles harc bontakozott ki ., amely a  

konkrét kérdésekben nyilvánult meg és a későbbiek során  

még tárgyalni' fogjuk. Az , éles küzdelem - amely osztály-

ellentéteket takart - nem asöökkfstette a párt népszerüsé  

gét s  sőt-taglétszáma gyorsan növekedett. Három héttel  

megalakulása után már 400 tagja volt a pártszervezetnek. 227 '  

A városi pártszervezet a Csongrád környéki községekben  

/Törörkényen és Csanyteleken/.közremüködőtt a pártszerve-

zetek létrehozásában . 

228.  1945 :nyarára pedig a megye  

egyik legerősebb pártszervezetévé fejlődött a csongrádi  

szerveset, és és taglétszákma 1.100 főre  növekedett. "229.  

Csongrád megye községeiben és .  falvaiban '1945 febru-

árjától folyamatosan jöttek létre a  Nemzeti Parasztpárt  

szervezetei. Február 3-án Derékegyházán, február 4-én  

Sándnrfalván, február 25-én Algyőn,. Tápén és Baktói-ta- 

;: 

~~; 
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zlyákon, február végén Kiskirályság,; Mindszent és Fábiánse-  

bestyénen községekben alakult meg a pártszervezet; 23?' . . 

A követketici hónapokban újabb helységekben jött létre a .. 

pártszervezet: Szegváron ./máreius 2—antt. Sövényházán /már-  

c-ius 3—ánl.,. s©bér4rháza7Baks3szól©n /március 8--án/9:  Pn:sz-  

tamérgesen /márc3us- 17—ég/. 231' Kiskándorozsmán . é"s 

Pusztaszeren /április .1-én/,. Tömörkényen ./áprili:s  

Csanyteleken és Sztttymazon. /május 	szervezték meg  

a pártszervezetet.  ~32 • A.Nemzet.i Parasztpárt tehát 1945  

n;yarára. kiépült Csongrád megye városaiban és községeiben.  

Szervezéti erejére a feat  smlitettek®n kiviil csak e2szbr-  

tan találunk adatot .., Ezek viszont azt mutatják,.. °bogy a  . 

falusi ,és községi pártszervezetek tag/étszáma mindenütt  

több száz fó körül mozgott. 1945  nyarán Söilényházán 350  

fő, Mindszenten 320 f 5,. Kisteleken 320 fíí, Szegváron 220  

fö ,, `fömőrkényea. 220 -$ő, ;  .nerekegyházán 240 28 volt a "árt-

szervezet taglétszáma. ?33 ' Feltehe :tó,, ,hogy' a többi hely-

ségben is hasonló létszámúak voltak a pártszerve .zet -ek. ,, 

A Nemzeti Parasztpart szervezeti €eiépitése termé-

szetesen eltérést mutatott a m1znkitspártok felépit .ésétől.  
A helyi :  szervezetek 5--15  tagú vále:sztmAnyt  választottak,  

amelyek 2-6 tagú vezetőséget választottak. . A nagyhatárú . 

falvakban és városkban a- szervezés megkönnyitésére és a  

pártélet előmozditására a helyi szervezetek csoportokat  

alakitot -tak,. 3 tagú körzeti„ bizottsággal az élén.  

A pártnak ez a középszintii.decentra3 ~~.izáltsága nem létezik  

indokoltnak és különben is .bonyolult volt. A gyakorlatban  

okozott  is. problémát,  A derekegyházi szervezet a szentesi 
 

központ irányitá<sá.t. nem  volt hajlandó elfogadni. . A. körzeti  



központ . 1945. február '27-én 'kérte a Szentesi Nemzeti Bi-

zottságot, hogy kényszeritse erre a derekegyházi ,szerve-

zetet. A nemzeti bizottság - ezzel mintegy beavatkozott 

a párt belső életébe olyan határozatot hozott, hogy  a 

derekegyházi szervezet köteles beolvadni a  szentesi köz- 

pontba, meitt "ellenkező esetben a csoport működését a 

nemzeti bizottság betiltja ős a büntet8 eljárást folya-

matba teszi" ellene. 235.  A körzeti központok tulajdon-

képpen csak nagygyülések megtartása szempontjából birtak 

jelentőséggel. 1945. március 11-én a szentesi körzeti 

központ tartott nagygyülést, március 25-én a szegedi .  

Az utóbbira a kisvasút különvonatokat is inditott,. hogy . 

a Szeged környéki parasztság eljuthasson  gyűlésre. 236, , 

A megyei szervezés megindulásával egyidőben létre- 

jött Szegeden a Nemzeti Parasztpárt Szegedi Kerületi. Köz-

Pontja. Irányítása alá tartozott Csongrád, Csanád ős Bé-

kés megye, valamint Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye Kiskun-

félegyházáig és Bács-Bodrog megye Dunáig tartozó része. 

/Ez majdnem megegyezett az MKP Délmagyarország Területi 

Bizottság területi hatáskörévéi./ 237.  Az 1945. ,március 

18-án megjelent. Szegedi Szabad Szó című letti is tulajdon- 

képpen a Kerületi Központ lapja volt. A Kerületi Köz-

pont létrejöttének időpontja pontosan nem állapitható 

meg. A Déimagyarország 1945. február 22-től rendszeresen 

emliti ős utal rá, de  már mint mükodő Központ szerepel 

a hirekben. A feltárt anyag alapján 1945. február 8-ra 

tehetjük megalakulásának időpontját. Ezen a napon a Nem-

zeti Parasztpárt kibővitett vezetőségi ülést tartott 

Szegeden , amelyen a törvényhatósági bizottságokba, párt-

közi bizottságba ős igazoló bizottságba delegált tagok is 
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megjelentek, Erdei Ferenc belügyiminiszter is Szegeden 

tartózkodott és részt vett a megbeszélésen. 238` Fel-

tehető, hogy ekkor született döntés a Kerületi Központ 

létrehozásáról.. . 

Megyei tatkárság 1945.  nyaráig nem inüködött. Ez 

azért felt .ünő, mert ekkor már a Kerületi Központhoz 

tartozó minden megyében volt; megye#. titkárság. Járási 

titkárságok pedig csak Pest  megyében voltak ,,, Kiskunfél-

egyháza, Kiskőrös  és Kalocsa járásokban. A Csongrád me- 

gyei titkárságot 1945. július végén szervezték meg, : ve-

zetője Márton János lett. Addig a Kerületi Központ köz-

vetlenül irányított a megyében. Aárási titkárságokat 

tárgyalt időszakban nem hoztak létre, a körzeti titkár-

ságok látták el ezt a feladatot.  Ez a körülmény indokol-

ta is fennmaradásukat. y 239 ' 

A Pi getlen Kisgazdapárt szegedi új jás .zerve .zésd és 

a Függetlenségi Front létreöőtte utána párt szervezése 

felgyorsult a városokban és a megye községeiben. 

A párt addigi lassú szervezésében *- a már ismerte- 

tett politikai okokon kivül - vitathatatlanul szerepet 

játszott, hogy a parasztság politikai szervezése álta 

iában nehezebb volt, mint a munkásság vagy a városi la-

kosság politikai aktivizálása. Azt is figyelembe kell 

venni, hogy a pártszervezetek újjászervezéséről beszé-

lünk, holott a felszabadulás előtt a kisgazdapárti he-

lyi szervezetek voltak :is és nem is. Szervezett párté-

letről semmiképpen nem beszélhetünk. Z. Nagy Ferenc igy 

emlékezik erres "A parasztok összetartottak ,, támogatták 

a párt politikáját, [esetleg] elmentek a gyülésekre, 



leadték a szavazatokat, még az üldiiztetést i s vállal-  
Mk,  a tagdijfizetést azonban nehezen. Párttagünk volt  
valamennyi oivasakör teljes vezetősége, amiből  -követ- 
keztetni lehet a szervezet tekintélyére." 240. A párt-
szervezeteket tehát  nemcsak Újjá -kellett szervezni; hanem 
inkább meg kellett  teremteni.  Gyorsitotta viszont a  

szervezómur-kAt az erőteljes népmozgalom, _amely a  pa- 

rasztságot is Aktivizálta. Az a körülmény is szerepet  

játszott, hogy a szegedi szervezet az ideiglenes nem- 

zetgyülés összeüléséig az országos i.rányitó kőzpont sze- 

repét válialta. Ez nemcsak  Szegeden,  hanem a megyében is  

mozgósitó erőként hatott, és mig 1944-ben egy sor helyen 

újjászerveződött a .•párt. _ ' 

Szegeden  az emlitett 1944. november végi j6 szerve= 
zési ütem folytatódott. A városban :1944.,- december 16:-án 

létrejött a Szeged-rókusi pártszervezet,, és ezzel , az új-
jászervezés be  is fejeződött .. A továbbiakban a  szerveze-
ti keretek  kiszélesitése volt a feladat.  241': Főként: a 
polgári tagozat megerősödése haladt vontatottha és decem- 

ber végén messze lemaradt  a "gázda=tagozat" újjászervezé-

sétől. Ezt is azt bizonyit ja, hogy  a polgárság . még 

dig passziv volt . A passzivitás leküzdésére irta Iac... Ba-

logh  István 1944. december 22-én hires cikkét a Déima- 

gyarországban„-`"a polgári társadalom politikai f'elelős- 

ségérőM Ebben már a "munkásuraloim" létre játtének lehe-

tőségével rémisztgette  a  -polgárságot, mert "a hajtóerőt 

ők vagyis  a kommunisták képviselik. Ha a polgári 'tár-

sadalom most érdektelenségét jelenti be esetléges pasz- 

sziv magatartásával. .., ndm szólhat majd belé saját sorsá- 
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nak.intézésébe*  irányitásába sem, 'mert  ezzel a passzi-. 

vitással akarva-akaratlanul rabizta sorsanak irányitá-

sat mAsokra." 242. rendszeres partélet kialakitása 

Szeged varbsitban főként a belvárosi pfirtszervezetek-, 

ben -,ezért is indult nehezen. 

Sokkal kezdvezőbben alakult az Újjászerveződés a 

paraszti eaftesságú külterületi részeken., 1944. deeem-- 

ber közepén Szeged.Alsótanyan. Szeged..Felsőtanyitn. Csor. 

van*  13alibtyán és Csengelén. 1945. január 21-én Alső-

központon.., februfir 12-én Királyhalmán jött létre a 

partszervezet. 243 * Az 1944.. Ilovember végén létrejött 

partszervezetekkel együtt, vizsgálva úgy tekinthetjük, 

bogy itt is  befejeződött ,  a part újjitszervezése. 

szervező munkával együtt fejlődött a Kisgazda- , 

part belső tevékenysége, is., 1945.. január 17.től part-

székhazat és pártirodák nyitott a part Szegeden. Feb-

ruin% 3-tól az elnöki tanciestiliest rendszeresitettók., 

amit hetente egyszer /szombaton délelőtt/ tartottak. 244' 

pcirtigazolványok kiadását 1945. februar 	kezd- 

ték el, alaposan.megkésve a munkaspértok hasonló tevé-

kenysógétől. 245. , A. part gyülései azonban még 1945. , 

eIején se ,egyértelmüen 	 tevékenységre buzdi- 

tottak._ mozgósitottak. Napirenden a  földbérietek  mpg-

targyalása.. tavaszi mezőgazdasfigi munkák megkezdése. , 

esőszök szerződtetése, a tervészállatok megvédése, a 

rézgálic  biztositasa stb.., szerepelt. 246.  Ezek a 

gazdasági jellegü feladatok 	ezekben döntés 

született megkövetelték. hogy a parasztság valóban 

megjelenjen a kisgazdaparti gyü.léseken. A Kisgazdapárt 
önálló politikai n.a.gmrüléseket 1945. tavaszától tar- 
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tott. Szegeden a.  párt  első 	megmozduldsa 1945. ,f.eb-- 

ruár 26/-án volt, amikor a Belvárosi .Moziban tartottak .. 

népgyülést..Részben programad6 ofjpgyiaks is volt és ezen 

a népfrontpolitita -mellett  álltak  ki a_ párt helyi szóno-,. 
kai„ ?lig• ,A továbbiakban kisgazdapárti nefvgyillést Sze-
geden esak országos .vezetők ittlétekor tartottak 1945. 

június 29.6n,, amikor Tildy Zoltan *  Balogh István 6s Or,- 

tutay. Gyula -voltaic a szónokok., , 248* A Szegedhez tartozó 

részeken pedig a .párt .szegedi vezetői tartot-

tak poiitiai nagygytilésekett május 27-6n Virostanyán és 

Kissoron, május 31-6n Felsőközponton *  Belső!-Domaszkken*  

6s Külső-Domaszéken„ június 10-én Szatymazon* Langyelkit-

po3nán* Peketeszklen*  Zákányon, janius 17-én ..Darozsma-

Arpádközponton. 249.  Népgyüléseket .  misével  egybekötve 
is  tartottak*  amit a piispöks6gge1 eizreztettek ás a mi., 

sét magas egyházi méltóságok celebriaták. 	május 31- 
án Csengelén misével egybekötött iinnepséget tartottak .  

as "elesett hősőg emlékezetére; június 29-6n Alsőköz-

ponton Misével egybekötött "katolikus gyülést" tartot., 

talc.•Mindez azt mutatja*  hogy a  Kisgazdapárt  550114 
politikai  tevékenységét esak 1945 tavaszától szélesWt-

te ki és szervezeti kereteinek bővitésére minden eszközt 

felhasznált. Ugyesen felhasználta a gazdasági 	Urn 
rumokat *  de a.z  egyház  segitőkészségét is. Ez az egyszerü 
emberek  megayerése és tömegbAzisának kiszélesitésé,szem-

pontjából különösen hatásosnak bizonyult. 

A meagazdasAgi termeléssel kapcsolatos,különböző 

szervezeti kereteket is megkaparintotta a,Kisgazdapirt, 

A 4ezdaségi Egyesületet minden szifiten kézben tartotta. 
A Gazdáségi , Egyesület székháza egyúttal a part székháza 
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is  volt a legtöbb helyen, . a vezetők ugyanazok voltak mind- 

két  szervezetben, A mezőgazdasági termelés irinyitása és 

a Kisgazdapárt igy teljesen öss.zefonádott. /A Gazdasági 

Egyesület elnöke 1945 nyarán Nagyiván Jáinos lett./ 251 ' 

1945. februárjában újjáalakult a "Szeged ős Sz.eged-vidéki 

iUszerpapr3katermelők Egyesülete." Vezetését a Kisgazda-

part kézbeká.par.intotta,. Nagyiván János állott az élén. 252.  

1945. március 18-án megkezdte-müködését.a "Magyar Magter-  

melő Gazdák Országos Szövetkezetének" szegedi fiókja, A 

fiók irodája a K3-ggazdapárt székházában volt és a párt 

irányitetta müködését. 253. A Kisgazdapart 1945 nyarán 

Szegeden is létrehozta a Parasztszövetséget és ennek irá- 

nyitásávai a megyében is szervezetei alakultak. A Kisgaz-

dapárt országos politikai 'irányvonalának megfelelően a 

szegedi szervezet is követelte az Országos Szövetkezeti 

Tanácsba vale)  felvételt,. mert "erre a paraszttársadalom 

érdekében jussa  van". Az Országos Szövetkezeti Tanácsba 

érdekképviseleti szervezetek  tartortak:/igy a szakszer 

vezetek, és ' a mit a Kisgazdapárt különösen fájlalt,, . a, 

fölmunkás szakszervezetek is/. A Parasztszövetségnek.is 

érdekképviseleti funkciót szánt a Kisgazdapárt.,. holott 
• 

ők magúk ismerték e, hogy a Parasztszövetség program- 

jónak "eleven lelke a népfőiskola gondolata" ős, hogy 

"minden tájegység központjában I-1 népfőiskolát létesi'-

sének . ... mert müvelt parasztokra van-szükségünk." 254. . 

A paraszti népművelés feladata és az érdekképviseleti 

funkció semmiképpen sem fért össze a Parasztszövetségen 

belől. Nagyivánék valós szándéka ki is derült, a földe . 

munkásság érdekvédelmi szakszervezetéhez hasonlóan a mó- 



dos parasztság érdekvédelmi szervezetét kivá.nták megte• 

remteni. A különböző gazdasági szervezetek kézben tar-, 

tása pedig azt jelentette, bogy a Kisgazdapirt nemesak 

politikai, hanem gazdasági hatalom is volt. 

. 	Szervezetileg Szegeden is csak 1945 nyarára bat 

ki véglegesen, a •Kiegazdapárt. A polgd.ri tagozat erre az 

időre erősödött meg. 1945. augusztus 25-én jött létre, a 

köztisZtviselők,  augusztus  28-án a tényleges ós nyugdi-

jas  vasutasok  kisgazdaparti szervezete, valamint az 

telmiségi csoport. 255.  Ettől az időszaktól kezdve vált 

rendszeressé a  párton  belüli elméleti, szemináriumi tevé-

kenység. z abból 	hogy hetente egyszer /szerdán 

délután/ neves előadók egy-egy  témaközből  előadást tar-

tottak, amit hozzászölisok követtek. ?Mr az előadások 

cimei is jellemzték a  párt  ideológiai erculatát:"Törté-

nelmi oktatásank. /A nacionalizmus helytelen értelmezése 

a milltban/", "A fajelmélet téves értelemzésér83.", "A 

lélek törvényeiről ós a lelki jelenségek kihatásairól", 

"Szeged keletkezése és fejlődése", "Szinház és clemokrti-

cia", "A Xossuth-emigráció ktilpolitikája" oimekkel tar-

tottak előadásokat 1945 nyaritn. 256.  Aktuális politikai 

kérdésekkel, az ország előtt álló feladatokkal nem fog-

lalkortak a part előadásain, a felsorolt témák pedig in-

kább szinvonalas ismeretterjesztői  munkát  jelentettek ás 

nem pártoktatást vagy politikai nevelést. 

A Kisgazdapárt  szegedi szervezezte 1945 tavaszától 

6311116 lap kiadására törekedett.,A kormány Debrecenből 

Budapestre kerülésével Dr. Balogh  István  lemondott a Sze-

gedi Nemzeti Bizottság elnöki funkciójái,61 ás a Délmagyar- 
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prszág főmunkatársi szerepéről. Ezért 1945. április 8-án 

a Délmagyarország fejlécéből a szerkesztőbizottság tagja-

inak nevét kivették. Természetesnek #tűnt, hogy Dr. Doná-

szi Kálmán kerüljön ide be a Kisgazdapárt képviseletében 

/újságíróként addig, is sokat irt a lapba/, mint ahogy a 

nemzeti b zottsá elnöki funkciójába is követte Dr.  Ba-

logh  Istvánt., Donászi Kálmán főmunkatársi megjelölését 

a lapon a párt elnöksége nem engedélyezte, amellyel ki-

fejezte ., hogy a lap szerkesztésében nem kíván a párt 

részt venni. Már ekkor 'felmerült .nflak gondolata ., hogy 

a párt önálló lapot indít. /A Szociáldemokrata Párt sze-

gedi szervezete hasonló  megfontolások máatt ugyancsak 

tartózkodó álláspontra helyezkedett./ Igy a Délmagyar-

ország a z MNFF lapja maradt formálisán, valójában az 

MKP birtokába került. 257•A Kisgazdapárt pap .irhíány mi- 

att azonban nem tudta a lapot meginditani. 1945. május 

közepén Tanya..:Ujság címen falusi orgánumot indított, . 

amelynek sorsa  nem . ismeretes, _.de csak rövid ideig je-

lenhetett meg. _ 258. A párt lapja 1945. június 24"én 

jelent meg szegedi. Hirlap címmel. Hetilapként indult . , 

de a párt a zonnal követelte napilappá fejlesztését, a-

mit később sem sikerült elérnie. A lap azonban igy is 

igen jelentős eszközzé, szervező erővé vált, :  amit .a párt 

ügyesen kamatoztatott. 

A Kisgazdapárt 1945 nyarára tehát szervezetileg ki-

épült, megerősödött'  A  szegedi  pártszervezet elvesztette 

ugyan kezdeti vezető szerepét,: azonban igy is Délalföld 

legjelentősebb szervezete maradt.  Megyei nagyválasztmá-

nyi joggal birt,_közvetlenül az országos vezetőség alá 
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tartozott. Szervezeti felépitése a Bemzeti Parasztpárt 

felépitéséhez banbniitbtt• A pártszervezetek 5-40•fős 

választmányokat válásztottak. Ezek tagjai közül a ma-

gasabb választmányba küldték gépviselőiket és a. vezető-

séget megvélasztották. A szegedi választmány elnökligi 

/vagy közismerten elnökii tanAesot választott, amely-' 

ben különböző funkciók voltak. A választott funkciók 

képviselői alkották a szegedi pártvezetőséget. A. veze-

tőség azonban  csak az elnökségi tanácsülések közötti 

időszakban ,birt döntési joggaI r  a legfontosabb kérdés 

sekben iltalában az elnökségi tanács döntött. Az első 

időszakban a párt elnöke Dr. Balogh István volt. OW-

vezető alelnöke Back laroly Alsztvise18/, a polgári 

tagozat elnöke Dr. Bonászi MIlmárt As két társelnöke 

Nagyiván János és Török Ferenc volt. 259.  Ez az össze-

tétel  még  a haladó, demokratikus erők fölényét mutat-

ta. 1945. Aprilisában Dr. Balogh István az elnökség-' 

ről is lamondott. Ezt követően NagYiliánJánost gazda-

elnökké választottfik, de a vezetőség összetétele még 

a régi maradt. Nagnriván János fokozatosan épitette be 

a jobboldali elemeket a partvezetésben. Ez  két  Aton 

történt: az elnökségi tai 'S és a pArtvezetőség össze-

tételénamegváltortatása formájában. 1945. tavaszától 

egyre újabb és újabb politikusokat kooptáltak az el-

nökségi tanácsba. ezzel megváltortatták annak ősszeté-

telét,,amely a jobholdali erőkinek kedvezett. Ez a v41- 

tozás egyébként.tükrözte a reakciós szegedi polgári e-

rők politikai aktivizálódását, a politikai  életbe  való 

bekapcsoZódását..A pártvezetőségben  először. Elek Lajost 
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titkárrá választották, majd  vitéz Svóy 	horthysta 

tábornokot  és Giressz'istván zsidóvagyonból meggazdago_ 

dott paprikanágykérdsked©t kooptáltatta Nagyiván a ve$ 

zetőségbe. Végül 1945, őszén 33r, Hunya Benedeket ;  a -KAIAT 

elnökét  vitte be Bagyiván a vezetőségbe. A felsorolt ,pow  

1tikusok '  a •  párt  jobboldalán, helyezkedtek  el és a párt-
vezetésben a.jobboldal tAlsúlyáit biztositották. A rész- 

ben ééntrista . ,: részben  baloldali felfogású vezetők •'/Dr: 
i?onászi Salmún,, Back  Keucoly ., Török Ferenc/ fokozatosan 
hAttérbe szorultak . , illetve Donászi Mae  kivételével 
leváltották Őket. 260•   Igy 1945 nyarára a megerősödött 
Kisgazdapárt már  jobboldali vezetés a2apt áliott-. 

A szegedi pártalapszervezetek kerületi /területi/ 
elvek alapján szerveződtek, - a polgári tagozat .foglal-
kozás szerinti vsoportokként, -- és közvetlenül 'tartoz-
tak a nagyszegedi vezetőséghez. A szegedi  külterülete= 
ken a pártszervezetek kerületeket alkottak és a kerüle-
ti vezetőségek Szegedhez tartortak.  261' A taglétszámra 
vonatkozóan  nines adatunk.  A szervezeti lazaság á rend* 

szeres pártélet hiánya miatt  a párt vezetősége nem szi- 
vesen közölte a beirt tagok számit, Ez önmagában is bi- 
zonytaáán lehetett, a fizető  tagok száma pedig iényege=- 
sen alatta  maradhatott a beirt tagok számának is . Á Kis-
gazdapárt vezetősége ezért - a szimpatizánsok és a parasz-
tok globális számával operált, természetesen  messze el- 
túlozva a párt valóságos l  erejét . . A Szegedi Sirlap 1945. 
október ?-én azt irtá s "A Szeged-környéki tan,yavil'ág • 
népe a Kisgazdapárthoz való csatlakozásban elérte a 80 
%-ot és 'ez a százalékarány napról-napra növekedik." Az, 
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egy 'hónappal későbbi válásztásokon a párt 52 %-ot ka- 

pott Szegedda, ami  önmagában sok; de: az előző becskés- 

heZ ,mérten " lényegesen kisebb; ' 262 ' Ezért a fe.ltái<b kis-

gazdapárti adatok semmiképpen sem adnak reális képet a 

párt szervezeti erejéről. 

Hódmezővásárhelyen a Kisgazdapárt a. felszabadulás 

után hamarosan megkezdte tevékenységét. Az 1944. októ-

bar .`23-án létrejött városi tanácsban már képviseltette 

magát. Formailag 1944. november elején a lakult meg. A 

felszabadulás előtti - pontosabban az 1944. március 19- 

i betiltása" előtt - formákat és kereteket megtartotta 

és szorosan ö:ssesfonódott. a Hódmezővásárhelyi Gazdasá- 

gi Egyesület szervezeti kereteivel. 263 :4 
A 
 párt első 

nyilvános szereplése is  a Gazdasági Egyesülethez kapcso- 

Iódott;. 1944. november 5-én gyülést: tartott, amelyre a 

hódmezővásárhelyi gazclAkat meghivta a sajtó iíiján, 264. 

Az :MEP itt is sogitette a párt újjászervezését. lEbben 

a segitőkészségben még hibák tatlálhatók. A Vásárhely 
. 	 . 	 .. 	 .  

Népe" november 9-i  számában a fejléc alatti  jelmondatban 

•-. a demokratikusnak nem mondható - Eckhardt Tibor volt 

kisgazdapárti vezető mondatát idézték: "Népi politikát, 

jólétet, szabadságot, . nemzeti függetlenséget akarunk!"/ 

A`helyi kommunista sajtó cikkekkel igyekezett felrázni 

a parasztságot, és _szervezkedésre biztatta őket: 'A kis- 

gazda táboron van a sorw csinálja meg a megfelelő szö-

vetségi keretet, töltse meg ezt a keretet. megfelelő .Brad-

mú taggáY - tartalommal, válassza meg a vezetőket a"ma-

ga táborából, ekként lépjen.. be azoknak táborába., akik 

meg  akarják és meg fogják teremteni a boldog Magyaror- 
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szágot... 265.  Az eddigi eiőzmén,yek hatására ténylegesen  

is létrejött a Kisgazdapárt 1944. november 15-én. Ala-  

kuló gyülés keretében vezetőséget választottak és a  

párt megkezdte szervező tevékenységét. 266.  November  

19.-én már a város több kerületében megalakult a Kisgaz- 

dapart alapszervezete. 26?' Ettől kezdve erőteljes szer-  

vez$munkát végzett a párt,  több izben tartott- szervező  

gyiilést ,l  amely közül  kiemelkedett a december 3-1' gazda-  

gyü3és, 268.  A.v~árDsi szervezeti keretek létrejötte u-

~..tán 	január 3-én ült össze  a Kisgazdapárt választ- 

mányi ülése,: amelyre a vezetőségi és választmányi tago-

kat hivták meg ,,:  és az elnökséget újjáválasztották. 269.  

Hódmezővásárhely , .nagy tanyakörzetében a szervező  

mu111Ct  1945.;  janu.ár elején .ind3.tották el., Ahogy a uárose,au,  

a Gazdasági Egyesület kereteit használták fel ügyesen a  

pártszervezŐ munkára_ úgy a tanyavilágban az olvadókö-  

röket. Az olvasókörök vezetőségei január 5-tői a párt- L  

irodában vehették :át a gyüjtőiveket és itt  is adták le . 

ezeket . Ettől kezdve a  külterületi olvasókörök vezetősé-

geivel több izben tartottak együttes megbeszélést. 270.  

A polgári tagozat szervezése ekkor is kezdődött.' Á Kis-

gazdapart.toborzójában hangortatta: "A:Független Kisgaz-

dapártban jól elférnek a különbőző foglalkozású kispol-

gárok. Tehát a.polgárság ne forgácsolja szét a benne  

rejlő erőt és értéket, mert azt a munkásosztály sem té- 

, szz.Egy pártokra szakadozott .., rosszul szervezett pol-

gárság nem tud sem egyenlő politikai célként., sem tár-

sadalmi szempontból alkotóképes réteg lenni, amiből az  

következik,. hogy kiesik abből a szerepből,. amely reá  
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vár a népi ország kialakulásával 41.. A Független Kisgaz-  

dápárt szivesen iát minden .,foglalkozású egyént sorai kö-

zött." 271• A tanyai . toborzóból. asz is kiderül, hogy a  

Kisgazdapárt a tanyavilim  egyedül képviselőjének tün-  

tette fel a pártot; ":..., A  tanyák népéért" itt bent küz-

denek az arra hivatott . Ekisgazdapártij vázatőik, - de az  

erőt az elszórt tanyák és puszták népé rtől"várják a küz-

delem folytatásához.:"  272' • A. tagtoborzásban á Kisgazda-

párt minden réteget. a pártba szőlitott; kisgázdát,,  föld-

müvest,;  iparost, kereskedőt, tisztviselőt és értelmisé-

get.  A "Kérges kéz" cimü toborzóban már igen erőteljes  

nacionalizmus nyilvánult meg; "Magyarok° Egy földön é-  

lünk, egy nap sülte le ránk, fpjuk egymás kezébt' tekint-  

sütik Isten egét, legyen .hitünk,, legyen :elvünk :,: ahol gyü-
lölet sohasem verhet tanyát ,, akkor bizonyára nem  vész el  

Magyarország !" 273 . 

Mindez  természetesen nem  volt hatástalan. A párt  

szervezetei gyorsan jöttek létre a tanyai körzetékben. . 

1945. ,  január 25-én a tegehalmi Kisgazdakörben. létrejött . 

a Tegehalmi Olvasókör, a Szentesi Utféli Kisgazdakör, . a  

Téglási Olvasókör és a Mártély-Feketehalmi Olvasók'o'r  

körzeti pártszervezete. 274' 1945. ' február 1-4n  újjá 

szerveződött a Mátyáshalmi Olvasókörben a Külsőcsomor - 

kényi. Olvasókör, a .Kútvölgyi. Olvasókör és a Héjaahalmi  

Olvasókör körzeti martszervezete s;  február 4-én a Isis  

gazdapárt kardoskúti szervezete" .és a $arackosi Olvasó-

kör pártszervezete. ~?5' A Kisgazdapárt nagy tagtobor-  

zásában olyan meg nem engedhető dolgok is történtek .,  

hogy a mátyáshalmi boltos a bevásárlókat is beszervezte  



a pártba,  akik közül többen még a nevüket is alig tudták 

Ieitni /egyezerd tanyásti 4s nyilván a pfirthoz  nem  sok 

lehetett. 276' A szervező munka vitathatatlan 

eredménye volt viszont. hogy 1945. tavaszára a  párt szer-

vezetileg mindenUtt létrejött és magerősödöbt. 

A Kisgazdapárt tevékenységében Szegedhez hasonlóan 

mindennel találkozunk. ami a mezőgazdasággal összefüggés-

ben. volt. Még mankaközvetitést is vállait. .1945 tavaszá. 

tól rendszeresen megjelent a sajtóban.felhivása. amely-

ben tagjaihoz fordult. hogy "akinek bármilyen mezőgazda-

sigi munkás vagy munkásare szükségük van, további azon 

férfi és női munkavitllalókat, akik munkát akarnak vállal-

ni. azonnal jelentkezzenek a pártirodában." 277' A be-
szervezett tagok  nevelésével itt se sokat törődött a Part. 
1944 december elején a Kereskedeimi Kamarában a párt 

Programtervezetéről tartottak vita, 1945. mArcius 10én 

Petőfi-Unnspélyt tartott a párt,. amit "hazafias Unnepség-

nek" szánt és inkább kulturilis megmozdulásnak tekinthe- 
278. Wink. 

A Kisgazdapárt hódmezővásárhelyi vezetésében kezdet-

t6I fogva érvényesült a jobboldaI befolyása. Ennek oka 

a sajátos hódmezővásáthelyi helyzet, a  párt  vezetőinek 

helyben maradása és a felszabadulás utáni azonnali poli-

tikai aktivitás. ]!re a  párt  blvatalos Ajjászervezése 

után azonnal felfigyeltek a baloldali erők. Ezért mar 

1944. november közepén javasoltik. hogy ezeket a vezető-

ket Karácsonyi Sándort és Csiki Mátét távolitsák el 

a párt vezetéséből. mert "eddig 'a nagybirtokot és a 

nagybirtok révén a mindekori kormányt igyekeztek szol- 
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gálai" és számukra a megváltozott körülmények között nem  

lehet hely a demokratikus politikai életben. 279.: Ezt a  

célkitzést á pártújjászervezése idején nem sikerült el-

érni. A párt szervezeti kereteinek létrejötte után azonban  

még.n ,agyóbb veszélyt' jelentettek.' Ezért a nemzeti bizott-

ság létrejötte után azonnal fellépett az  MSP, hoc ' Kará-

csonyl Sándort aki Nolki vezető volt, és 1945-ben a Kis-

gazdapárt .titkárc7.  á nemzeti bizottságba ne delegálhassa  
pártja,  csak ha igazolja magát , 

280.  Karácsonyi ezt nem  

vállalta, inkábbi lemondott NB tagságárúi, de tagja maradt : .  

a th. bizottságnak, városi tanácsnak ., sőt `pártja még az  
igazoló bizottságba Fis delegálta és ő igazoltatott má-

sokat,- holott magát sem tudta igazolni a nemzeti bizott- 

előtt. Megtartotta 	 281.  ság 	pártban viselt funkcióját is,  

Mindez azt jelentette,: hogy a jobboldal erejét nem sike-

rült megtörni,. és ez a körülmény a későbbi pártellentétek-  

ben fontos szerepet. játszott.  

A Kisgazdapárt taglétszáma 1945 'nyarán. . Hódmezővásár-

helyen 4.000 fő volt, ami jelezte a párt nagy szervezeti  

erejét is.  '282, - 

'Szentesen a , Független Kisgazdapárt csak 1944. decem-

ber elején:kezdett szervezkedni. Első .  toborzó'felhivása  

decembt 2-án jelent meg, s ekkor még csak Szervező Bi-

zottság toborozta a tagokat. . ~s3.  Szentesen én Csongrád  

megyei' Gazdasági Egyesület égisze alatt szerveződött a  

párt és jelentős segitséget kapott a"vármegyeí hivatalok-

tó ;i  de főként a Csongrád megyei gazdasági felügyelőtől.  

Ezek tartálmi és szervezeti,, '  szervezői segitségget' is  
284.  á pártnak . 	. Az ideiglenes nemzetgy" és  
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ülése után jött létre a 'Art, de bázisa nagyon szük volt, 

vezetése  pedig. határozatlan. Ez tette lehetővé, hogy vi-

téz Fekete 	szentesi gazdag paraszt rövid ideig u- 

gyan, de a párton belül vezető szerephez jutobt. #5 a 

•  múltban 16,1)  képviselő, ás a Keleti Arcvonal Bajtársi Szö. 

vetsége szeggiri titkára volt, a Kisgazdapirthoz kapcsolat 

nem flizte; A vezetés bizonytalanságát, a  választott  szer-

vek hiényát felhasználva a szentesi szervezet elnöke lett, 

és a párt nevében szinte mindenütt felszalalt. Ezzel JR&. ■ 

gyarázható„ hogy a. part képviselőjeként az Ideiglenes 

Nemzetgyülésnek is tagja lett. 285* A pártszervezés  ja. .  

nuár-februárban indult el Szentesen, és a környező tanya-

világban. Főként a módosabb parasztságot igyekezett meg. 

nyerni. A  Csongrád  megyei gazdasági felügyelő ezértis 

javasolta a földmüvelésügyi minlszternek, hogy "az orosz 

katonaság Anal történt adoméalyozás és mis atonslaódan 

fuvarozással foglaikozó emberek kezébe került tenyész. 

kancák csére útján a  megfelelő ,  és kipróbált 16tenyésztő 

gazdák  kézébe  kerüljenek." 286* ttyancsak ezt célorta a 

következő kéréa: %Szentesen van olyan gazda, akinek föld-

jéből 	kh.at foglalnak el a különféle tankcsapdák és 

Agyúállások. Kivánatos volna, ha ezek betemetése közmunka 

igénybevótelével történhetnék." 287* A Kisgazdapárt egyik 

vyzetője, Aradi  Pál, ,  aki maga is - traktortulajdonos volt, 

a traktortulajdonosok szervezetét mindenestől,  átvitte  a 

pártba, és a Kisgazdapártnak ez a csopartja szakszervezet 

elA'Vezéssel müködött, holott semmi kapcsolata nem volt a 

szakszervezettel. Nyilván'  nem is lehetett, de ez jó volt 

zavarkeltésre,  ia  politikai '  formAkkal való zsonglőrködés- 



re/ és a párt .szervezeti kereteinek lsi.szélesitésére, hi-  

szen ezzel  Kisgazdapárt a_ módos gazdák és a maga számá-

ra  létesitett "szakszerveze:~-". 288.  A feltárt anyagok  

azt jelzik, hogy  , a tanyavilágban rémhirterjesztéssel, .. 

más  pártok  /elsősorban a munkáspártok/ rágalmazásával. . 

pártok közötti ellentétek szitásával, : tehát az egyszerii  

emberek félrevezetésével próbált a Kisgazdapárt bázist  

teremteni. 289•  
' 	' 	S 

A balolda3:i  erők .  természetesen felléptek a Kisgazda-

párt tabt.oborzó móds zerei ellen, amint eztt a Magyar Al-  

föld szentesi laD cikkei:. is jelzik. , .Főként a jobbol-

dali  pártvezetőket támadták *  1945. május elején vitéz , Fe-

kete Iimrét. fasiszta múlta miatt l:etart©ztati►4 és a me-

zahegyesi internáló tá~a :orba szál:l3.tották. Ezzel érZékeny . 

. 	 . 	 - 	 . 	 . 	 , 

veszteség érte a jobboldalt. 29" 	 , 

A szervezeti keretek  megszervezése :,: a  part- új j$szer-  

vetése 1945. május-júniusára fejeződött be.  Erre az idő-

re  rendszeressé váltak a párt gyü3:ései.: a szentesi .párt-  

szervezet szerepe egyre  erőteljesebbé  vált a párt megyei 

szervezetének kiépitésében. Fekete Imre párelnök  levál-

tása után 1945. május .1:4-»én a rendkivii3.i kö2gyiilés az , u-  

gyancsak jobboldali Bradi  Palit választotta ,  meg elnöknek,  

igy a pártvezetésben a jobboldali irányitás továbbra is  

érvényesült. : 291.  :A Kisgazdapá:rt újjászervezése , kapcsán  

két dolgot kell megjegyezni. Egyrészt zt a .megye többi vá- 

rosi szervezetéhez képest későn alakult újjá és szerve-

zése lassú ütemben haladt.-Ebben döntő szerepet a tömeg-

mozgalom játszott, amely a baloldali pártok tevékenysé- 

gének kedvezett. Másrészt a párt szervezeti ereje. - nagy  
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eröfeszitései ellenére kisebb volt. Ebben konkrét ,ada-

tok item állnak ren.delkezésno -, de az 1945-ös választó.- 

sokon a városok közül itt kapott  légkisebb  szavazatot a 

párt, amely az előző megállapitásunkat igazolja. 

Csongrádon a Független Kisgazdapárt november köze-

pén kezdett szervezkedni. A csongrádi tömegmozgalom wen-

gesége jelentősen szerepet játszott a párt viszonylag ko 

rai újjászervezésében 6s abban, hogy a  párt  irányitisa 

kezdettől fogva a reakciós és félfasiszta  múltú.  Mew S. 

*Tinos és &Ise István kezében volt, 292' Az első hánapok-

ban azonban nem a /Art szervez6bét tekintették fő fela-

datuknak, ha.nem a különböző vezető funkeiák megszerzissét, 

a part vezető szerepének biztositását. --  Ezt a célt 

már korábban tárgyalt körültnények miatt sikerült is el- 

Ezért is jelentette ki Soighy S. János 1945. -  janu 

ár 

 

20-án 1.2 letartóztatás után: "A városban sok a túlka-

pas, a házkutatás, a letartóztatás,. amiért őket teszi a 

közvélemény  Etftrtsd jobboldaIi elemek, fasiszták is, hiszen 

közülük esett a letartóztatás] felelőssé*" 293 '' 

A Kisgazdapárt a szervezést  csak.  1945. elején indi-

totta el nagyobb aktivitással„ amikor már a többi párt is 

/főként a Szociáldemokrata Párt/ erőteljes szervezkedésbe 

kezdett. A szervezés, a tagokért.foly6 hare partharcot 

eredményezett, és ebben Sághy még a zsarolás eszközét is 

alkalmazta: A nemzeti bizottság 1945. január 30-4. 

deklarációt olvasott fel, "amely szerint partja és  Ő  is 

csak akkor vesznek részt a , pártközi megbeszéléséken /a 
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nemzeti bizottsági üléseken', ha garanciát kapnak, hogy a 

jövőben a Függetlenségi Frontba tömörült pártok gyülésein 

egymás tagjait és vezetőségét nem kritizálják. ." A hely-

zet ismeretében nem meglepő, a tény csupán sajnálatos 

realitás, de a többi párt - köztük hosszas vonakodás és 

vita után a kommunista párt is - ezt a garanciát megadta. 

A későbbiek során ezt Sághy többször is felhasználta el-

sősorban az MKP, de a többi párt ellen is.  294. 

1945. március. 15-én Csongrádon koaliciós lap indult 

Csongrádi Hirlap elnevezéssel. A lapinditás gondolata 

már a január 30-i NB ülésen felmerült ., hogy a pártokkal .. 

kapcsolatos hamis bireszteiéseket kiküszöböljék. Sághy 

ezt használta fel a lapinditás jogának megszerzéséhez, a-

melyhez nem egészen tiszta úton jutott. A Lapkérelemhez 

szükséges MKP és SZD P aláirásokat baráti a apna szere .. 

te meg a pártvezetőségek tudta nélkül, és az engedélyt . 

á miniszterlenökségen Ik•. Balogh István útján szerezte. 

/A laphoz szükséges papirt is S utalta ki./ Az engedélyt 

1945 .. március 6-an kapta meg 4 oldalas, 1.000 példányos :, 

hetente két. napon /szerdán és szombaton/ megjelenő hép- 

front lapra. Az engedély után Sághy maga akarta szerkesz-

teni a  lapot,  és a munkáspártok erélyes közbelépésére 

volt szükség, hogy 1-2 cikkük megjelenhessen benne, Sághy 

saját tulajdonaként kezelte a lapot és csak azt tudták 

elérni a pártok, hogy az NB a lap politikai irányvonalá-

nak ellenőrzésére, - de nem a szerkesztésre "háromtagú 

szerkesztőbizottságot küldött-ki." 295.  /A lap később át- 

alakult "Csongrád Népé-"re, amely egyértelmüen a Kisgaz-

dapárt. lapja volt./ A sajtó révén a Kisgazdapárt igen je- 



lentős szervező eszközhöz jutott Csongrádon és a város 

környékén. Jellemző eset volt,.hogy a  lap megjelenése-

kor Sághy minden:, pártot üdvözölt, 1-2 szöval népszerü- 

sitette őket ., csak a kommunista pártot nem.. Amikor ezt 

a politikai magatartást számon kérték . tőle, bocsánatot 

kért, hogy "megfeledkezett a . kommunistákról!, de  a  láp- 

ban minden  maradt a  régiben. 296. . 

A Kisgazdapárt szervezése ezek  után gyorsabban ha-

ladt ... 1945. április 4-én . 1.500 tagja volt a pártnak. A 

következő két hónapban szervezetei kiépültek a város-

ban és a környékén.. 1945 .. június 4vén 5.300 beirt tag- 

ja volt, amely azt jelentette, hogy a  megye egyik lege-. 

rősebb városi szervezete jött ]:étre Csongrádon és a 

jobboldal vezetése is megerősödött : 1945. nyarára, 297, 

Sághy S. János 1945.. 	nyarán .a következő hatalmi  pozici- 

ók birtokában volt:. Csongrád, város és járás gazdasági 

feltelőj _e . ,.-a. Kisgazdapárt- elnöke és vezére, a nemzeti 

bizottság elnöke_, áz.1. sz. igazoló .bizottság elnöke -, 

ideiglenees.nemzetgyülési képviselő ., .- a helyi újság kiadó- 

tulajdonosa és szerkesztője. Reakciós .,_ szélsőjobboldali 

múltja igen terhes  volt.  1919-20-ban tagja volt az Al-

földi Brigádnak és kommunistákat kinzotti meg. Az 1920- 

as . években fajvédő szervezeteknek volt tagja és enne k . 

kapcsán a csongrádi ún.. Piroska-féle bombamerényiét e-

gyik gyanúsitottja is volt, bár a biróság akkor felmen-

tette. A Magyar Élet Pártja ./MÉP/ választmányi tagja 

volt és gazdasági felügyelő a Horthy-rendszer minden 

kormánya alatt mindvégig a város felszabadulásáig és ez- 

után is. 298.  A Kisgazdapárt politikáját Csongrádon és . 

a járásban S határozta meg, sőt a megyei politika alaku- 
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Lisa= is  befolyása  volt. A megyei nagyválasztmány Bev'

szetiéséig - 1945 tavaszfit61 több izben úgy lépett fel, 

mint megyei partvezér,  holott;  erre semmitéle meglaizatása 

nem volt. A poziciókbal adódóan személye igen nagy ye-

szélyt. jelentett a demokratikus erők számára, de ekkor 

még'new volt erejiik eltávátlitására, nem  egyszer  egymás 

közötti torzsalkod;isuk miatt.. 

A megye községeiben és falvaiban a  Kisgazdapárt  

szervetetei 1944. 'decemberétől  folyamatosan szerveződ-

tek 	legelőször a megyéhez tartozó, de Szegedhez 

közel eső községekben, nyilvanval6isui Szegedről iranyit-

va, 1944. december végén Kisteleken /december 

győn és Tápén /december 26./. 299' Szentes környéki 

községekben 1945. jimutir-februfirban szerveződött . újjá 

a part ;Jan' dszenten 1945. janufir,20-án 150  taggal,. Kis.! 

királyság községben január 	Fabilinsebestyénen ja- 

nut% végén,,Magyartésen  február  27-én. 300. 

it 

A várásoktól  távolabb  eső községekben tavasszal 

és nyáron jött létre a pártszervezet. Csengelén 

Pusztaszeren  és , .  Kiskundorozsman májusban,, San-

dorfálviul pedig csak július 8-án. Icre az időre a köz-

ségek zömében újjászerveződött a part. 301. 1945. 8.  

széig new is mindea helységben jött létre a pártszer.. 

vezet .  A választások előtt még ne•volt müködő part-

szervezet SövényhAzán,. Bakson, ettömösön ás  DerekegY- 
302. Maze  

A pártszervezetek létrehozásában ős szervezeti ice-. 

reteinek kiezélesitésében a Kisgazdapárt a községekben 
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még inkább fel tudta használni a gazdasági fórumokat. 

A Csongrád megyei Gazdasági Egyesület elnöke., aki .egy-

úttal a Kisgazdapárt szentesi szervezetének egyik .fie- 
zetője vált,. . mindenütt segitséget adott a párt újjá 

szervezéséhez. A gazdasági elöljáróságok is részt vet-

tek ebben a munban." A gazdasági elöljáró, a mezőgaz- 

dasági bizottság,- a termelési bizottság megválasztását 

a párt sok helyen kisájátitotta magának. A gy választást 

a  Kisgazdapárt  közgyúlósén bonyolitották le..` 303..:  A 

Kiakirály$ág . községben 1945. januárjában a kisgazdapár-

ti szervezők házról--házra járva gyüjtötték a tagokat, 

és nem egy helyen rábeszéléssel és az MKP ellen  propa-

gandával szervezték. őket, - amint ez a nemzeti bizott-

ság ülésének anyagából kiderül.. 304' Algyőn.is - és 
ez  nem volt egyedülálló rémhirter :esztésse , a "kom-

munizmus rémével" való ijesztgetéssel próbálták tagokat 

toborozni.  305' Máshol az egyház segitségét vették igény-

be.  .Csengeién a plébános a Kisgatbdapart gyűléseit prédi-

káció közben kihirdette,: amely nyilvánvalóan ságitetté 

a tagtoborzást.. /A tapasztalatok alapján az MKP titkár 

is ilyen kéréssel fordult .a plébánoshoz. /1/, de: ezt ért-

hető okokból nem volt hajlandó teljesíteni. ./ 306. 

A már működű községi pártszervezetek 1945 nyarára 

jelentős szervezeti erőt képviseltek.: A nagyobb hely- 

ségekben a beirt tagok száma megközelitette az. 1.000 

Vitt  .Mindszenten 420 fő, Nagymágocson 810 fő, Puszta-

szeren,  500 fő,- Szegváron 700 fő ,,, Kisteleken 1.000 fő .. 

Ez a létszám nagy erőt jelentett még akkor  is,  ha a pár-

ton belül réndszeres pártéletről nem beszélhetünk. A tag- 



sig zöme egyszerü dolgozó emberekből Allott„ 6s az 8 

beszervezésük az ország ddemokrabikus erőit segitették. 3 7 * 

Az -elért szervezési eredményekre tAmaszkodva indult 

el 1945 rkirarán a Csongrád megyei szervezet kiépitése. A 

megyei szervezet álán Nagy Pal elnök és Dr. Joó Béla fő- 

titkár. Allott /mindketten szentesi lakosok/. A megyei szer-

vezebekhez hirom járás 6s a négy város tartozott. A négy 

város vezetését mar elemeztük. A megyei szervezet létre-

jötte utin a szegedi szervezetet is ez 	rendelték, 

feltehető pirtadminisztrációs okokból, mivel a Délal-

földön ill. Délmagyarországon nagyobb területi szerveze-

tet nem hozott létre a Kisgazdapárt. Mr= járásái szer-

vezetet alakitottak ki, mindegyik élén tisztikar állott: 

a csongrádi járást községgel /élén Kása István és Nagy-

istók József állott./ 8ághy 1945. augusztus-november kö-

zött pcditikai passzivibásba vonult, a támadások erre 

kényszeritették. A kiskundorozsmai járáshoz 6 község tarto-

zott; /élén Zádori Károly és Skultéthy Medánd illott/. 

A mindszenti járáshoz 5 község tartozott /616n Kátai 

Pál Allott/._A tisztikarokat /vezetőségeket, a Kisgazda-

pArtbanválasztmányok fogadták el, de arra nincs adatunk, 

hogy járási választwAnyok üléseztek volha. Feltehető, 

hogy a megyei választmány fogadta el jelölésüket és en-

nek tartortak felelősséggel. Létrehozásukat inkább szer-

vezési okok indokolhatták, a gőrdillékenyebb pártmunka 

'folytatása. 	A Csongrád megyei választmAny első U- 308. 

lésére /a 'rendelkezéseakre 6116 adatok szerint/ 1945. 

szeptember 23-án Hódmezővásárhelyen kerat sor. Ezen 

vármegyei választminyi tagok ás az egyes községek párt- 
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elnökei vettek részt. Feltehetően ez választotta meg a  
megyei tisztikart és g.őként. 'a közelgő választásokkal  

foglalkozott. 3°9 *  

A .Polgári Demokrata Párt csak .a megye négy városá-  

ban, épült ki. Más megyében a községekben ép ' falvakban  
is hozott létre a. párt szervezeteket. A szomszédos Csa-.  
nád megyében. pl. Kiszomboron, :Batt onyán., stb.  

A. párt szegedi Aj jász.ervezését már tárgyaltuk, és  

ennek íontos. szerepét :a Függetlenségi Front létrejötté-
ben. A tagok beszervezése,:  a rendszeres :pártélet kiala-  

kitása azonban rendkittül: . nehezen meat. Kezdeti eredmények  

is csak 1945.: február végén, ~má ~~ rci.us elején, jelentkez-

tek. Á párttagkönyvek kilee:ztásá ,t február 21-én -kezdték  
el, akkor -.tartotta   a. párt . első taggyülését is. = Ezen a  
taú:itók. és .tani2dtck fizetési problémáft ., valamint aBem-  
zeti:Segély és gyermekakció kérdését tárgyalták meg .. . 

Március .3.-'an a szegedi elnökségi tanács választmányi  
gyülést. tartott. _ 310'` Pez.sgőbb -pártélet : is ebben az  
időben kezdődött. Márciud. 2-t.ól hetente vitaülést tar-

tott .a párt., .amelynek 	"3firsada7:mi krizis és ne-  
volés"; "Demokrácia, nevelés és as orosz irodalom".  
Arra nincs ad:at.unk, hogy a későbbiekben folytatódott-e  
vitafórum és milyen témákat tárgyaltak. 311* Rendkigüi  

Prtresa, -más pártok számára idegen fo ~ ~rmákat :a  módszereket  
is felhasználtak a párt bázisának növelésére, pártte.   
vékenységPnekk3fejtésére._ Szegeden - és a megye más   

városaiban is - táncdél:utánokat rendezett a párt.  
Ez elsősorban a fiatalak megnyerésének  és a pártba va-  

íó bevonásának volt alkalmas eszköze, Szegeden márci- 



us 7-től minden szerdán délután tartott_ báncdélutátnt a  

pártszervezet.., 312' :Az esofeszitések..ellenére. a. part 

nagyon s2iik .  bázissal rende?:kezett .*. a _polgárság nem .te-

kintette sajátjának a párt:ot:. . A reakciós erők• beaZÖnlé-  

se ide  is megkezdődött .  és. egyre : inkább  vezető: szerephez  
jutottak 1945. júniusában.. egy  időben a,párt: három .kéQ-  
viselójót . zárták ki az- i;gazé26 bi:zottsággkbói..- mart e-  
lőtte 10  évvel fasiszta vagy  fasiszta jel.iegii . szervé-  

zetnak voltak a ta460111. 313'  

. liódmezővásárhelyen a -Polgári :Demokrata Párt 1945.  

január 26-án alakult meg #. -és rövid programot . is f i.nk.a-bb - 

oélki:tüzéstC megfogalmazott. irodáját ..az ipareTyletben  

nyitotta meg , ~,: a . tagok tobcrzását innen  irávitot ta., 314 ..  

Hódmezővásárhelyen. a párt még kevésbé tudott a. politikai  
élet aktiv részese. lenni., • Ebben több . körülmény : játszott-
szerepet. A többi párthoz viszonyitva helyileg -fegké-  

sőbb jött 'létre:, a helyi népfront- mégalakitásá'ban nem  

tudott részt venni*  ,caak, ,VekapesoIódot :t a. munkájába. A . 

ba3.oldaii inditás;ú tömegmozgalom hagy ereje is a demok-  
ratikusabb pártok szerveződését segitette .. Végül a  
gazd:apárt is féltékenyen figyelte /ha lefietett, ;  skadá.. . 

iyoz.taj a polgári part 	 Mindez _hozzájárult   
ahho :z*  bogy komoly 	 tényezóvé nem válhatott :a  

p4rt.- 	 :. ; 	
9 	. 

Szentesén Szabadelvit Demokrata  Párt néven a többi  

coaliciós parttal egy időben kezdte meg miikö .désé:t.  

1.944., december 12-én már megjelent a  .párt szervező bi-

zottságinak tagtoborzó .fe ivása. 'Ebből az is megálla  
pithatő, hogy erre az.&dőre már. párthelyiséggel rendel  
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kezett a párt. A tagtoborzást "Szabadság - Egyenlőség 

Testvériség!" ; jelszavával és bizonyos antifasiszta cé- 

lok helyes hangsúlyozásával végezte. 315• Ennek ellené- 

re a párt- elismerése késett és a nemzeti bizottság meg-

alakulásakor - kommunista inditványra - helytelenül ki-

rekesztették á demokratikus pártok egyesüléséból. 1945. 

január 9-én ezért a párt vezetői hivatalosan is bejelen-

tették apart-  megalakulasát a nemzeti bizottságnak, az 

alispánnak és a polgármesternek. Ebben jelentették be 

a  Függetlenségi Fronthoz inaló csatlakozási igényüket és 

kérték a part arányos bevonását a különböző képviseleti . 

szervekbe, amely ezt követően megtörtént. 316' A Kisgaz- 

dapárt Szentesen polgári tagozatot nem szervezett s.ezért . 

a.Szabádevü Demokrata Párt /1945. január végétől Polgá-

ri Demokrata Párt/ jelentősebb politikai tényezővé vált, 

mint Hódmezővásárrelyen. 1945. tavaszán kezdeményezte a 

pénzintézetek, bankok és vállalatok igazgaüóságának és 

felügyelőbizottsé 6nakléigazolását, a fasiszta és reak-

eióe igazgatóségi tagok azonnali kicserélését .. 317.- 

A Polgári Demokrata Párt jelentőségét az is mutatta; , 

hogy 1945. május_közppén gróf Teleki Géza kuntuszminisz-- 

ter,  apárt országos elnöke is meglátogatta a szentesi 

szervezetet. Ebben az időben erőteljes aktivizálódás 

jellemezte a pártot._ Teleki látogatása után par nappal :, 

1945. május 26-án új pogramtervezetet is kiadott a párt, 

amely demokratikus szinezét _ü program volt. . 318` Aszer- 
vezeti életére nem  sok adatunk van, mert még a sajtó-

ban megjelent közleményei is rejtjelesek voltak, - mint 

pl. .a Magyar Alföld, 1945. , július 1-i számában - amin . 
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csak a párt tagsága értett meg. Annyi ismeretes _, hogy 

július elején a párt új vezetőséget választott, : amely 

a .megnövekedett szervezeti erővel volt  sszefüggésben.319' 

Csongrádon a Polgári 'Demokrata párt ' 1944. december 

elején . jött létre, amelynek okai már ismertek. Kezdet-

ben kisiparosok,. ma'am pasi: tisztviselők, pedagógusok 

alkottak a pártot : később azonban bázisa jelentően ki- 

. bővült. . Vezetője Jovanovics Ferenc, á Horthy-rendezer . 

ben: is szerepet játszó klerikális és reakciós beállitott-

ság , helyi politikus volt,  mellét-te- Bozú M há3;p és 

Nagyirtók István játszott még vezető szerepet. 320: . 

A kisgazdaparti taktikának megfelelően Jovanovicsék is 

poziciók elfoglalásával ;, a közigazgatási 'helyek vissza-

szerzésével törődtek mindenek előtt. Igy érte el Jove- . 

novice Peren,, hogy a népfrantiNB/ csongrádi létrejötte 

előtt,: de népfront jelöltként .. bekerült az ideiglenes 

nemzetgyülésbe is ., 32 . '. 
Csongrádon a Kisgazdapárt és 

a Polgári Demokrata Párt között igen stúros együttmiükö-

dés .jött létre, amely néha politikai munkamegosztást is 

jel&ntett. Főként a Kisgazdapárt /mint erősebb párt/ minden 

támogatást megadott a Polgári Demokrata Pártnak. A Kis- 

gazdapárt itt se hozta létre a polgári tagozatot, és 

sokszor erősebben védte a Polgári párt pozicióit, mint 

maga a polgári párt. /.Igaz _,. erre a Kisgazdapártnak jobb 

lehetőségei voltak./ 322 '  A. helyzetből adódóan a P©3.- 

gári Demokratapárt demokrácia- és kommunistaellenes 

propagandát fejtett ki. Székházában rendszeres előadás- 

sorozatokat tartott. Még külön if jusági szervezet, cso- 

port létrehozására is  bWrekedett. "Élő Hirlap", majd 
"Élő Ujság" cimmel tánccal egybekötött müsoros délutó 
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nokat tartott a fiataloknak. 323• A csongrádi volt a me-

gyében a legerősebb városi szervezet, 1945. április 4-én 

700, június 4-én 850 tagja  volt,  - szervezetileg is nagy 

erőt jelentett, - és a párt álláspontját ismerve igen 

nagy veszélyt. is. Az ezzel szembeni küzdelem már az 1945 

nyarán a reakció elleni harchoz kapcsolódott, amely tár-

gyalásunkon kívül esik. . 

A Polgári Demokrata Pártnak megyei szervezete, csúcs-

szervezete nem jött létre Csongrád megyében. Közvetlen 

kapcsolabot tartottak az országos vezetőséggel. Annyi is-

meretes, hogy 1945. május elején az országos vezetőségbe 

beválasztották Űrley Zoltánt,_ aki Dr. Pap Róberttel e-

gyütt oly sokat tett a párt újjászervezése érdekében, a 

Függetlenségi Front létrehozásában. Ezzel mintegy meg-

váltották a párt számára a belépőjegyet az új demokrati-

kus Magyarország politikai életébe. Az mar más probléma, . 

hogy a párt nem jól sáfárkodott a számára biztositott 

lehetőséggel - és ezt Csongrád megyei  példák is bizonyit-

ják - igy szűkségszeriien merült fel 1945 nyarán a nép-

frontból való kiszoritása. 324. 

A Szabad Szakszervezetek az új élet meginditásában 

és a Függetlenségi Front létrehozásában Szegeden és gsong-

rád megyében jelentős politikai szerepre tettek szert. 

A két munkáspárt arra törekedett, hogy később is poli 

Likai tényezők maradjanak. Ezért a koalición belüli el-

lentétek kiéleződésekor a szakszervezetek szerepe még 

tovább nőtt ., és éppen politikai szereplésük miatt ese-

tenként az ellentéték középpontjába kerültek. 
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Ezért nagy vonalakban vázolni.•kell szervezeti erejük nö-

vekedését.  

Szegeden. 1944... decemberében a kiépült és megnöveke-

dett szakszervezeti mozgalom már a központi irányitás hi-

ányát megérezte. Ezt. úgy igyekeztek ellensúlyozni, hogy  

Midolgo .zták . és .1945.: január 7-én nyilvánosságra hozták  
a szakszervezetek müködésének ideiglenes szabályzatát.  

A 10 pontból álló szabályzat alapvetően helyesen irata- ' 

rozta meg a szakszervezetek célkitüzéseit és müködési el-

veit, és ezt a megyében is kedvezően éreztette hatását. 3~5 '  

1945. áprilisától kiépült agyközponti irányitás és az  

egységes müködési és szervezési elvek érvényesülése bet- 

te lehetővé a szakszervezetek további szervezeti fejlődé-

sét, súlyának és szerepének növekedését. A Munka  cimü 

szegedi s zakskerve zet i lap 1945 ... április 15.-i számában  

azt ista: "Mondbztjuk _, hogy Szeged számottevő üzemeiben  
és hivataliban alig találunk ma már szervezetlen fizikai  

vagy szellemi dolgozót. A szakszervezetek együtte xt  lét-

szá a : 20.000 körül van." 326. , Ez már igen nagy szerve-

zeti erőt jelentett elsődlegesen a munkáspártok oldalán,  

mert a szakszervezetek, a népfront programjának megvaló-

sulását .segitették,  
A többi városban és..a.megyei községeiben nem volt  

olyan gyors ütemi fejlődés mint -zegeden, de 1945 nytt_  
rára a  szakszervezetek itt  is kiépültek és szervezetileg  

megerősödtek ..  

Hódmezővásárhelyen 1945. elejétől már csak 1-2  

szakmai csoport jött létre .; január 3*án a kereskedők,  
január 4-én a nyomdaipari munkások, január 14-én a pos- 
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tásök'szakszervézete. Ezt követően a környéki tanyavilág-

ban is • megindult a szervezkedés. Április 1-én Vásárhelyku-

tason földmunkás szakszervezet _ jött létre. 327..  A szák  

szervezetek számszerü  'növekedése azt jelzi, hogy a tel-

jes szervezeti, kiépülés viszont ezután következettbe; ja-

nuárban. - 3086 ' Ső februárban -4.326, márciusban 5.652, á p-

rilisban 5.7474  májusban 6.042, júniusban 7.917 fő volt a  

taglétszám. /1945. decemberére elérte a 10.000 főt./ 328,  

A legintenzívebb növekedés . az ' év első felében volt. Az el-  

ért eredmény elismerése volt, hogy 1945. május 22-én az  

Éptőmurk#s  Szövetség délterületi értekezletét Hódmezővá-

sárhelyen hívták egybe, ahol helyi  titkárságok  felállná- 

sitt határozták el.  3~9  

Szentesen is  gyorsan nővekedtek a szakszervezéteg . 

1945. február 5wén már 14 szakmai csoportba mintegy 3.000  

f í tartozott .:,. és 36 tagból álló bizottság irányitotta a  
Szabacl Szakszervezet munkáját. . 330` Április 18-án .8 szak- 

mai csoportba' 3.898 fő tartozott, június 22-én pedig  már 4.899  
tagja volt' a szakszervezetnek. 33L  Szentesen különöset  

a «ö1dmunkás szakszervezet volt erős, mintegy 2.500 tag- - 

gal, nemcsak városi, hanem országos viszonylatban is fel-  

tünő szervezettséggel. Ezt  értékelve 1945. április 1-2-ra  

kétnapos országos földmunkás kongresszust hivtak 'össze  

Szentesre Rákosi. Mátyás, Marosán György,. Nagy  Ferenc ' és  

Veres Péter részvételével.. Végül szervezési, közlekedési  

és clapoutinehézségek miatt /Rákosi Mátyás és Nagy Fe-

renc nem tudott lejönni/ csak földmunkás nagygyülést tud-

tak tartáni,: amely a délalföldi földmunkásság jelentős  

politikai megmozdulása volt. 332.  .. 	 . 
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Csongrádon a szakszervezetek ,  csak 1945 elejétől kezd-

tek tek k3épüinat. .1945, január 14-én tartották az els8 szak-  

szeiegezeti nagygyix3.ést :, amelyen Lovas Mátyás ,ismertette  a  

Szegedi Szakszervezeti .Bizottság Alta]. összeállitott ide-  

iglenes alapszabályzatot ás. a szakszervezetek céljait.  

Ettől kezdve .gyorsan fejlődött, Csongrádon is a szakszer-

vezeti mozgalom.. 1945,. májusában mix .  a következő szakmai  

csoportok működtek: .kertészek, épitcimunkások, bőripari  

dolgozók, ,  tanOgyi dolgozók ., tisztviselők, ,£aipri mania-

sok, halászok, vas- és fésmkobászok~~;. W'>z-- és magánalkal-

mazottak, hajósok és földmunkások., 333. A.tagléts.-zám is  

gyorsan növekedett 1945. május elején 1. ;400 fó ., június  

közepén 1.580 fő volt ..; 334'  A sz .kszerveaeti munka gyen-

geségét; a jó eredmény mellett - az is mutatja, hogy ez  

a létszám .  pár száz fővel alatta maradt a két munkáspárt  

egyiit .tes iLtszámának, ,  holott nyilvámvaió a szakszervezet-

hen :oiyan, tagok is voltak, akik nem tartoztak egyik ,mun-  
káspártba some  A Szociáldemokrata Párt saját párttagságát  . 

sem tudta beszervezni a  szakszervezetbe /ez akkor 2.168 f8  
volt./ Fz: azt jelezte ,,; hogy ;Tízri Istvánék nem törekedtek  

beszervezni őket*  mert még a szakszervezet politikáját is  

túil radikálisnak,. ,  forradalminak tartották. Ezt a megálla-  

pitásunkat- .ajátfimasztja as is,  hogy mikor a szentesi fald-

munkás szakszervezet titkársága -a1á,  rendelték a csongrádit  
is,  ."Aria ebből kiválta4 önálló földmunkás tit kárságot  
hoztak létre : Csongrádon 1945.. május közepén„ Ezt a idealist  

azzal indokoltálk, hogy a szentesi földmunkás titkárság túl  
radikális .  és a . kommunisták irányitása alatt á114: /Sze3ates-  

sel, mi;2dig bajunk  volt! :.. ~ máre -elegiwik van azokkal az  
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őrültségekkel, a mit a 'szentesiek,. Etdeivel együtt csinál-

nak 	jelentette Túri István az SZDP központnak./ 335• 

A.  szakszervezetek ' a megye községeiben is nagy szervezeti 

erőt jelentettek, 1945 nyakára minden  belységben létrejöt-

tek a szákszervezetek, zömmel földmunkás tagozatok,. Ezek 

is több szót fős szervezetek  voltak„ a legjelentősebbek 

1.000: körül. .Kisteleken 1.200, :Mindszenten 1.050.,. Tömörké-

nyen 800#, Szegváron 720 taggal. A legjelentősebb szerveze-

tek a megye községeiben ezek voltak. 336. A forradalmi 

némozgalom olyan erővel mutatkozott meg a szakszervezeti 

mozgalomban .,; hogy ebben egészen furesa'be .lyzeteket is pro- 

dukált. Hódmezővásárhelyen a "nyugá lomáriyú csendőrök és 

bonvéda1tisztek, szervezkedés céljából január 13 --jut" akar-

tak gyüi3ést tartani. Ennek további sorsa ismeretlen. 337• 

A szentesi cséplőgéptulajdonosok szakszervezetét már tár-

gyaltuk amely beleolvadt a Kisgazdapártba. Szehtesen a 

Szakszervezeti Szövetséghez nem kapcsolódva létrejött . 

1945, január elején "az önátló kereskedők szabad szakszerve-

zete is, amelyben a piaci kofák tömörültek.. Ezt a tömörü-

lést még a nemzeti  bizottság is 'elismerte, Január. 23-án már 

v árosi ; tanácsi képviseletet köbeteltek ,,_ február 21-én pe-

dig azt, bogy a "szakmában" Jsic!/ több ipárjogositványt 

ne adjanak kit  vagyis piaci k©nkivrencia nélkül ők szab- ' 

hassák meg az árakat. Mindkét kérést visszautasitotta a 
nemzeti bizottság, .A "szakszervezet" $11 később a feketé-
zés elleni harcban felmorzsolódott. 338'  Mindez a mozga-
lomjelleg erejét, hatását sőt visszahatását mutatja. ' 

A megye' városaiban és községeiben 1945. nyarán kb .. 

50.000 tagja volt a szakszervezeteknek. Ez rendkivül nagy 



erőt jelentett. A munkáspártokkal ás•a baloldali erőkkel 

együtt mindez azt jelentette,. hogy a felszabadulás utáni 

időszakban a 'népi demók ratikus átalakulás elsődleges :bi:zto-

sitéka megyénkben is létrejött, 

A Függetlenségi Fronton belül lévő Kisgazdapárthoz 
kapcsolódva kell tárgyalni ,,' hogy. 1945. tavaszán Szegeden . 
fs megalakult á Demokrata Géppárt. Politikai .tevékenységbe 
azonban csak 1945 ,. ,nyarán kezdett. "Vezetőj:e - délalföld 
főtitkára ./"f ./ I?r. `Huoya Benedek reakciós ügyvéd volt,  
akar. 1940-tői a szegedi KALOT népfőiskola igazgatói tiszt-
ségét töltötte be.. A párt még a püspökségtől sem kapott . 

olyan-támogatást, mint a Kisgazdapárt, Bázisa, tagsága,.szer 

vezete -nem volt,., c sak nagyhangú,_; reakciós, önmagacsinálta

vezetősége. Bázishiány és taktikai okok miatt 1945 szeptem-

berében a 'Demokrata Néppárt /Barankovics-párt/ országos 

taktikájának megfelelően - csatlakozott . a . Kisgazdapárthoz. 
Ezt azzal indokolták, .hogy. "az öntudatos magyar , népi erők 
tömöritése céljából" teszik, valójában. a reakciós erők . tö.. 
möritését kivánték elérni. 339• 	 ' 

A Függetlensági Front létrejöttével és a párttormák, 

pártkeretek kialakulásával szinte egyidőben már bizonyos 

pártellentétek is jelentkeztek a népfront pártjai között. 
Az ellentétet a népfront programjából , _ adódó feladatok meg-
oldása körül bontakoztak ki és helyileg is befolyásolták 
ezeknek a feladatokngk a megoldását. A továbbiakban eztő 
vizsgáljuk . meg. 	. 
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• lll. Pártellentétek kibontakozásaa ~ ~ or   Nemzeti  

I" etlensé~í  Frog  nILErogramAIának me"aló>sítá',  

ban   
.~ 	 • 	 , 

A koalición pártok a. Függetlenségi Front programját  

1944., decemberében egyöntetüen fogadták el,  amely jelezte,  

hogy a program általános célkitüzéseivel egyetértettek, A  

program igen alaposan kidolgozott,, a feladatokat pontosan  

meghatározó program  volt.  Első helyen természetesen a fa-

siszta. Németországgal való szakitást és az ellene folyta-

tott harc szükségességét hangsúlyozta, de tartalmában  és 

arányaiban már a jövőre utalt ... Az első részt kivéve,, vala-

mennyi pontja a.kiépitendő új államhtalommal *  ennek kül-,  

és gazdaságpolitikájának ..legfontosabb feladataival  

foglalkozott. . . 	 . 
A programnak a jövőbe mutató jellegéből következett,  

hogy .  viszonylag hamar jelentkeztek .a pártellentétek. .  "A  

széles nemzeti demokratikus összefogás egyes$ alkotó ele-

meinek tőrekvései viszonylag korán eltértek egymástól *  . s  

a izyilt ellenforradalmi erők ellen folytatott  harc  a .szö-

Vetságen belüli éles összecsapásokkal párosult. Az rNFF . 

soá< demokratikus elemei maguk ,  s,  .látták, hogy az .o 
szág .társadalmi rendjének demokratizálására irányuló kom-

munista programtervezet .megvalósi.t sa kedvező feltételeket  
fog teremteni  a forradalom továbbfejlődéséhez." 3'  

Az eilent .éek alapja az volt, ,  hogy a koalíció különböző  

osztályok és rétegek politikai szövetségét jelentette :. ; 

Fő ereje a m 0.:sság és a dolgozó parasztság volt, de részt  

vett a szövetségben a városi kispolgárság, az antifasiszta  
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értelmiség ., a nácikkal szembefordult városi burzsoázia és  

a gazdag parasztság. Az adott helyzet arra késztette a  for-

radalmi erőkét, hogy égyüttmüködésre hivják a polgári erő-

ket, de messzemenő társadalmi váitoztatásékat célul tüzó  

program alapján. A lassan újjászervezódó'.polgári erők  

amelyek csak mérsékelt: változtatástakartak, kivártak -,  

elfogadták a radikális programot, mint az új hatalom lét-

rehozásába való bekapcsolódás feltételét. Vállalták az át-

meneti együttműködést a forradalmi erőkkel, mert a belső  

helyzet miatt meg sem kisérelhették: .hogy saját kizáróla-

gos hataí~mukat teremtsék meg. 	Igy a kialakult párt-  

eaáentét . alapjában a népfrontba tömörült osztályok és réte-

gek harcát tükrözte. 	. 

A polgári erők álláspontját jellemezte, hogy a prog-

ramnak azon pontjait, amelyek túlmutattak a burzsoá demok-

rácia kereteim ;, csak kényszerüségból fogadták el arra szá-  

mitv!a, hogy a kispolgári-paraszti tömegek konzervatizmusát  

felhasználva ;egerősitik pozicióikat,-.s ezzel megakadályoz-

hatják. a tőke korlátozására vonatkozó programtételek megva-

lósitását. A Függetlenségi Fronton kívül rekedt reakció s . 

erők pedig a kifejezetten polgári demokratikus követelések  

megvalósitásának akadályozósát is feladatuknak tekintették.  

Ezt a célt azonban a Függetlenségi Fronttal nyiltan.szem-

benáliva,; nem érhették el.  Ezért demokratáknak álcázták ma  

gukat,.,  amihez azt .a módszert: tadt4utták a legalkalmasabbnak,  

hogy a Függetlenségi Front valamelyik demokratikus pártjá-

hoz csatlakozzanak *  s igy a népfrontba bekerülve belülről  

indi-ts9nak támadást a program ellen, Dinek a célnak a  de- 

mokratikus tradiciókkal és jelenvas tömegbefolyással rendel-- . 



kez8 ?igget1en Kisgazdapárt felelt meg a legjobban. Ennek 

az is kedvezett, hogy a Kisgazdapárt kezdettől  fogva azt 

hirdette, hogy nem osztálypest és mint , ilyen az osztály-

béke hive ... A felszabadulás előtti demokrata-ellenzéki Kis-

gazdapártba amint ezt már  tárgyaltak  - 1945.  tavaszától 

egyre erőteljesebben özönlöttek a különböző társadalmi e-

rők•  Ezzel  hamarosan  a legkülönbözőbb reakciós erők gyüj- 

tőpártjává és a forradalmi átalakulás akadályozójává vált. 342' 
A polgári erők a nemzeti, összei'ogást tehát kezdettől  

fogva csupán taktikának fogták fel, szemben a munkáspár-

tokkalt 

munkáspár-

tokkal amelyek a stratégiai irányvonal részének tekintet- 

ték a népfrontpolitikát.. fogy az együttmüködést valóban 

taktikaként értelmezték a polgári  erők, ezt már 1944.. de- 

cember 3-án kifejtette Dr.  Balogh István, a Kisgazdapárt 

szegedi elnöke a Függetlenségi int alakuló gyülésén: 

"A kommunistapárt szocializmusra való törekvését a Kis-

gazdapártnak kell majd megakadályozni hangsúlyozta ••,. 
de az újjáépitésben :együtt kell működni, mert a feladat 

úgy is szinte megoldhatatlanul .nagy, és számolni _kell. az-
zal sz erővel,. amelyet a kommunista párt a magyar politikai 

életben mostantól kezdve jelent." 343. 

A polgári pártok tehát ideiglenesnek és átmenetinek 

tekintették a nemzeti összefogást, "A  program  megvalósi' 

Iása körül ezért kezdettől fogva harc folyt, mégpedig el. 

sősorban a püggetlenségi Fronton belül s es. a harc a német 
megszállók Magyarországról való.kiüzésének előrehaladásával 
egyre élesebb formákat öltött. A harc során a  kommunista 
párt arra törekedett, hogy politikájával minimálisra csök-

kentse a r'ográd erők ellenállásának hatákonyságát és 



megőrizze a nemzeti demokratikus erők egységét." 344' Az 

MNFP•program jövőbe mutató jellege megkönnyitette az MKP 

számára a harcot a reakcióba/ és a polgári pártokkal szem-

ben, Az adott  esetben könnyebb volt harcolni  a programban 

foglaltak végrehajtásáért és taktikázási lehetőséget is 

jelent a párt számára -.. Igy az MEP  számára világos volt, 

hogy a forradalmi erők számára legfontosabb a dolgozó tö- 

megek megnyerése :.. Ezért a fő figyelmet a legfontosabb  demok-

ratikus feladatokra .,, az agrárreform és a közigazgatási re-

form megoldására összpontositotta. A program tőkeellenes 

pontjait  ideiglenesen nem hangsúlyozta,, levette a napirend-

ről*  Ezzel sikerült el.ér.ni ,,, hogy a demokratikus reformok 

megvalösultak:,, és közben az MKP tömegbefolyása is erőső-

dett,, . és az  antifasiszta nemzeti egység is lényegében fenn- 

maradt. 345. 	 . . 

Az elért eredmény igy is súlyos ellentétek közepette 

valósult meg. 	. 

1./ Az antifasiszta harc 

A. Függetlenségi Front pro;ramjézaak legfontosabb része 

az antifasiszta harc volt.. , 	. . 

Ezen belül különösen fontos lett volna a fegyveres 

küzdelem,;  a haborúban vall tényleges rószvétel,,  melyet ,a 

fegyverszüneti. egyezmény lehetővé tett. Az  .1945. jani , 20- 

i fegyverszfetet követően már január 21-én megjelent Sze- 

geden és Csongrád megyében is a miniszterelnökség és a honvé-

delmi minisztérium toborzási feihivása, amelyben feiszólit-

ják a férfi lákosságot,, hogy jelentkezzenek önként és fog- 

janak fegyveitt a fasizmussal . szemben. Szegeden februitr 5-én 
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toborzó nagygyűlést tartottak, amelyen Révai József beszélt, 

és a forró hangulatú nagygyülésen Szeged vállalta egy had- 

osztály felállitását. Szentesen az MKP "Bosstút Budapest-

ért!" jelszóval Csongrád megyében egy "Budapest hadosztály" 

felállitását követelte .. 346' A tagtoborzásban már jelent-

kezett a megnemértéh. Hódmezővásárhelyen 1945. február 18-

án.a Fekete Sasban tartott nagygyülésen Vörös János have--

delmi miniszter és B. Szabó István /FKP/ HM. államtitkár 

beszélt. Az új hadsereget azzal a gondolattal toborozták, 

hogy ezzel "remény lesz arra, hogy Magyarország a békeszer-

ződés után nagyobb lesz." 347'  Szentesen 1945. február 8- 

án a"Magyar Alföld" cinű lapban megjelent az MNFF helyi 

kiáltványa, amelyet a Polgári Demokrata Párt nem irt alá, , 

és nem vett részt ezen a napon tartott toborzó nagygyülé-

sen sem. 348. 

A szervezés azonban rendkivül vontatottan haladt . 

Kezdetben a közigazgatási hatóságok irányitották./alispán, 

polgármesterek/.. 1945. február 10-én Karáczn ii Ferenc  Sze-

ged  és Hódmezővásárhely th. városok és Csongrád megye fő-

ispánja életrehivta a őkorábban megszüntetétt 5. honvéd 

kerületi parancsnokságot, Szeged központtal. Ez is lassan 

szerveződött újjá, a megyében csak március-áprilisban kez• 

dett tevékenykedni. Ennek feladata a demokratikus hadsereg.  

be  történő toborzás megszervezése volt. 349'  A szervezés 

politikai munketját.a pártok végezték.. Az e célból szerve-

zett januári és februári népfrontgyüléseken a polgári pár-

tok elhallgatták vagy éppen csak érintették a német fasiz-

mussal szembeni hadüzenet fontosságát. Igaz,  nem volt nép-

szerü, a hallgatók általában vegyes érzelmekkel fogadták. 
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Ezért is javasolta az MRP,, hogy a gy{iléseket egységes beszéd-\ 

anyag alapján tartsák ;, hogy a polgári pártok szónokai ne 

hallgathassák el a fontos kérdést. A Kisgazdapárt ellenál-

lása miatt ez a terv nem valósult meg. 3504  Az önkéntesek 

száma is csekély volt. _ 1945, február végi felmérés szerint 

Szentesen 135 fő, . Mindszenten 50 fő /41 férfi és 9 nő/, 

Kiskirályságon 27 fő /23 férfi és 4 n6/  jelentkezett, más 

helységekből nem volt jelentkező. 351' Az eredménytelen- 

ség miatt a  Szegedi 5. bony.. kerületi parancsnokság 1945. 

március 30-án sorozást, rendelt el 18 42 éves férfiak és 

18 - 35 éves nők részére, és a hirdetményt április' 5-én az 

alispán megismételte. /Mindez'negativ kővetkezményekkel is 

járt .. Szegvár községben a rendőrparancsnok ideiglenesen á 

lúgkőárusitást is betiltotta l, "mivel a női sorozás annyi-

ra megzavarta a kedélyhangulatot, hogy félő volt, esetleg 

lúgkőmérgezések történnek."/ 352' . A..létrehozandó új had-

sereg számára felszerelési tárgyak gyüjtését' is megkezd-

ték. A községek azonban egymás , után. jelentették, hogy 'a 

gyűjtés eredménytelen,.- "mivel .a háborús viszonyok követ-

keztében felesleges készlettel senki sem rendelkezik." 353 ' 

A kormány részéről kezdeményezett hadseregszervezésnek ez a 

formája eleve nem is kecsegtethetett sok eredménnyel. Igy 

az MEP erőfeszitéseinek . volt az eredménye, hogy végül is 

nagy késéssel Szegednek sikerült egy zászlóaljat kiálli- 

tani és Csongrád megyének hasonlóképpen. _Ez az eredeti cé 

lokhoz képest jelentős lemaradást jelentett 

A létrejőtthadsereg demokratikus szellemének biztosi- 

Iása sem valósult meg . szegeden és Csongrád megyében is is az 

tapasztalható,.bogy a hadseregszervezésnél kétes elemeket 
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is feivettek,, akik menteni aorták magukat, sót a tisztek . 

között is nagy számmal voltak reakciósok. 'A balok érők 

követelésére sem tudták megtisztitani a hadseregét, mert a 

a ezt nem 

rasztküldöttségek , keresték fel; ;. A küldőttek biztasitották 

a m nisztere.lnőköt, hogy "Szeged - dolgozói minden áldozatra 
készek:az új magyar hadsereg felállitása érciekében.: Többet 

fognak dolgozni,. hogy legyen a hadseregnek felszerelése, 
legjobbjaikat fegyvérbe küldik. Kérik azonban a 'kórm4z rt .., 
vigyázzon. arra,: hogy ennek :a hadseregnek a szelleme demok• 

ratikús legyen, tisztikarában ne kapjanak helyett. ázok} .akik 
:szellemiikben, magatartásukban a múltban a .nép ellenségeinek 

bizonyttltak, 'és akik nem teszik magukévá 	új magyar h - 

cós demokrácia,; a nép felemélésénék és ' jogaiba ültetésének 

szellemét." Kérték a miniszterelnökött  keresse meg a módját 

a ' nnak,. hogy az új a  magyar hadsereg szellemi "as politikai 

nevelése érre alkalmas kiélőn katonai szervezet gezébe ken 

rül jön. it 355: 

'A követeésekkel helyileg annyit élértek,;. hogy az 5.: 
honvéd kerületi parancsnokság - amelynek vezetője Örley 
Zoltán ezredes, volt. - 1945* április 6-ára a hadseregben :ér- " 
vényben lévő .rógtönbiráskodási parancsot médositot'ta,: "de.. 

mokratizáltan. /Az előző. 1912.. í ZIiL to. alapján volt 
még érvényben, kiegészit re az  1939. 11. tc-kel./ A hadse- 
reg demokratizálásában azonban ez nagyon kevés valt..356' ... . 

A  MADIS= több iizhen is .tiltakozott Szegeden a hadseregben.. 
uralkodó reakciós szellem ellen. A kommunisták azonban . . 

szervezés lassásága és az országos intézkedés 

tette lehetővé. 354.'  1945. ‘február l: = d 17áin:ok3 Miklós .Béla 

mi.niszterelnök szegedi látogatása alkalmából m p.r s-• és  pa- 
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nagyon helyesen,. az adott helyzetben azt tartottak a 14. ' 
. fontosabbnak, hogy a hadsereget minél előbb'a'frentra '.d-

36k, ezért még a mmasz,követelését sem támogátták: 397' 
Az európai háború befejezése után viszont azonnal követel 
ték a hadsereg átszervezését., fildrezt megelőzően, 1945. fe 

ruárjában megkezdték a katonai igazeló bizottságok felálli-

tásáts  amelyeknek az volt, a feladata, hogy reakciós tiszti. 

kart megszürje. 

fasiszta. Németország el/eni háborAban ténylegesen 

nem tudtmnk részt venal. hppen ezért volt különös jeléntő-

séges boa a harcban 6116 Vörös  Hadsereget ,  támogattuk, élel-

misterrel, termelőkspacitásiakkal és az utánpótldsi vonalak 

biztositásáva4 fenntartásával. Ennek/aagy jelentőségére 
atalt Kádár  János ,  1945. május 2O.ú, az MEP országos párt-

értekezletén: "Mindnyájau tudjuk, hogy a Magyar nép nem tu. 

dott komoly fegyveres segitséget nyújtani a Vörös Hadsergg-
nek 	Nemzetünk  szerencsétlen  helyzetét, amelybe a fa. 

siszták oldalán folytatott háborAval kertiltünk, némileg 

enyhitettük azzal,  hogy  a magyar nép legalább munkájával 
sietett,  a harcoló Vörös Hadsereg segitségére. Azzal az e. 
reménnyel„ amelyet a termelés az első hónapokban fel tudott 

mutatni - legalábbis egy részével Arun hozzi a dolgozó 
magyar  nép  a fasiszták leveréséhez. Ez a magyar munkásosz-
tálynak 68 ezen ben/ a szakszervezeteknek és az üzemi bi-
zottságo 	elévalheteane történelmi érdeme." Ezzel á se. 
gitséggel Szeged4 Ss CsongrAd megye a szavjet hadsereg fő 

délkitüzéseinek megvalósitásához, a háború befejezéséhez és 

a fasizmus megsemmisitéséhez hozzájárulhatott. Csongrád me. 

gye szerepe ebben különösen fontos volt,  mért  nem érték olyan 
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nagy WA:rim károk, mint az  ország más területeit. 

Szegednek gazdaságilag* gazdaságszervezésilog is rend 

kivUli foladatokat  jelentett,;  hogy a városban állomásozó  

szovjet csapatoknaii, hadikórhAz. 	fogolytáboroknak \-. 
nnyagi-teebnikai és munkaerővel v20ó ellátását biztdositot-

ta. A szovjet katonai parancsnokság a számára fontos gyára-

kat csakhamar jelentős megrendelésekkel látta el, müködé-

sükhöz biztositotta a nyersanyagot. A nagyiizemek vagy ki-

zfirólag a Vörös Hadseregnek dolgortak, mint a Dohánygyár, 

az Orion Bőrgyár, a Palemezgyár„ a Szalámigyár, vagy csak 

részlegesen, mint a Szegedi Kenderfan6, az Ujszegedi Kender-

gyár ás az ‘Angolodlagyar Jutafonógyár, Az Orion  .Bőrgyár  
1944-45. telén hfiro 5pg éjjeL. nappal dolgozott a Ya-

rds Hadsereg részére, a legnagyobb megaégedősre, 358° Sze-. 

geden  Óriási  feladatot jelentett a  városra  hdruló sokféle 

katonai vonatkozású közmunkaigény *  és az igén,ybevett köz-

munkaerő munkájának valamelyes mértékbeni téritése is. A 

Vörös Hadsereg Altai összeállitott pontonhid mellett 

amely csak a  jégzajlásig  birta a hadiforgalmat ?it 1944. 
végére a feLrobbantott vasuti hidat főként közmunitaerővel 

álijtották helyre, hevenyészett dormában. Ezt a téli jég-

zajlás erősen megrongálta 	61etveszélyess6 irate Ezért a 

vitros szovjet katonai paranesnoka,1945, január 17-én elren-

delte a város közmunkaköteles lakosságának mozgósitását• 

/férfiakat 18-60,  nőket.  18-42 éves korig•/ Ez 15.000 ember 

• - baállitását jelentette.  A fából készült vasuti hidat 

igysikerült megerősitni. 359. 

A lakosság mozgósitása nagy ,  feladatot jelentett4  Sze-

ged felszabadulása után négy nappal*  1944, október 15-én 



- 130 

a polgármesterhelyettes már elpendelte a közmunka megszer-

vezését, és Közmunka Hivatalt hozott létre. Az MKP 1944. 

november 19-4 taggyülésén pedig határozatot hortak, bogy 

"a: Szegeden 618 volt mynas ,párttagokból munkásszázadot 

ken. fe1411itaniv  amelyet közmunka cél#aira a város rem-

delkezésére becsát... A  Polgármester  ennek a munkásszázadi. 

nak elszállásolásáról és élelmezéséről már most gondoskod-

jon." 36O. .  egyre  bonyolultabbá  vált feladat végrehajta- 

sára a polgármester 1945. február 1-én létrehorta a "Kato- , 
nai ellátó hivatalt" /vezet6je Back Kifiroly4 PKP/,  amelynek  

fetabidta volt a Vörös Hadsereg sebesült tagjainak  elhelye-

zései gyógykezelésénekbiztositása, az "orosz katonaság 

61elmiszerekkel való ellátására" stbc 361. 

' 	A sebesUltek sz6m4T.a 14 szovjet kgdikórDázhoz kellett 

középületet biztositani,, az ehhez szüksages munkaer5t 

tén közmankAsokkaikellett biztositani.. "Közmunkásokat kel-

lett rendelkezésre bocsátani az orosz alakulatok laktanyá-

iba, a 	dvarok, fertőtlenitő intézetek„ magyar hadifo- 

golYkórházak,felállitott -MOWS konyhák, orosz telefonköz-

pontok, légvédelmi tüzérség, valamint a Nemzeti Segély ró-

szére is." 1945. Aprilisáig csak a részben kifizetett kőze 

munkadij összege igy is elérte a 2.152.875.-  pengőt.  1945. 

február  elejéig "az orosz hadsereg Szeged város területé-

ről több mint 500 vagon gabonát vitt el." 1945.,  elején 
50.000-70.000 orosz sebesült volt a városban, akiknek el-

látásáról a  város  gondoskodott. Ugyancsak Szegedet terhel-

te a 3. ukrajnai  hadsereg. Altal megállapitott minden, fajta 

élelmiszer /liszt,  hús , tej,  zöldség, tojás stb./ szállitá-

si kötelezettsége. 362. 
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1945: március 15-i ülésén a' városi tánács elhatározta,  

hogy segélyt kért a kormánytól, mert sebesültvarossá ala-

kult, Szeged már a  sebesültek  ellátásával-és a hidépitések-

kel ,  kapcsolatosan felmérült költséget sem tudja fizetni.  

A tanács ugyanakkor kérte a pártok támoga tását, hogy a  

'szomszédos községek, városok arányosan vegyék '  ki részüket  

a terhekből. hiszen Szeged helyettük is  fenntartja a köz-

lekedést és á felszabaditó csapatók sebesültjeit is ellát-

ja. Ugyanezt, célozta, hogy 'a környező községekkel közvet-

len kapcsolatot épitett ki Szeged, bevonta őket a szegedi  

közigazgatásba, és aváros ellátásába. Sőt a közmunka tel-

jesitésében is részt kellett  venniök, mert Szeged egymaga  

már nem tudta elvégezni azokat. Szükség volt tehát a kör-

nyező községek /Algyő,"Tápé, Kiskundorozsma/ iákosságának  

erejére is. 3631" Ebben ' a nagy munkában a pártok nem egy-

forma súllyal vettek részt. Az iP  a  munka szervezésében  

élen járt.  A.  közmunkákban 'a Kisgazdapárt módos 'tagjait  

igyekezett megtesiteni, sőt az élélmiszergyüjtést, ahol  

csak lehetett, akadályozták. ' 364''  

-A megye hasonlóképpen kivetté részét a Vörös  iadse- 

reg o. ának  segitésében. A szovjet városparancsnominde-

'nütt kérték a vezető testületeket, hogy adjanak segitsé-

get,a "Vörös Hadsereg élelmiszerellátásában és a termelés  

biztositásában. Igy hámárabb vége lesz a háborinak, ez pe-

dig Magyarország érdeke is. '~ 365.
, . 

A megye területéről is főként élelmiszert, húst, ta-
karmányt kértek a Vörös Hadsereg számára. Szentesen a Zsol-  

dos BT gőzmalom összes gabonakészletét, örieményét, fát és  

készárut igénybe vettek minden ellenszolgáltatás nélkül,  
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hadizsákmányként.. 366..A  Szentesi Takarékpánztár pénzkész-
letét ugyancsak elvitte a szovjet parancsnokság, 367' Csong-
rád városát erősebben sújtották a szolgáltatások,, Majd két 

hónapon át a román katonaság részére naponta 2,500 db 3 ki-

lós kenyeret kellett  sütni,. a Keresztény Malom 1944, októ. 
ber 8 1945, janii 2. között '535 mázsa lisztet adott át 

a Vörös Hadseregnek. Természetesen itt mindezért fizettek 

a felszabadító csapatok.. Ugyancsak Csongrádon a vágóhidon 

nagyarányú hal- és 'iúskozerválás folyt hónapokon át szov-

jet megrendelésre ,. 368` Á román katonaság. Csongrádon a 

Cseuz Hengermalom RT 1,000 mázsa lisztjét tárités nélkül 

vette igénybe *  és Szegvár község is 140 fő román katona 

beszállasaláSát és ellátását biztositotta.. 369  A  megye  

igen jelentős száraztakatmáw készletét a Vörös Hadsereg 

ugyancsak igénybe vettem amelynek egy részét kiegyenlitet-

te, 370 .' Az alispán 1945 .. . . március 16-i felmérésre szerint 

a . Vörös Aadsereg:jószágbevásárló alakulta a megyében je». 

leütős mennyiségű jószágot vett igénybe.. Ezt 12 községben 

kifizették, '5  községben részben, '3 községben ívem• fizették 

ki. 371'  'Mindez jelentős hozzájárulás volt az antifasisz- L  
tar harchoz. A néptömegek ezt a legtöbb helyen teajesitet- 

ték,. sokszor az első f lhivásra. Keid ezt az -is, hogy  ha-

dikórház s? míia  rendezett megyei gyüjtésen Hbd®.ezővásárhe- 

lyen egy teljes .hadikórház felszerelését állitátta ki, Tá-

pén is az önkéntes adakozás útján jelent"os mennyiségű ágy- 

nemű, ruhanemű, evőeszköz,, sőt még társasjáték és levelező-

lap is ősszegyült as orosz hadikórház részére.' 372` A pár-

tok részéről nem teljes megértés a megyében is. jelentkezett. 

Csongrádon .a nemzeti bizottság ülésén Greskovics József 
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/PP/, kifogisolta a természetbeni azonnali wiljtés a Nem-

zeti Segély citljaira, mert 	majd ilözuaek a megszálló 

katonék s feIpakolják." 373 ' 

A megye városainak és falvainak közmunkitja is jelen-

tős volt,. Igaz„ ez Csongrád kivételevel Szegedhez hason. 

16 e-:.ivsitgú.• sehol sem'volt. Altalában azt az elvet követ. 

ték, hogy a kezdeti rendezetlen viszonyok  után  igyekeztek 

rendszert vinni ebbet, igen helyenen ant ifasiszta éllel .  

Közmunka hivatalok.at allitottak fel minden városban. 

MunkAsszázadokat állitottak fel volt milasokból és reek. 

ciós uszitókból és őket vitték közmunkára. A munkásszáza-. 

dot Hódmezővásárhelyen 1945. márciusában, Szentesen Appi-

lisban horták létre. 374* Kisebb helyeken mint Szegvá-

ron olyan határozatot hozott a nemzeti bizottság„ bogy 

az ilzenteknél alkalmazott volt nyilasoknak hetente két na-

pi keresetiiket le kell vonni its a köZmunkaváltség Piro-

bot"/ pinztárbist be kell fizetni ezt az összeget, 375* 

A megyében két helységben található olyan dokumentum - 

Tömörkéyven és Mindszenten /itt eredetiben/ mély  

szerint a szovjet katonai hatóságok az ország területén 

laka németeket közmunikaszolgálatra rendelik be. 376° 

A nemzeti bizottságok olyan határozatot is hortak„ mely 

szerint a hazatért  deportáltak  és hadifoglyok 30 napig 

nem kötelezhetők közmunkára, a nyugatról visszatértek, 

visszaszivfirgók viszont I hónapig folyamatosan kötelesek 

közm to...  részt venni.  Ezt megkisértelték kijátszani. 

Ezért hozott a hódmezővásárhelyi és a szentest nemzeti 

bizottság  is döntést, hogy "a kórház tele van "betsg" 

főtisztviselőkkel, akik elmenekültek és mikor most vissza- 
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főttek, egyenesen befeküdtek a kórházba." A kórházak igaz-

gatóságát felszólitották ennek felülvizsgálatára és rende-

zésére. 377• 

Csongrádon a Tisza-hid épitése hadimunkával történt  

és többször nagy megiróbáltatást• jelentett a csongrádiak-

nak. A hidat a németek robbantották fel ás mint fontos 

utánpótlási útvonal igen fontos volt. Októbertől kezdődően 

többször ós több helyen épitettek fahidat. A munkaerőt és 

a fogatokat a lakosságnak kellett előállitania. A Tisza 

vizállása többszőrös ingadozott, zajlott, a. megrongálódott 

hidakat újból kellett épiteni, és ismét nagy közerőt kel-

lett mozgósítani. /Ez még az őszi munkákban való &mara-

dásban is szerepet játszott./ A hidépitésnél szentesiek 

is dolgoztak, de itt szervezettebben történt a közerő moz- 

gósitása. 378.  A környezőlközségek viszont - Nagymágocs, 

Mindszent, Csanytelek - nem vettek részt az épitkezésben, . 

más irányú hadimunkák miatt. 379• 

Ezért a hidépitési munkák zömmel Csongrádra hárultak. 

A polgári parancsnok 1944. október 27-én hirdetményt adott 

ki, amely szerint "az összes rendelkezésre álló férni mun-

kaerő és fogatolt járművek egy napi ééleiemmeljelentkez- 

zenek. Aki ásóval, lapáttal vagy esetleg talicskával meg 

nem jelenik, azonnal főbelővéssel büntettetik." Október 30-

án újabb rendelettel "az összes bel- és külterületeken élő 

15-60- éves férfiakat és 15-50 éves nőket utasítja, hogy 

a mai naptől kezdve kivétel nélkül minden nap közmunkatel-

jesités végett jelentjezzenek. Utasit3a a városi polgári 

rendőrséget, hogy járjon házról-házra ős állitsa elő a 

felhívásnak eleget nem tevőket. Ezek parancs nem teljest- 
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tés miatt halállal büntettetne#.t' 380' Novemberben több-

ször megismételték a felhivásokat ,, és november elején éj-

szakéra is  kiterjesztették a hadimunkát. A nappali müszak 

reggel 5 órakor, az  éjszakai délután 1/2 4-kor gyülekézett. 

381e 1944. november 14-től az egész csongrádi járást be- 
szervezték a hidépitési munkába, mivel'Csongrád'dákossá-
ga a  közel egy  nőnapja tartó éjjeli és nappali  munkába fe-
lerészben lebetegedett, sokan teljesen lerongyolódtak. 
Novembervégén mór a felesleges lábbeliket g yüjtötték 
össze, mivel nagyon  sok múnkás'már mezitláb'vett részt az 
ingyenes hadimuik  n.  382° 	mintegy 70 ezer 
munkanapot taltőttek hadimunkán a ' csongrádiak, dijtalanul. . 
A vérősi tanács november 27-i ülésén fontos határozatokat 
hozott.  'Az  .'ingyén ' do1goz6 lakósság megsegitásáre a kisi-
par  munkamegsegitésérői hozott.határpzat 'ot, amely abból 
állt, hogy° az állandó kényszermunkAban lerongyolódott mun-
kásáárgnák-ingyén állt rendelkezésére a szabó-cipész-bognár-

és kovácsipar:  Az anyagot részben' a' város fedezte, a javi-

tássál  foglalkozó kisiparosok pedig a közmunka alól mente-

sültek.. A városnak kellett  gondoskodni rúhanemü is cipő-

talp utánpótlásáról. Ezért timárüzemét állitottak fél, 

ahol'primitiv' cserzési 'eljárássá talpbőrt állitottak elő . 

a Cseuz-malom'egyik helységében. Kb. 3.000 munkás számára 
pedig olcsó háziszőttes ruhát'biztositottak. A következő 

naptól - 1944. november 28-töl'- a közmunkát mór fizették 

is. A készpénz' és ruhajuttatás mérvét 7 segélyezési bízott 

ság /ill .. körzet/ állapitott 'a még. A segélyezési bizottsá-

gok élén tanácstagok állották. ' 3S3' 

Csongrádon a közmunkák körüli helyzet csak 1944. de- 
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cemberétől tisztázódtiitt." Az addigi rendezetlenség, túlzott 

igénybevétel nem kis szerepet játszott abban,. hogy a poli-

tikai kibontakozás csak oly későn indult el. . 

A csongrádi polgári parancsnok csak 1944. december. 

20-án rendelte el a munkaügyi hivatal felállitását, Munkás-

század felállitását volt nyilas,. horthysta és egyéb reak-

ciós alakuh okból csak 1945.. február 26-án határozták el, : 

Ugyancsak február végén nyilt lehetőség arra, bogy a köz-

munkát készpénzzel megválthassák.. 384.  A .fent jelzett ada-

tok is bizonyitják, hogy Szeged és Csongrád megye a Vörös 

Hadseregharcának segitésében jelentősen kivette részét. ; 

Ezzel hozzájárult a fasiszta Németország mielőbbi veresé 

géhez. . Ez a hozzájárulás rendkivül pozitiv még. akkor is , . 

ha a Vörös Hadsereg támogatása nem .egyértelmüen vallott a 

lakosság antifasiszta érzelmeierFl., amihht .. ezt az adatok is 

bizonyitják. 

2./ Antifasiszta belső. harc  

A Függetlenségi  Front ,  programjából 'adódó legf onto-  

sabb belső feladat a fasizmussal és a fasiszta maradvá-

nyokkal szemben folytatott  harc ' volt. Ez belsőleg gyöke- 

res leszámolást_.  jelentett :a fasiszta szervezetekkel  és . 

radikális fellelést a háborús . bünösökkei szemben. Ehhez 

tartozott a fasiszta politikai testületekkel szerveze' 

tekkel szemben alkalmazott adminisztratív rendszabályok 

meghozatala. A fasiszta maradványokkal szembeni küzdelem 

elsősorban azt jelentette, hogy az Itthon maradt és visz 

szatérfa fasisztákkal szemben: harcolt" folytattak. Ezek 

ugyanis igyekeztek beépülni /befurakodni/ az új demokra- 
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tikus rendszerbe =  márpedig az önmagukat átmenteni akaró fa-

siszták elleni harcé népi demokratikus forradalom fontos 

feltétele volt. Az említett fő kérdésekben egyetértésre 

jutottak a koaliciós pártok, de mert a jövő politikai be- 

rendezkedésének államhatalmi testületeit érintette, ;  ezen a 

területen kezdettől a legélesebb ellentétek voltak. 

Az első nyiltabb összeütközések az önkormányzat, a 

közigazgatás szerveinek megválasztásában robbantak ki,: de 

jelentkezett az összeütközés minden olyan kérdésben, ahol 

a pártok jelölteket állitottak. 	. 

Szegeden már 1944. október-novemberében demokratikus  

közigaggatást alakitottak ki az új bolgármester és helyet-
tesei, illetve  az újonnan kinevezett tanácsnokok vezetésé-

vel. Az első  új testületi szervek is létrejöttek, 1944. ok-

tóber 21-én a Városi. Gazdagági Bizottság, november 28-án 

pedig a polgármester mellé. kirendelt Városi Tanács. 385• 

A Független Kisgazdapárt még csak éledezett, de már leg-

sürgetőbb programjának azt tartotta, hogy a polgárrság el-

veszett pozicióit visszaszerezze a város vezetésében. A 

Szegedi Nemzeti Bizottság első ülésén, 1944. december 4-
én a Kisgazdapárt elnöke  go. Dr. : Balogh István - ► kisőrletet 

tett arra, hogy a polgármester mellett müködő új ., nagyobb-

részt kommunista és szociáldemokrata tanácsnokokat levált-

sák, és kisgazdapárti tanácsnokokat juttasson :be a város 

vezetésébe, ahol még mindössze egy tagja viselt fontosabb 

tisztséget. 386'• A városnál szeretné növelni súlyát a 

Kisgazdapárt azzal is, , hogy az ott dolgozó pártonkivüli 

tanácsnokokat ., kulcspoziciókban lévő embereket igyekezett 

megnyerni a párt számára. Több izben is kisérletet tettek 



- 138 - 

a pártonkivüli polgármesterhelyettes megnyerésére, akit vé-

gül 1945. májusára sikerült a pártba beszervezni s ezt köve-

tően beválasztották a szegedi szervezet elnöki tanácsába.  

Ugyanez a kisérlet a pártonkivüli Diczfalusy Ferenc rend-

őrfőkapitány esetében már nem járt sikerrel. 387' 

A városi törvényhatósági bizottság összehívásában két 

kérdésben mutatkozott ellentét. /A nemzeti bizottság két 

ülésén 1944. december 4-én és december .12.én foglalkozott 

az üggyel./ Egyrészt a delegátusok száma és elosztása r  más-

részt a hatázkör képezte á vita tárgyát. A Kisgazdapárt e- 

gyenlő delegátusi elosztást akart  /10-10 fő/, a városi 

főtisztviselők hivatalbeli tagságának fenntartásával. .Ez- 

zel a polgári erők ellensúlyozták volna a baloldali több- 

séget„ Másrészt csak javaslattevő szerepet szánt a bizott--

ságrak, mint a régi államgépezetben. A kommunisták és a 

baloldali erők ellene voltak a paritás elvének /a  politi-

kai erőviszonyok alapján követelték a delegátusok elosztá-

sát/ és a hivataiboli tagságnak. /A főtisztviselők jelen  

lehetnek - sőt  a hozzájuk intézett' kérdésekre kötelesek 

válaszolni - de nem szavazhatnak./'másrészt a városi tör-

vényhatósági bizottságnak, mint népképviseleti szervnek, 

határozathozatali joga kell hogy legyen.  Hosszas vita 

után a Kisgazdapárt /1k.: Balogh István/ módosította állás- 

pontját ., és a baloldali elvek alapján szérveződött újjá a . 

törvényhatósági bizottság. /M KP 15, Szaksz. 12, •SUBP 10, 

NPP 9, FKP 15, PDP 9 fővel. ./ 388.  Ez biztositotta is a 

baloldali erők fölényét. . 

1945. március 17-i közgyülés kimondotta a törvényha-

tósági bizottság újjáalakulását, dit most  már az Ideiglnnes 



X39 _ 

Nemzeti Kormány 14/1945. ME.  sz. rendelete alapján. Az  ad-

dig  kialakitott politikai alapelveket nem érintette az új-

jászervezés, az MKP, SZDP, Szaksz, és FKP 23-23, NPP 18, 

PDP 14 tagot delegálhatott, hivatali állásuk után 12 tiszt-

viselőt volt tagja a bizottságnak. Ez az elösztás is bia-

tositotta a baloldali erők fölényét, de ami még ennél is 

fontosabb volt, a bizottságban a munkások képviselői, min-

denekelőtt a kommunisták voltak a kezdeményezők, az épitő 

javaslatok tőlük indultak ki. A városi tanácsot /a korábbi 

kisgyülést/ is újjászervezték. Ebbe az MKP, SZDP, Szaksz. 

és FKP 3-3, az . NPPés PDP 2-2 tagot delegált. Ez is bal-

oldali többséget biztositott és valójában ez a bizottság 

lett a közigazgatás tényleges.irányitója. 389. 

A hódmezővásárhelyi közigazgatás kialakulását, mint 

igen fontos, részben útmutató jellegűt, már tárgyaltuk. 

A Kisgazdapárt /és részben az  SZDP/ ellenállását leküzdve 

sikerült elérni, hogy 1944,.. december' 30-án a törvényható- 

sági bizottság 20, a városi tanács 2 szakszervezeti kül- ► 

döttel kibővült. Ezzel a baloldali túlsúly itt is létre-

jött. Azt azonban a Kisgazdapárt hosszú ideig megakadályozta, . 

hogy a Nemzeti Parasztpárt delegátudai is helyet foglalja-

nak a bizottságokban. ,  A '  Parasztpárt többszöri sürgetésére 

kitérő válaszokat adtak /''nem tudni hány tagja lehet most 

a törvényhatósági bizottságnak" - amely azt jelezte, hogy 

a szakszervezeti delegálást még mindig elvitatták./ 390. 

Végül a baloldalerős követelésére 1945.. április 28-án 

a Nemzeti Parasztpárt a törvényhatósági bizottságba 14 ta-

got delegált. /Azért nem 20 főt, mint a többi párt, hogy 

az igen éles vitát ezzel is tompitsa, és ezért "nem ki- 
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várta magát képviseltetni annyi taggal, mint a többi párt-

szervezet"/. A városi tanácsba 2 tagot delegált. 

Az összetétel tehát igy alakult ,: törvényhatósági bizott- 

ságokban s MKP, SZDP, Szakszerv. FKP 20-20 , DPP 14  f64  

polgármester . ,1 fő = 95 tag;  városi tanácsban MKT,.SZDP , 

MCP, Szakszerv., NI P 2=2 fő, polgármester 1 fő = 11 fő.%91'  
Hódmezővásárhely kapcsán még két dolgot megjegyezni. A . 

törvényhatósági bizottság a 14/1945.. ME.  szT rendeletnek 

megfelelően alakult át , . mondván a rendelet saját helyzetü 

ket törvényesitette, sőt az ő .példájuk nyomán hozták a 

rendeletet.. /Ezt nevezték Hódmezővásárhelyen "Vásárhelyi 

Alkotmánynak"./ Ugyanakkor a Polgári Demokrata Pártot 

nem vették be egyetlen szinten sem a közigazgatási bi-

zottságokba, amelynek oka a dokumentumokból nem derült ki. 

A nagy lokálpatriotizmussal emlegetett "Váeárhely .i Alkot-

mány" tehát a gyakorlatban elég csonkán, és aParasztpárt 

példája mutatja, csak harc révén érvényesülhetett. 

Szentesen az önkormányzati testületek létrehozásával 

kapcsolatos bizonytalanságokról már irtunk. 1945. január 

22-én a nemzeti bizottság már olyan helyes - de még min-

dig  nem kiforrott határozatot hozott, hogy a  négy po-

litikai párt :, a szakszervezetek, a nőbizottság és az if-

jusági szövetség küldöttein kiviül egyéb testületek /igy a 

református és a római katolikus papság/ nem hivhatók be 

a . tanácsba:. 39"  A kezdeti bizonytalanságot a reakció 

igyekezett kihasználni. A különböző tulajdonosok önálló 

"szakszervezetei" ezen az alapon igyekeztek képviselet-

hez jutni  a város vez, tésében.. A :"Piaci Arusok Szakszer-- 

vezete" /kofák/ "Szentesi Mezőgazdasági Bércséplők és 
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Bérszántók Szakszervezete"  /sicE/ - amelyet a szakszerve- 

zetek kérdésénél már tárgyaltunk -azzal a képtelen köve: 

léssel léptek fel, hogy a városi vezetésben is helyet kap-

janak. A  nemzeti  bizottság elutasította ezt a követelést 

1945.. január 25-i lilésén. Ezt követően 	nyilván .ezzel . 

összefü ésben - .az alispán a polgármester rétién az 

tudomására hozza :,. hogy "a csongrádi Demokratikus 1?olgári 

Párt kéreleme alapján úgy határozott,. hogy a városi kép- 

viselőtestületekbe csak a demokratikus frontba tömörült 

5 párt delegálhat tagokat .." A szakszervezetek kizárási 

szándékával szemben a nemzeti bizottság a szakszerveze- . 

tek delegálási jogát fenntartotta ., és szembefordult az 

alispánnal. Mátéffy alispán intézkedése Szentes és Csong-

rád városát érintette volna ás nyilván nem csupán helyi 

inditású volt. összef ültöt a kormány mindenekelőtt  Dál- 

neki Miklós Béla miniszterelnök - azon kisérletével,. hogy 

a  szakszervezeteket  kizárják a nemzeti bizottságokból, de 

d5ként a törvényhatósági bizottságokból. 393'. A polgári 

erők ezt  követően azzal kisérleteztek, hogy .a szakszerve-

zeti kérdésben elszenvedett vereség után a városi tiszt 

viselők szavazati jogát elérjék. Az NB est is elutasi- . 

totta, és a képviselőtestület összetételét a következő- 

képen határozta meg. Az öt demokratikus párt paritásos 

alapon 11-11 taggal,, szakszervezetek 15. taggal, női szer-

vezet 5 taggal., MADISZ 5 taggal képviseltette magát, a-

mely delegátusi szavazati összesen 80-at  jelenttett. 394' 

A női szervezet és a MADISZ delegálása még mindig egyem 

alulálló és támadható volt. A kisgyülés összetétele Szen- 

tesen /ezt törvényhatósági bizottságnak nevezték - szem 
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ben a képviselőtestülettel a széles népképviseleti rend-

szerrel/ - MKP ., SZDP, NPP, FKP, PDP 3-3, . szakszervezet 

4 fő. 395• A végleges képviselőtestületi összetételt 

a kormányrendelettel összhangban - 1945. április 27-

én állapitotta meg az NB: MKP, SZDP, FKP 16-16 fő, szak- 

szervezet 19 fő, NPP, PDP 13-13 fő. 396' A baloldali 

erők Szentesen nagy bázissal birtak. Az elvi bizonyta- 

lankodás, , esetenként saját erejüknek túlbecsülése, a poli-

tikai erőviszonyok elemzésének hiánya, "a laza kapcsolat 

a központtal, mint látjuk, hibák elkövetésével járult. 

Ez pedig lehetőséget ádmtt a polgári erők és a reakció 

támadásához. Ezért csak 1945. tavaszára többszöri átala-

kitás utánSikerült az önkormányzati formákat véglegesi-

teni. A szomszédos Hódmezővásárhely példája bizonyitja 

ezt sokkal előbb, kevesebb  zökkenővel is  elvégezhették 

volna. 

A pártképviseletek kérdésében ellentétek keletkez-

tek több vonatkozásban is ., hogy a Nemzeti Parasztpárt 

később szerveződött meg és ez problémát okozott a külön- 

böző testületekbe való delegálásnál. Legtipikusabban Csong-

rádon jelentkezett ez. 

Csongrádon a nemzebi bizottság 1945. január 30-án 

hozott döntést a képviselőtestület és a városi tanács 

/kisgyülés0 létrehozásáról. I t sikerült a jobboldalnak 

/Sághy S. Jánosnak/ elérni, hogy a tisztviselőknek sza-

vazati joguk legyen és a városi tanácsnak csak javaslat- 

tevő joga. Elnöke a polgármesber és a kérdésekben ő 

döntött. Mindent párt és a szakszervezet paritásos ala-

pon delegál a hépviselőtesületben 12-12 főt, a városi 

tanácsba 2-2 főt. Az utóbbi javaslatot a február 6-i 
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NB ülés hi6sszas vita újból megerősitette. 397 ' A képvise- 
, 

lőtestülét február 26-án'ült össze először. Aközben lét- 

rejött Nemzeti Parasztpárt már jelentkezett delegálási  

igénnyel, de ezt elutasitották. Ezzel kezdődött  el a Nem-

zeti ParasztpártV/Sághy/ hosszú ideig tartó politikai vi-

tája., harc:.. 398 ' A' nemzeti bizottság 1945. március .6-i 

ülésén Sághy felajánlotta a Parasztpártnak az NB-ben 1 ,, 

á városi' tanácsban 1, á képviselőtestületben 4 tagságot 

Ez lényegesen kevesebb a többi delegátushoz viszonyítva, 

és a megyei törvényhatósági bizottságban egyáltalában nem 

biztositott helyet számukra, holott erre lett volna még . 

lehetőség. Sághy ezt azzal indokolta, hogy a párt tag- 

létszáma kicsi /a többi pártnál csak a paritás elvét al 

kal ma `zták/ "különben is a párt későn alakult meg ..., és 

előbb jelentsék be  nála a párt taglétszámát... ." Sághy 

magatartása politikailag tarthatatlan volt, a delegátu-

sok számát adta-vette, és a párt belügyeibe beavatkozott. 

Az egész vita 'lényebe az, hogy a Parasztpártot annullál- . 

ta,, nem ismerte el pártpartnernek, Amikor Sághy követe- 

lését nem teljesitette a Parasztpárt és a "kapott delegátu-

si számokat" keveselte, még Sághy fenyegetőzött és az NB  

nevében jelentést tett a főispánnak. 399' 

A Nemzeti Parasztpárt csongrádi 'szervezete ezután a 

belügyminiszterhez fordult jogaink érvényesitése céljá 

ból, és a belügyminiszter 2606/1945. BM. sz. rendelettel .. 

kőtelezte a város vezetőségét, hogy a Parasztpárt arányos 

képviseletet kapjon minden bizottságban. Oa' Sághyék 

ezt tudomásul vették, de nem abartak semmit tenni .. A 

nemzeti bizottság május 14-i ülésén - a baloldal javas- 
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latára.- hosszú vita után a Polgári Demokrata Párttól el-

vettek 4 mandátumot a 66..ós számot 68-ra kerekitették fel, : 

igy,megkapta a . Parasztpárt is a 12 mandátumot a városi 

közgyülésien.  A  Ságby..távoSlétében lezajlott szavazás u-

tán aKisgazdapár.t május 22-én követelte  az NB azonnali, 

rendkivüli.összeh vásót, "mert . a Polgári Demokrata Pártot 

az NB 4 taggal megröviditette, ami , a hirdetett pártközi, 

békét feszélyezteti" /,Sághy és Kása,- a Kisgazdapárt ve ,. 

tetői a partközi békét csak igy tudták értelmezni!!!/. Az 

NB május 29.4 ülésén újból az előbbi határozatot erősi-

tette meg szavazás útján. Ekkor Ságby június 4-én az NB 

nevében /sic!/ mint NB elnök a belügyminiszternek irt, .. 

hogy a Polgári . Demokrata Párt is kapjon 12 . tagságot, mint 

a többi párt és a képviselői létszám 6S-ró1 72-re való 

felemelését engedélyezze. Ugy-0 .or a Parasztpárt más 

bizottságokban még mindig  nem kapott egyenlő képvisele-

tet. Csongrádról .a megyei törvényhatósági bizottságokban 

mindenpárt - a  Polgári Demokrata Párt is! - 3-3 képvi-

selőt küldött ., csupán a Parasztpárt kettőt. 401.  A. köz- . 

igazgatás körüli csongrádi pártharcok tipikusan jelezték 

a Kisgazdapárt politikai  ' arculatát és az ebben rejlő nagy 

veszélyt is. . 

A megyek községeiben a képviselőtestületekbe való jelö-

lés általában megegyezés alapján, az eddigiekhez képest . 

kisebb politikai harc közepette. zajlott 1e. : ':  

A Kisgazdapárt .általában .azt a taktikát. . követte, hogy 

legnagyobb taglétszám  va  hivatkozva ennek arányában kiváre 

ta elosztani az önkormányzati testületek képviselői helye-

it.. A megyében eleve biztositani akarta ezzel a párt túl- 
súlyát. Algyőn 1944. december 31-i közgyülési választás 
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előtt a Kisgazdapárt.Nagyiván János vezetsével gyülést 

tartott, ahol meghatározták a közgyülés összetételét és a 

már müködő szakszervezetet eleve kihagyták. Ezzel a KKis- 

gázdapárt többséghez jutott volna. Miután a szakszerve-

zet ébersége miatt ezt nem tudták keresztül vinni, 1945. 

február 27-én az alispántól kérték a községi képviselő_ 

testület régi létszámra való kiegészitését, amely új tak-

tikázási lehetőséget teremtett  volna a Kisgazdapárt szá- 
mára.  402. 	 . 

A községi képviselőtestületek 1945 elejétől a megye 

minden helységében újjáalakitották.. A legtöbb helyen a 

müködő pártok és szakszervezetek paritásos alapon dele-

gáltak /Kiskirályságon , Derekegyházán„ Tömörkényen, Szeg-

váron stb./. Volt olyan hely  -.mint  berekegyháza -, ahol 

még a`  bizottságok 'összetételében ./Termelési Bizottság; 

vagy elöljárósági tagok/ is ügyeltek a paritás elvére. 403 ' 

Másutt a Kisgazdapárt többségre tett szert. Kiskundorozs- 

mán 2-3 tagot delegáltak a pártok, a Kisgázdapárt 8 főt. 404' 

Tápén a paritásban csak annyi eltérés volt, hogy a FOSZ 

és a Parasztpárt együttesen ..adta a paritást. /Nem láttak 

lényeges különbséget..a kettő között!/ 5 ' 	. 

Voltak eltérő esetek is. Szentes hatására - amit már táp-

gyáltunk Mindszenten és nbiánsebestyénen a MADISZ és 

az MNDSZ /Magyar Nők Demokratikus Szövet sége/ is deleé 

gála tagokat.. a községi képviselőtestületekbe. Ezt 1945. 

nyarán módositották, egyértelműen pártalapra helyezve a 

képviselőtestületet. 49 Sándorfalván a pártok erővi-

szonyok szerinti delegáltjai mellett 1 . pártonkivűlit, 3 

tidztviselőt./közte egy volt csendőrt/ és 4 iparost ás 
kereskedőt is delegált az NB a képviselőtestületbe. 
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Ezt  a.  helytélen delegálást /945. július 21-én módositotta  

a nemzeti bizottság. 40  

A.nemzéti bizottsági tagok - ha a névszerinti jelölé-

seket vizsgáljuk mindenütt tagjai "voltak a képviselőtes-

tületeknek is. Ezzel biztositották a nemzeti bizottságok  

döntéseinek elfogadásit és végrehajtatását is. A képvise-  

lőtestületekre vonatkozóan fontos döntéseket is  hoztak a  

nemzeti bitottságok. A Mindszenti Nemzeti Bizottság 1945.  

február. lén 6 pontból 4116 utasitást dolgozott ki és a-  

dott ki az újjáalakitott képviselőtestület működésének  

szabályozására.. Ebben ilyen ítasitások is voltak: 3 .. pont:  

"Elöljárósági tagoknak szólási joga nincs, csak ha kér-

dést kapnak, arra válaszolhatnak." - 5. pont: "Az irato- . 

kat a nemzeti bizottságnak'  be  kell mutatni."  - 6. pont:  

"A képviselőtestületi jegyzőkönyvet terjessze fel jóvá..  

hagyás végett a nemzeti bizottsághot." Ez a radikális u-

tasitás a képviselőtestületet eleve jóváhagyó tevékeny-  

ségre degradálta,. és akadályozta önálló müködését is.. Az  

elöljáróság  kézben  tartását viszont biztositot ta. . 

408.. 

Kiskirályság  'községben a visszaérkezett főjegyzőt  

nem engedte a nemzeti bizottság újból tevékenykedni. Ele-

ve 14 napa. robotm~mk  ra .  osztották be .. Majd javasolták más  

községbe való 'áthelyezését,. A Kisgazdapárt kiküldötte  

minden kérdésben ellenvéleményt jelentett be,  de lesza..  

vazták. Végül az NB 1945. március 6-i ülésén úgy döntöt  

tek ügyében, hogy "a vezetőjegyző a községben nem kivá-

natos személyiségi, A Kisgazdapárt kiküldötte pártja ne-

vében ragaszkodott a  jegyző személyéhez és népszavazást  

kért.,  Az NB titkos szavazással 7:2 arányban a jegyző  
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személye alien döntött. /A  nemzeti bizottság azon döntését, 

hogy a községi elöljáróságot váltsák le,  a Kisgazdapárt 

ugyancsak megakadályozta./ A fődegyző ügye végül is úgy 

oldódott meg, hogy az alsipán maga mellé vette a vármegyei 

apparátusba ,"szakértelem" címén. Ugyanakkor Mátéffy alis-

pán megtagadta, hogy az . elöljáróság mellé kirendelt kom-

munista pártellenőr részére- havi 300 pengő illetményt fo- 

lyósitsanak az alkalmazottak fizetésévei együtt ... 409• 

A Csongrád megyei közigazgatás csak nagyon lassan 

regenerálódott .. 1944. októberétől 1945.. tavaszáig nem 

nagyon tudott müködni. 1z összefüggött a hábdrrús helyzet-

tel is,. de , azzal a körülménnyel: is,  hogy az egész'  

apparátusból 3 fő maradt itthon.. /Ezért is volt jelentő-

sége hosszú ideig a helyi igazgatásnak./ A vármegyei ügy-

vitelt a 3 itthonmaradt tisztviselő közül Dr.  Mátéffy 

László volt II.: főjegyző vette át, mint rangidős, . akit 

hamarosan alispánnak nevezett ki a szovjet parancsnokság, 

és Karácsonyi ;Perenc főispán kinevezéséig a megyei appa-

rátust ő irányitotta három hónapig. 410. Ez irányú tevé-

kenységére kevés adat áU nde$kezésünkrev'Inkább infor-

mációk szerzésére és továbbitására korlátozódmtt, nem pe-

dig irrán itásra. . lgy 1944... december 5-én magánlevél formá-

jában tájékoztatta a csongrádi po1gármseterrt, melyben ar- 

ról ir, hogy "ima j d minden nap érkezik valaki haza ... 

Meg.. kellene mér bízni a megfelelőheg hogy foglalják el 

újból a helyiiket." , 411 ' Ezek az instrukciók a régi rend 

visszaállitására biztattak és irányultak. 

A megyei törvényhatósági bizottság 1945. tavaszán 

ült össze a 14/1945. ME. sz . rendelet alapján. A megyei 
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önkormányzati testületbe a népfront pártjai delegálták 

helységenként, a Szentesi Nemzeti Bizottság által meg- 

jelölt létszám szerint. Az NB többször is foglalkozott 

a jelöléssel, 1945,. január 27-én és február 7-én. A 

behívás aszerint történt :; :hogy a . helységek mekkora lé-

lekszámúak és az NB létrejött-e? A döntés módosult 

még később is.  412 

A jelölés nagy pártharcok közepette ment végbe* Ez, 

már szerepet játszott a delegáltak számainak módosulásá-

ban.  Igy  már a másodszor elkészült listában is történt 

változás.. Szegváron a 4 helyet sehogy sem tudták eloszta-

ni, ezéót felemelték 6 főre '  hogy az öt párt és a szak-

szervezet között  ne folytatódjon az áldatlan pártharc. 413' 

A jelölés körüli harcot fokozta, hogy az ősszehivásról 

szóló határozat kimondotta, , hogy a delegátusok kiválasz-

tásánál ügyelni kell arra !  hogy  "abban  minden demokrati-

kus párt, ahol pedig csak egyes  pártok működtek kiegészi- 

tézüi a szakszervezeteken és egyéb társadalmi és érdek- 

képviseleti szervezeteken keresztül a táradalom minden 

régege - választás nélkül is - arányos képviseletet nyer- 
jon.  " 414. 

A bizottság összeülésekor derült ki, hogy  a  lehetsé-

gesnél lényegesen többek vannak jelen. Külön mandátumvizs-

gáló bizottság döntött a . vitás kérdésekben'  amelyre nagy 

szükség volt, mert például Sághy S. János a csongrádi vá-

rosi és járási kisgazdapárti vezető ahol csak lehetett, 

manipulált. Kistelek például négy törvényhatósági bizott-

sági tagot delegálhatott és Sághy kisgazdapárti képpise- 
415. lóket hívott be a négy helyre. . 	

. 
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A megyei törvényhatóséi bizottság ülésén 1945.  már-

cius 28-án az alispán ellen súlyos támadást intéztek a 

baloldali pártok, amely az előzmények alapján nem megle-

pő. Különösen azért támadták, mert a megyei apparátusban 

régi, reakciós, le nem igazolt tisztviselőkkel vette ma- 
4 

gát terül szakértelem cimén.- Ezek mentésén fáradozott és 

menekülési segélyként 80 ezer pengőt fizetett ki számuk 

rag, a megyei kórház javitására pedig 10 ezer  pengőt  _nem 

tudott a megye áldozni. 416" 

A megyei közigazgatás demokratizálásáért igen éles 

harc folyt a törvényhatósági bizottság. ülésein. A balol-

dali erők harcának lett az eredménye, Fogy  1945. nyarára 

az alispánt lemondásra kényszeritették ., holott védelmé- 

ben pártja, . a Kisgazdapárt mindent megtett. 

Mátéffy lemondatása után az 	alispán személye kö- 

rül bontakozott ki igen erős pártharc. Az.l[P-nnk, a . Kiis 

gazdapártnak, de még a Szociáldemokrata Pártnak is külön 

jelöltje volt.  Ennek  Papcsán még a két munkáspárt között 

is erősen kiéleződött a -harc '. iíégül. kompromisszumként az 

MKP és SZDP megegyezésével a Nemzeti Parasztpárt  

löltjét Báthori Iajost választották meg alispánnak a Kis-

gazdapárt jelöltjével szeiben,. A Kisgazdapárt pedig még. 

a Csongrád megyei Gazdasági Egyesületet is felsorakoztat.- 

ta a párt jelöltje mögé. 417.  Ez a baloldali erők pozi-

cióit erősitette a megyei apparátusban és a további 

bontakozáshoz jó lehetőséget teremtett .. . 

A demokratikus önkormányzati testületek megt .eremté- 

se mellett az antifasiszta harc fontos része volt a köz- 
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igazgatás megtisztitása,  amely az igazoló bizottságok te-

vékenységéhez kapcsolódott. 

Ennek igénye már korán felmerült. A Szegedi Nemzeti 

Bizottság 1944. december 12—i ülésén Dr. Balogh István . 

NB elnök már felvetette a "Közvélemény sürgető nyomására 

politikai igazolás szükségességét 6z egész vonalon". Az 

NB december 27-i ülésén újból felmerült az ügy, de most 

mar konkrétabban. "igazságügyi tanácsokat alakit. -tak  .... 

az össees közhivataloknál müködő személyek és a vissza-

tért menekültek, valamint a politikai szempontból gyanú-

sitottak ügyeinek kivizsgálására." 418. 

Ehhez hasonló igények szinte mindenütt felmerültek. Ez 

vezetett el ahhez,. hogy az  ideiglenes  nemzeti kormány 

1945. január 4—én kiadta 15/1945. ME. sz . rendeletét a 

közalkalmazottak igazolásáról. Ez azonban a kormányban 

lévő reakciós erők következtében számos kibúvóra adott 

alkalmat, és messzemenően liberális volt. Igy csak az 

1939. szeptember 1. utáni magatartást vizsgálta, nem 

intézkedett a tisztek igazolásáról, a fasiszta egyesületek-

ről, pártokról összeállitott lista később készült el, stb. 

A rendelet szerint a nemzeti bizottságok delegálták a 

bizottság tagjait -, /az 5 párt/ de részt vett a bizott-

ságban egy béhivott jogi képesitésü tag és egy személy 

abból a hivatalból, ahonnan az igazolandó kikerült. 

Mindez később számos ellentét és vita forrása lett. _ Mi-

utah itt az államhatalom jövőjéről volt szó, a két pol-

gári párt ellenállásaa miatt, a koaliciós alapon létre-

hozott igazoló bizottságok nem tudták feladatukat meg- 

oldani. Ezen a területen volt kezdettől fogva a legéle— . 
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sebb az ellentét. A. Kisgazdapárt és a Polgári Demokrata 

• Párt minden lehető eszközzel próbálta menteni az exponált 

embereket. Jogászi csürés-csavarással, amely az igazolási 

eljárást elszabotáló és lejárató reakció legjobb tagarója 

volt, igyekeztek a lehető legszűkebb korlátok közé szori-

táni..az igazoló bizottságok tevékenységét. A  baloldal az 

MKP vezetésével pedig  az igazoló eljáráspk alaposságáért, 

megszigoritásáért harcolt. Ezért bbbnn az kérdésben eleii 

és konkrét politikai harc folyt a pártok között. . 

Szegeden ,1945.. január 12-én 5 igazoló bizottságot 

hoztak: létre. Az elnökeit azonban már kellő előkészítés 

nélkül választották meg. 1 MHP ., . 2 kisgazdapárti és 2 pol-

gári parti elnököt választottak még. Az Igazolások megindu- 

láse is késett, a beindulás immel-ámmal és vontatottan 

folyt. Csak február 5-én tartották az  első igazolási tár-

gyalást és ettől kezdve naponta, ill. másnaponként tartot-

tak tárgyalást. 419,E  Az első tapasztalatok hamar leszür- 

hetők voltak, és elszomoritó képet mutattak. Az eredmény 

messze a várakozás alatt maradt, amelynek  alapvető oka 

a  rendelet  hiányosságában keresendő. Az MKP meginditot- 

ta a harcot az igazoló bizottságok balratolásáért. 

A Délnagyarország 1945. február 13-án arról számolt 

be:, . hogy "az igazoló nyilatkozatoáata és a kérdőíveket . 

a közelkalryazottak egy része hiányosan vagy hamisitva 

töltötte kis, és nem kevés az  olyan  bizottsági tag, aki 

elősegíti, bogy reakciós fasiszta elemek bántódás nélkül 

átjussanak az igazolási eljáráson 	Az igazoló bizott- 

ságok tagjai nem lehetnek kiméletesekw nem lehetnek a 

mindenáron való béke és megbocsátás hive. Az ilyen ma- 
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fiatartást a magyar demokrácia gyengeségének tekintenék."  

A  Szegedi  Nemzeti Bizottság 1945. február 12-i liléén is  
foglalkozott a tapasztalatokkal. Az igazoló bizottság u-  

gyalis nyilasokat is leigazolt, annak ellenére, hogy a  

két munkáspárt- tiltakozott az igazolás ellen, A Polgári  

Demokrata Párt kijelentette, hogy "magát a nyilas tagsá-

got nem tartja dikzkvalif4 k ~►1ónak" - A leszavazás pedig  
azért 'következhetett be, mert a behivott tagoknak is sza.  

vazati joguk volt; 420.  Az NB 1945. február 27-i ülésén  

pedig megismétlődő esetet tárgyaltak. Az I sz. igazoló . 

bizottság Dr. -Nőth Dezső fasiszta tanácsnok szerepét  'néni 
helyesen itélte meg., liberális, megbocsátó határozatot  

hozott. Nem  a törvény szellemét, hanem betüjét alkalmaz. . 

tik  /mert nem volt felj .eléntő/, holott az egész város is-  

merte jobboldali, fasiszta magatartását. 	 . 

Az újabb esetek elkerülése 'céljából hozott a Szegedi  

Nemzeti  Bizottság - kommunista inditváneyra - olyan elvi  

jelentőségű határozatot ., amely szigoritotta az  igazoló  

bizottságok tevékenységét. Igy a-behivott jogi képesitésü  . 

tagok szavazati jogát megvonta. /Ezt később országosan is  

elfogadták../ Másrészt kiterjesztették az igazoló bizottsá-  
gok jogkörét, amennyiben jogosultak 'ginem igazoljuk ható-  

rozathozatalra. Mindez lehetőséget adott, hogy határestit ,  

tal:az igazolást megtagadhatják. Ez módottadott árra; hogy  

olyan közalkalmazottakkal és tisztviselőkkel szembeni, akik-

nek magatartása nem vonta maga után a népbíróság elé uta.  

lást, de népellenes, németbérenc, fasiszta volt,. tehát  

mégsem kivánatos ., hogy továbbra is közösségi szolgálat-  

ban maradjanak, a közszolgálatból eltávolithatók legye. 
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nek. 	Ugyanezt a szigoritást célorta, hogy Szeged v&- 

ros kommunista  főispánja  a II. sz. igazoló bizottság kis-

gazdapárti elnökét figyelmeztette ás lelkiismeretesebb 

munkára szólitotta fel.  Addig, ugyanis  csak "egy esetben 

alkalmazott Büntető szankciót az igazolandókkal szemben, 

a többi esetben az igazolandók összességét igazoltnak nyil-

vánitotta." Munkáját ratinszeriienvégezte, olyanokat is le-

igazolt, akik ellen a politikai rendőrség még a leigazolás 
422. Win is nyomozást folytatott. 

A Szegedi Nemzeti Bizottság döntései kiváltották a 

reakció ellenállását. Maga a miniszterelnök  már  1945. már-

cius 5.6n futárszolgálattal küldött tiltakozó levelet .  Eb-

ben msgsemmisitette a  nemzeti ,  bizottság döntéseit, a döntés 

,alapján hozott igazoló bizottsági  határozatokat  és az, utób-

biakat új  igazolási  eljárásra utasitotta. A főispánt pedig 

arra utasitotta, hogy a kezdeményező nemzeti bizottsági ta-

gokat váltsa le. A nemzeti bizottság elfogadia a miniszter-

elnöki intencióit, de a rendelet hifinyosságait pirtolandó 

Új  rendelet kiadását kérte. Karácsonyi Ferenc főispán pe-

as a Szegedi NB és a  demokratikus , közvélemény  álláspont-

ját képviselte. Szembeszállva a miniszterelnök rendelke-

zéseivel nem váltotta is a nemzeti bizottság azon tagjait, 

akik az igazolási rendelet kiegészitését kivánták, mert - 

mint válaszlevelében kifejtette. 	tagokat a pártok küld- 

ték be Ós azoknak leváltását 8 UBM kezdeményezhette. Ez 

az alkotmányos és demokratikus elvekkel sem lenne dssze- 
423. egyeztethető. 

Mindez  azt jelezte, hogy  a hiányos rendelet számos 

kibúvót tartalmazott az  igazolási  eljárás  alá  vont fasósz- 
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ták.'és reakciósok számárá - és ezt a kormány reakciós erői  

is támogatták. De baj volt az igazoló bizottságokkal is,  

mert bennük részt vevő jobboldali elemek, esetenként  

rossaul értelmezett jőhiszemüségból, de politikai követ-

kezményeiben fasiszta - és reakciómentő. tevékenységet 
 . 

folytattak.. A  tömegmozgalom követelésére 1945 ...áprilisá..  . 
ban sor került az igazolási rendelet mó :dositására. A  má-

sodik igazolási rendelet  ame*ynek kieszközlésében az MKP  

szegedi  szervezetének is szerepe volt - már változtatott  

a he yzeten .'A behivott tagok szavazati  joga  megszünt, a  

szakszervezet is delegálhatott tagokat és ennek kapcsán a . 

baloldali erők befolyása az igazoló bizottságokra lényege-

cen megerősödött., 424. A várt eredmény mégis elmaradt,, az  

igazoló  bizottságok munkája nem sokat javtlt. Ennek oka  . 

részben az t.hogy Szegeden a néptömegek nem kis$rték kel-.  

lő figyelemmel  a  bizottságok munkáját...A Délmagyarország-=  

ban többször is megjelent buzditó cikkt.  hogy a lajosság  . 

ne legyen tartózkodó, támogassa a bizottságok munkáját. A 
 

Délmagyarország arra is .  sorolt fel példákat, hogy eges ... 

intézmények az egyetem • akadályokat állitottak az ig'.

zolások lefolytatásánnir útjába. 425.  Az I. sz. igazoló, bi  

zottság a New.zeti Lankaközpont tágjait minden további nél-  

kül igazolta, anélkül .,. hág :a rendeletben előirt bünteté- 
sek közül akár a legenyhébbet.,. :  a feddést is alkalmazta  vol.~ 

na. Eszerint már a hiányos és sok tekintetben gyenge tör-

vényt sem  alkalmazták. Már ekkor 'felvetette a .Déimagyar-

ország cikkivója szirmai István -., hogy úgy látszik szük-

séges "a  törvény hiányosságait egy olyan rendelkezéssel is  

mód©sitani,, hogy az igazoló bizottságok tagjai is leigázo. 
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landók?" 426. 

Nem kétséges, hogy a sok tekintetben hiányos igazolási 

rendelet sorozatos -módositására volt sziikség, hogy megfelel-

jen rendeltetésének. A szegedi baloldali erők lényegében 

ezt . . követelték. A Kisgazdapárt Viszont 1945. március köze-

pén elnöki , tanácsülésen foglalkozott azzal, hogy Szegeden 

a Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosaihoz felhivással fordul-

tak bejegyeztetés céljából. A  felhivást Dr. Donászi Sál 

mán /a Kisgazdapárt polgári tagozatának ., a SZNB-nek és az 

I.  sz. igazoló bizottságnak elnöke/ is aláirta. A Kisgazda-

párt elnöki tanácsa gáncsoskodás és nem a  demokratikus  

szellem alapján foglalt állást. Donászival az aláirást 

visszavonatták. A hirdetményt pedig a 15/1945. MN. sz. 

rendeletbe ütközőnek nyilvánitották .,, miután annak 4 .., pa-

ragrafusát kimondotta,, hogy az 1939.. előtti magatartás 

nem képezi vizsgálat tárgyát. /A Nemzetvédelmi Keresztet 

az 1920-as években adományozták főleg az 1919-1920-as 

ellenforradalmi ellenforradalmi szereplésért../ 427.  . A Kisgazdapária 

jobbratolódását már ez is jelezte _. Ugyanehhez a kisgazda- 

párti akcióhoz tartozott,. hogy 1945... áprilisában a népbiró-

ságban leváltotta Vár Istvánt és Krón Gézát,. helyükre Elek 

Lajos. párttitkárt - Nagyivás János bizalmi emberét ., hirhedt 

reakcióst. - és Márki Lajost nevezték i. 428. 

A baloldali pártok a polgári erők és az ezt képviselő 

Kisgazdapárt gáncsoskodását és erősödő erőfeszitéseit Újabb 
javaslatokkal próbálták ellensúlyozni. Igy a Szegedi Nemzeti 

Bizottság 1945. március 28-án kimondotta az igazolási el-

járás kiterjesztését a magánalkalmazottakra és minden -

parigazolvánnyal rendelkezőre. Itt jelentették be,;  hogy 
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a szegedi 5.'honvéd kerületi parancsnokság igazoló bizott-

sága is megalakult, amely a tiszteket igazolta. 429. A ,' 

szegedi iparosok és kereskedők Szabad Szakszervezete tilt 

Lakozott ugyan az igazolás ellen :  mert .mint irták "ezen 

igazolásban csak az iparosok és kereskedők zaklatását 

látjuk",, de a kereskedelemügyi miniszter hozzájárult as 

igazoláshoz. . ' 43°' 1945. elejétől a baloidali . erők .küzdöt. 

tek a  közoktatás demokratizálásáért . is.  Főként _Dr. '.Becker 

Vendel tankerületi főigazgató leváltása. volt. ebben fontos, 

akit a szegedi polgármester Szeged felszabadulása után a 

TankerületiFőigazgatósőg étéve állitott. Becker Vendel, 

a katolikus tanitőképző szerzetes tanárigazgatója ellen 

a. Tahitik és Tanárok Szabad Szakszervezete már 1945. ja-

nuárjában tiltakozott, mert reakciós felfogása kózismer 

volt. 1945. tavaszán , a sajtóban éles támadást inditottak 

ellene a baloldali erők, majd május $-én hosszas huza-vona 

után "a. Szegedi Nemzeti Bizottság megelőzve  az igazoló bi-

zottság itéIkezósét egyhangú ,határozattal bizalmatlanságot 

szavazott ellene." 1945. május végén az  V.  számú .igazsió 

bizottság, felmentette tankerületi főigazgatói'megbizatásá 

alól . és "vezető állásra alkalmatlannak minődtette.•. ." 

/németbarát volt !  a Szálasi-féle koncepciót elfogadta .,.. 

tagja volt a Magyar Élet Pártjának,,jobboldaliakat v&deet 

és álkalmazott stb,/. , de enyhe itéletét kapott öreg korára 

való tekintettel ,.. 430' Az egyetemi ifjuság és szakszer+ 

vezet követelésére pedig külön igazoló bizottságot hoz+ 

tak. .létre az egyetemi és főiskolai tanárok és előadók 

számára, 1945. május 23-án a MÁV alkalmazottak igazolá 

sára is külön igazoló bizottságot hoztak létese. 431' 
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1945. júniusára az igazoló bizottságok elnökeit újra válasz-

tották. Az eredeti 5 bizottságban 1 Kisgazdapárti, 1 SZDP 

és 3 MKP elnököt választottak. Az újonnan létrehozott 3 

igazoló bizottság élén szintén MKP elnök állott. Június 

elején egy különleges igazoló bizottságot is létrehoztak 

pártvezetőkből és NB tagokból, amelynek az volt a fela-

data, hogy a különösen magas állású tisztviselők ügyében 

határozzon. 432.  

A Kisgazdapárt vezetői ekkorra már szembefordultak 

minden igazolási tevékenységgel. Jellemző, hogy Nagyiván 

János, a párt szegedi elnöke tanúskodott Peták Nándor volt 

szegedi országgyülési képviselő mellettm hogy miért lépett 

fel az imrédy-pártba.. /Tukats Sándor volt főispánnal va-

16 ellnntéte miatti/ Tehát már a párt vezetői álltak ki 

ismert reakciósok mellett. 433. . 

A polgári pártokban történt - ás az előbbiekben .jel-

tett - jobbratolódás miatt a Szegedi Nemzeti Bizottság 

1945. június 6-án hozott olyan döntést, melyben f eleleve-

nítette korábbi határozatát, amely szerint: "A nemzeti bi-

zottságnek, az igazoló bizottságnak, a törvényhatósági bi-

zottságnak, a demokratikus pártok vezetőinek és általában 

egyetlen harcos demokratikus szervnek vagy intézménynek 

tagja nem lehet az, aki az elmúlt 10 év során az 529/1945. 

ME. sz- rendeletében fasiszta alakulatnak minő5Á'ett tes-. 

tületnek vagy pártnak tagja volt." A határpzat óriási vi-

hart kavart, ebből támadt a Kisgazdapárt jogvitája a sze- 

gedi főispánnal pártja képviseleti kiküldöttjei ügyében. 

A Kisgazdapárt panasszal fordult Dálnoki miniszterelnők-

höít, aki utasitotta a főispánt, hogy az "NB határozatot 

hagyja figyelmen kivül, - a törvényhatósági bizottság 
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összehivásánái kizárólag csak a jelenleg alakszerüleg is ' . 

érvényben lévő jogszabályok alapján járjon el." A Kisgazda-

párt az áltála követett ' poílitikát az N3-nek csak  később indo-

kolta, miután a miniszterelnöki támogatást már álláspontja  

mögött tudhatta. 434' A'baloldali erők törekvése viszont  

valóban nélkülözte a" jogi megalapozottságot, de mindenkép-

pen  a fejlődést, ' a demokratikus átalakulást szolgálta.  

A'reakció, a  jobboldal erre az időre jelentősen előre- 

tart  Szegeden,. éppen 'a Kisgazdapárttal keretében. A reak-

ció és '  egyes karrieristák /mint "Svoy Kálmán, Elek Lajos  

Stb./ aknamunkája igen nagy volt, ahogy ez a Délmagyar-

ország ez időbeni cikkeiből is kirajzolódik. A vissza-

tért fasiszták befirakodtak a pártokba. "A pártok ezeket  

közfunkciókba is beajánlották, bizottságokba delegálták  

és ma ezek részesei a  szegedi  közélet vezetésének" itta  

a Délmagyarors.zág. 435,  

Az igazoló bizottságok - fejlődésük ellenére - sem  

váltötták be 'a hozzájuk füzött remélyeket. 1945 nyarára'  

még ' nem fejezték be munkájukat, amelynek óka, hogy Sze-

geden a nagy városi adminisztráció mellett sok volt ' az  

állami hivatal, az igazolandók száma meghaladta a 10 ez-  

ret. Ennek ' csak valamivel több mint felét igazolták le  

a körülményesen,' sokszor túlzott körültekintéssel ío-  

gozó bizottságok. A legexponáltabb volt közigazgatási  

vezetőket leváltották, népbiróság elé utalták / óth'Dé-  

lá, Dr. Rőth Dezső, Dr,. Szabó -Géza,- Katona `István, .Csont-  

ka '  Miklós, Horvath'%la, stb. ./. A kisebb tisztviselők  

10.15 %wiát feddéssel vagy előléptetésből való kizárás- 

sal  b öntették. Ez az eredmény a  várakozás alatt maradt ..436'  



- 159.- 

Hódmezővásárhelyen is volt már politikai megbizható-

sági tervezet 1944-ben. November 30-ait a Városi Tanács 

határozatot hozott._ hogy üzlet. és üzembezet&k,_ valamint 

ellenőrök politikai megbizhatóságukat hatósági bizon <yit-

vánnyal kötelesek igazolni. 437• 	 . . 

Az igazoló. bizottság .1945. január 17-én alakult meg. 

Három bizottságot hoztak létret 1. a .városi alkalmazottak, 

2.állami alkalmazottak, 3. vallásfelekezeti dolgozók iga-

zolására.. 438' Az igazolásokat Bebruár 7,-én 'kezdték 

ettől kezdve a helyi lap naponta csaknem egész oldalakon 

közölte azok nevét, akik az igazoló bizottságok elé kerül-

tek. A. munka itt is rutinszerüen.folyt, és a  Vánáishely 

Népe 1945. mároius fr•áin: megütközve irta: "Nincs bűnöst 

Eddig. az igazoló bizottságok még senkit sem találtak bü- 

nösnek." A bizottsfigok liberális szeíiemét jól mutatja 

az I. sz...igazoió bizottság elnökének a kisgazdapárti 

Molnár Imrének /az állandó elnök .Dékán ey József volt ./ és 

a Hódmezővásárhelyi Nemzeti Bizottságnak a vitája. Az NB 

kifogásolt egy , leigazolást. A személy ellen nemcsak az i-

gazoló bizottságban, hanem annak eredménytelensége után 

a nemzeti bizottságban is súlyosan terhelő vallomást tet-

tet a vásárhelyi lakosok. Az  NB ez igazolást meg akarta 

semmisiteni és iratait , bekérte. Válaszként azonban a  kis-

gazdapárti bizottsági elnök az "igazoló bizottság tanács-

ülési határozatát". /siet/ közölte az ügyre vonatkozóan, 

de általániís elvi döntésként is: "Az, igazoló bizottság 

autonóm szeg. A: feihivott rendeletek az igazoló bizott-

ságok ellenőrzésére, illetve felülvizsgálatára fököttes 

hatóságot nem rendeltek." Ezt túllépni nem akarja, ezért 
"sajnálattal arra kell kérnie.  a  nemzeti bizottságot, hogy 
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tekintsen eÍ az IIlés Sándor-féle•igazolási Eigy aktit 

betekintéséből, mert .ezt a'bizottság rendelkeZésére nem 

bocsábhatja." Ha .kifogás van döntésük anent  tegyen pa-

naszt az NB az illetékes birói hatóságoknil. 439* Az ügy 

példátlaa, de való igaz, hogy az igazoló bizottság tagja-

it az NB délegálta, ugyanakkor a főispánok tették le az 

esküt. Az igazolási rendelet fogyatékossá•ait ismét a re-

akció használta kl. A nemzeti bizottság ezen az úton nem 

is tudta megszerezni az aktákat. Ezért utasitetta a pa-

gárörség parancsnokit, hogy "011és Sándor fogyasztási  

adóhivatal-vezető igazolási  .ügy 	átteszi a rendőr,- 

séghez azza, hogy az I. sz. 'igazolási  Bizottság vonatko-

zó jegyzőkönyvmásolatát szerezze be", és az NB Altai csa-

tolt anyaggal együtt  az. Ugyet a szegedi Népügyészséghez 

kivizsgálás végett küldje be. 	A nemzeti bizottság 1945. 

április 7-i ülésén még mindig azzal foglalkozott, hogy or-

szágos  gyakorlatot  szerint az NB as igazoló bizottságok 
1,41  munkáját felülbirálhatja. 	• Ugyanezzel a  kérdéssel  

függött őssze, hogy as NB ,1945.  április  10-én •felszóli-

totta a polgármestert k_At városi alkalmazott azonnali 

eibocsátására. Az NB  április  14-i ülésén pedig, miután 

• ismertté vált,  hogy  a két volt nyilas vezető tisztvise-

lőt a polgármester fegyelmi elé Allitja, ugyan, do 61- 

lásából fel nem függeszti, az NB kijelentette, hogy'glw., 

ti tudja kötelességét, és ha a polgármester nem hajlaudó 

az  utasitásokat tudomásul venni, akkor kénytelen a bi- 

zottság feloszlatni  önmagát  és az Ogyért a poIgármestert 

• teszi felelőssé." 442. 
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1945.  április  26-án az 5. honvéd kerületi parancs-

nokság liódmezővásárhelyen s felállitotta a honvéd iga-

zoló bizottságot. Az NB kifogast emelt_ a honvéd 

parancsnokságán, hogy a bizottságba kijelölt tisztek nem 

elég demokratikusak és a hódmezővásárhel•i demokratikus 

pártok bevondsával jelöljön ki biszteket a bizottságba, 

ami májusban meg is történt. 443* 1945. nyarán az BB 

kérts a ?ÁV tisztviselők részére még egy igazpló bizott. 

sfig létrehozását t  de a főispán nem engedélyezte,  mondván, 

hogy  miután  igazolásakra nagy szükség van a forgalom  lé-

henyolititsa miatt, a MAN-alkalmazottak igazolását mielőbb 

végezzék el." -444 * 

116dmezővásárhelyen 1945. nyardra lényegében befejező-

dött az igazoldsi eljárás. Az I. sz. igazoló  bizottság  

508 személy anyagát vizsgálta meg; nem igazolt ebből 27 
személyt, Ilgyanez a többi bizottságnél: II. sz. 592 fei, 
nem igazolt 24-et; ni. sz. 601 fő, nem igazolt 48-et. 

Összesen 1701 személyt igazoltak le, ebből nem igazol- 

tak le 99-et /5,6 %/ és 23. /1,5 7.;/ f. 	elé utal- 
445. talc. 

Szentesen 1945.  január  18-án jöttek létre as igazoló 

bizottságok és februir 	kezdték 4leg tevékenységiiket. 446° 

itt  a nemzeti bizottság erősen kézben tartotta az irfingi-

tást. A bizottságok milködéséig is felmentett egy hivatal- 
nokot, 8 vezető városi tisztviselőt  állásba  helyezett, 

illetve  áthelyezett  mindezt azzal,  .  'hogy  a hivatalnokok 

helyzete ideiglenes, majd az igazolási eljárás függvé-

nyeként lehet  Őket  véglegesiteni. 447° 
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Szentesen is  három igazoló bizottság jött létre. Az 

1. sz. a város és megyeháza tisztviselá3inek igazolására, 

elnöke MKP tag.  A 2, sz. a járási közalkalmazottak igazo-

lására, elnöke PDP tágja. A 3. sz. a megye területen lévő 

községek alkalmazottainak  igazolására, elnöke PDP tagja. 

Az első igazolásokat február Ifién kezdték el, megkésve 

valamivel Szegedtől és Hódmezővááárhelytői. 4L  Az iga-

zoló bizottságok tagjai.MKP ., SZDP, . FKP, PDP és Szákszerv. 

küldötteiből kerültek ki, a Nemzeti Parasztpárt nem ka-

pott képpiseletet. Az elnökök között is nagy szerepet 

kaptak a Polgári Demokrata Párt /ekkor még Szabadeivü 

Demokrata Párt/ tagjai, amelyben szerepet játszott itt a 

párt erőteljesebb antifasiszta politikai irányvonala. 449  

Szentesen a napi sajtó és az aktivizált tömegek élénk fi-

gyelemmel kisérték az igazoló bizottságok munkáját, ame-

lyet a laza rendelet feltétlenül i:ddokolttá tett :. A Ma-

gyar Alföld 1945. március 2-i száma aggódva irta: "A  leg- 

szélesebb alapon ütik fel a fejüket a mentőakciók, amelyek-

kel egyeseket, sőtmár-má mindenkit ki akarnak vonni a fe 

lelősségrevonás alól. A hivatlan védőügyvédéknek se szeri, 

se száma, és a mentőangyalok egymástól is biztatást nyerve 

mindent elkövettek,: hogy a múltból kihaászitt jőpajtáso-

kat, barátokat és érdektársakat tisztára mossának és be- 

csempésszék őket az új magyar életbe." 450  Az egész vá- 

rest megmozgatta a sajtó, akikor az egyik igazoló bizott= 

ság elnöke behivott tagként /7. 6ag/ Turul Szövetségi és 

más volt fasiszta szervezet tagját akarta behívni és mel-

lette kardoskodott. Ez még a gyenge rendelet szerint sem 

volt lehetséges. A szakszervezeti munkásoklevelekben kö- 
betelték a sajtó útján a.rendelet betartáséit, de az is, 
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"ami  az Igazoló Bizottságok munkájában  ... m a•= s szem-
pontból általában kifagásolhatóE" ~51,.  A tapasztalatok  
alapján itt is erősödött a törekvés, hogy az igazolási  
rendeletet szigoritani. kell, Ezért a Szentesi Nemzeti  
Bizottság, is csatlakozott a debreceni és  szegedi  javasla-
tokhoz és elhatázpztal: 1., "Nem igazoljuk" határozattal  
megtagadhatják az .igazolást,. /Vagyis tisztviselők elbo-  
,csátása népbirósági eljárás nélkül isi/ 2. A külső tagok-
nak nines szavazati joguk, mert nem a demokratikus  pár-
tok kiküldöttei. 3. A régebbi igazolási  határozatokat 
újból felülvizsgálják. 452• Iilniki miniszteíitinök ezt  
is  megsemmisitette. A  Szentesi. Nemzeti Bizottság 1945.  
március 	válaszlevelében azonban ezt nem hajlandó  
tudomásul.venni ;,: és eltökélten kiállt határozata mellett .- 

Reíndkiviil eredeti az indistklása. A nemzeti  bizottságok jó-  
részt nemzetgyülési képviselőkből állanak, akik megválass-  
tottiik az ideiglenes nemzeti kormányt is, mely a nemzet-  

gyülósi képvisoiötentületnek tett fogadalmat, A nemzeti 
 

bizotts.  ot tetját j ;o~farrá ~sz~ak kell tekinteni, Hozzon te- 
, 	 , . 	

`..~..-...  
hát a kormány olyan  határozatot ., amely ezzel a követelés-  
sel ásszhangbau áll. 455.  

A nemzeti bizottság továbbra is kézben tartotta az  

igazoló bizottságok munkáját. 194~. március 16-an hatá-
rozatot hozott, hogy az igazoló  . bizottságok közöljék a le-
igazolttal, hogy kedvező döntés mellett sem foglalhatja  
el*  állását addig ,:f .am3•g a határozatot az NB 	nem vizs- 
gálta. Az addig még le nem igazolt köztisztviselők pedig  
a hivatalba nem  járhatnak be, még beszélgetés céljából  
sem tartózkodhatnak ott. /Jelzések érkeztek ugyanis, hogy  

le nem igazolt tisztviselők bejárnak a hivatalba./  
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A továbbiakban az igazolási bizottságok döntéseit meg-

vizSgálták. Ennek  kapcsán  az 	sz. igazolási bizottság 

egyik döntését megsemmisitette az NB, új eljárdst rendelt 

el, de a vármegyei 'hivatalnok addig sem járhatott be hi- 

vatalába,. 6S iIletmépyt sem kaphatott. 454* 	ezt össze-! 

vetjük a 116dmezővásárhélyen történtekkel, látjuk, bogy 

a Szeittesi NB határozatáival ténylegesen biztositani is 

tudta az NB demokratikus döntése'inek végrehajtásfit. A 

közigazgatás  megtisztitásábait ez pedig fontos tényező 

volt. 

tppen az igazoló. bizottságokokról száló határozat 

hiányosságái  késztették  a baloldali, erőket, más kezde:- 

ményesitsekre is. Igy az MP a közigazgatás ellenőrzésé-

re a városhitzttra kirendelte egyik tagját. Ezt a felada-

tot kezdetben Végső Winder, majd 1945. március 1.461 

Euszka lajos látta 	4'55* 1945.  március  23.622 a 

Szellemi lifunkcisok Szakszervezetének á Tisztviselőket 

lülvizsgáló Bizottsága beadványt készitett els.-melyben 

jávasolta a polgármesternek 38 tisztvisel6 felmentését, 

mivel nines biztositva,*hegy tiezek a múltban tanúsitott 

magatartistik után az új Időknek megfelelő demokratikus 

összhangba,_ ténykedéseikkel  'egyáltalán  be: tuanak, 

kedn." t5k egyékbként is felesleges tisztviselői létszám-
. 

nak bizonyultak. A 'képviselőtestület hozzájárult ugyan a 

javasolt személyek eltfivolitásához,, de a földreform le-

bonyititása Minden eddigi tisztviselői munkát lekötött, 

végeredMényben a 38-bél 31 tisztViselőt megtarbottak. 456' 

A. Kisgazdapárt 1945. április 23-án azzal a javaslat-

tal élt, hogy az NB járuljon hozza a le,,nem igazolt tan-
erők munkába állitásához. Az NB ehhez nm járult hozzá, 
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mert "a z igazolást. szabályozó ' rendeletek lényegében ha-

misitaná meg." 457.  A kérést a nagy tanerőhiány indokol-

ta ugyan, de a . Kisgazdapárt számitásában az is  szerepet  

játszott, hogy ezzel sokan át. is császhatnak majd az iga-

zolási eljárásákon, . 

Szentesen .1945. május 15-éi kiterjesztették az iga-

zolási eljárást a szabad pályán működő értelmtiégiekre, 

a bankok és egyéb vállalatok vezetőire és felügyelőbizott-

sági tagjaiéra.. Ekkor megkezdődött a szabad pá.yán működő 

orvosok .igazolása . is. . 458. 	. 

A katonatiszti igazoló bizottság 1945.  május 30-án 

jött létre. A:nem közalkalmazottak /magántisztviselők, 

iparosok ., kereskedők stb./ igazolása pedig csak 1945. 

nyarán kezdődött el.. 459. 

Az igazoló bizottságok tevékenységében május•.jünius-

ban újból lanyhulás, engedékenység, liberalizmus  volt ta-

pasztalható. A helyi sajtó és . a nemzeti bizottság is  fog-

lalkozott ismételben az üggyel. Megállapitották ., hogy "az 

ellanyhulás ;,, az indokolatlan engedékenység oda vezet, 

hogy visszakerülnek a régi rendszer exponensei a közélet-

be." Ez a jelenség megye szerte . tapasztalható ' volt. . A saj-

tó követelte, , hogy a visszatérők /"akik nyilván a :németeke 

kel szerettek volna visszajönni"/ né kerülhessenek bár 

vissza régi tisztviselői pozició#kba. Az igazoló bizottsá-

gok pedig nagyobb szigorral dolgozzanak,, itélkezeenek, . 

mert úgy látszik "nemcsak az igazolási rendelet hiányos, 

hanem az igazoló bizottságok tagjainak felkészültsége is", 

mert nem öntudatos védői :a ,  demokráciának,  de a reakció vé-

dőivé válnak, "amikor agyrendelet szürő réseit addig tágit-

ják,. amíg a demokrácia legvastagabb ellenségei is a nya- 
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kunkba szabadulnak." 460.  Mindez nem volt hatástalan., 
Szentesen az igazoló bizottságok 3ó munkát végeztek. 

1945. nyarára befejeződött a közalkalmazottak igazo. 

iása, 881 főt igazoltak,;  ebbel 705  igazolást elfogadtak, 

146 _ főt nem igazoltak /17 %t. A nem :  igázo tak közül. 5-öt 

népbir$ság elé .utaltak,. 35-öt felfügggg sztettek állásá-

bó3, a többi állásban maradás mellettii büntetést /fed- 

dést ;  a lőléptetésből való kizárást;,; áthelyezést, stb,/ 

kapott, . 
461..- 

• A szentesi három igazoló bizottság együtte- 

sen 1821 ügyet. faggyal-t le erre az időre. . 	 . 

Csongrádon a városi tanács már 1945. janúáz 8-sán 

foglalkozott egy 'igazoló választmány" kiküldétéról,,. a-

melynek "az lesz a feladata, hogy a város területén mü . 

köd© és a menekülésből visszatérő közalkalmazottakat 

igazolja." Az elképzelés szerint a polgármester vezetésé- 

vel 5 taggal müködött volna .. Ez arra utal, hogy a rende-

let megjelenéséről már tudtak, de hogy részleteiben ho-

gyan . intézkedett ,, arról nem. Az alispán erre vonatkozó 

rendelkezését csak január 17-én- küldték ki Csongrádra.. 462* 

Csongrádon a főpán utasitása szerint két igazoló 

bizottságot hoztak. létre -s. 1, a város közalkalmazottainak 
igazolására,. 2. a járás közalkalmazottainak igazolására. . 

Mindkét bizottságba paritásos alapon- delegáltak a pari 
tok,. :  de a bizottságokban lehengerlő fölényben voltak a 

polgári pártok,. az elnöki, elnükhelyettesii funkciót ők 

tartották treg, A lakosságot » sajtó hiányában - falraga-

szokon és dobszó útján tájékoztatták az igazolandók neve- 

iról,; az igazolás helyéről és idejéről. 463.  Az NB már.. 

cius 6-1 ülésén itt  is  foglalkozott a szegedi nemzeti 
bizottság kezdeményezésével. /Nem igazolás kimondása és 
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csak az öt tag . szavazhasson./ A nemzeti bizottság először 

csatlakozott a határozathoz, de a Polgári Demokrata Párt 

"megvétózta" /i/ mert "a miniszterelnök táviratbankérte-

sitette a polgármestert, hogy ragaszkodni kell a meglévő 

jogszabályhoz." A miniszterlenökség ezzel országosan is 

elejét akarta venni a szegedi és debreceni NB-k kezdemé-

nyező gyakoígatának. 

Ilyen előzmények után és az általános csongrád1 hely- r 

zet ismeretében nem meglepő, hogy  1945. májusában Csong-

rádon a politikai helyzet 'botrányos" volt. Az összes 

nyilasok még szbbedlábon voltak, a rémhirterjesztés sőt 

az antiszemitizmus is óriási méreteket öltött :. A II. sz . 

igazoló bizottság mindenkit leigazolt, még a régi, promi-

nens nyilasokat is. A bizottság erre az időre már majdnem 

400  ügyet letárgyalt, és csak 3 esetben alkalmazott dorgá-

lást, mindenki mást igazoltnak nyilvánitott. A bizottság-

ban a reakciós erők számbeli és szelleti fölényben voltak. 

A vádlottakat előzetesen kioktatták az esetleges tanúkat 

keresztkérdésekkel zavarbahozták, esetenként megfélemli-

tették. A bizottságban lévő #3 munkás tag olyan korlátolt, 

hogy szó nélkül mindent elfogad" jelentették Csongrád- 

ról, 1945. május 3-án. 465,  Az I. sz. igazoló bizottság . 
1945. nyaráig Csongrád városában 507 Pót igazolt le. 

Ebből 457-et igazolt. 29 fő dorgálást kapott, 3 főt ideig- 
lenesen igazolt, előléptetésből 2 -5 évre kizárta, 10 főt _, 
áthelyezett 6 főt.. Súlyosabb döntést - eltiltást, kizárást, . 

népbíróság elé állítást - nem hozott. . A két bizottság össze-

sen 892 igazolási ügyet tárgyalt. 466. 

A  fent  említett okok miatt, Csongrádon csak 1945. nya- 
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rán inziült meg a reakció elleni komolyabb harc, Az NB 

1945. augusztus 1-i ülésén határozatott hozott az NB 

és mindkét  igazoló  bizottság átszervezésére. Ekkor de-

riat ki az is, hogy az igazoló bizottsitgokban nyiles és 

ONE tag is volt,' Ezek kizárását is csak 10:2 arányban 

fogadta el a nemzeti bizottság .  Az igazoló bizottságo-

kat teljesen itszervezték, mert a két munkAspart is a 

bizottságokba delegált tagjait visszahivta ás helyéttük 

delegáltakat  küldtek,; "mert az kicsúfolása volt a. de - 

mokráciAnnk, amit a II., sz. igazoló bizottság csinált." 

/Az  ügy  további tárgYalása, már a tárgyalt időszakan ki-

vül.  esik./ 467 *  

A Szentesi III. sz. Igazoló Bizottság részben kihe-

lyezett bizottságként  müködött. Szegváron történt alaku-

lásakor 1945..  február  12-én a zsidó tanács követelte 

hogy.  6. tagként résztvehessenek a bizottságban, amit ter-

méswtes, hogy nem teljesitettek„ "8* Ez a bizottság 

éppen a 36 helyi ismeret.alapján hatirozott és 36 munkát 

végzett Az  .adóügyi  jegyzőt azárt nem igazolta le, mert 

"a leg 	obb veszély idején a község  lakosságát  cser- 

ben hagyta, ezért a nép hangulata és a község lakossága 

békéje megóvása érdekében" hivatalbe lépését nem engedé-

Iyezheti.,. '.Egy másik községi tisztviselőt hasonló megfon-

tolások maitt 1939 előtti népellenes cselekdete miatt a 

hivatalből  ismét , kizárt.  Az önkörmányzati testületi ta-

gok leigazolását is megvniósitották. 469* Mindez túl-

ment az  igazolási  rendelet lehetőségein, de a helyi iga-

zolds kis helységben, összekapcsolódva a népmozgalom e-

rejével tulajdonképpen azt az eredményt horta, amit a 
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baloldali', erők vártak is eredetileg a  rendelettői,  a köz-

igazgatds tényleges megtisztitását a jobboidali, reakciós, 

fasiszta  elemektők. Itt nem a rendeletek 1)0V/in rágódtak 

jogászok.  Talán ezzel magyarázható az a teats is bogy 

a szegvári NE 1945 nyarán á szabad pályán működő értelmi-

ségi foglalkozásúak ésiparosok-kereskedők igazoltatásá-

ra ,16 tmipi'bizottságot , hozott létre../ebben 11 tag ' a 

szakszervezetet képviselte./ A  túlméretezett  igazoló bi-

zottság sommiképpen sem indokolt, di éppen az iparosok 

és,kereskedők miatt minden szakszervezet képviseltetni 

kivánta magát.' 47°' 
A községbeni helyi igazolás - mint láttuk •4 sokkal 

eredményesebb volt. Az sem véletlen, hogy a községek ezt 

kérték,„ 10 a sAndorfalvi NB Szegedet, kiskundorozsmai NB 

szintfa S•egodet, Tömörkény a csengrádi igazoló bizottsá-

got kérte arra, bogy  'helyileg  folytassa le az igazolási 

eljárást.. Azzal, hogy a központokban folyt az igazolás, 

éppen as érdekelt lakossigot zárták ki a részvételből, 

esetleges tanúskodásból. RészbonEzért is vált rutinmun-

lava az igazoló bizottságok  mankja. 471. 

A szegedi és,cdongrádi igazolási eljárások munkáját 

vizsgálva megAllapitatjuk, hogy a ' baloldali erők eredeti 
várakozáSát nem igazolta az eredmény. A part /az MKP/ azt 

várta, hogy lényeges  váltózást  hoznak az ppparátus személyi 

összetételeiben. Ez•számps tényező miatt - amelyekről fen-

tebb szóltunk . nem valósult meg. Szerepet jdtszott ebben 

feltétlenül,, hógy' a koaliciós  alapon  létrehozott biZott-

ságok nem tudták ezt megoldani. 'Az eredményt tekintve Béér 

János milvében 472* korabeli becslésekre utalva-2-5'ro.ban 



-170- 

határozta meg az országosan a nem igazoltak számát, a 

tőbbség tehát /a Nyugatra menekültek kivételével/ = foly-

tatta munkáját az államapparátusban. Szegeden és Csongrád 

megyében ettől jobb volt az átlag, Szentesen különösen. 

Egyedül Csongrádon volt az eredmény az országos átlag 

körül.. A jobb eredmény feltétlenül a baloldali erők,  min-

denekelőtt az MEP harcának az eredménye. Az, a körülmény 

is szerepet .játszott ebben, hogy a korai felszabádulás, 

a közigazgatás munkájának forradalmi jellegű beinditása 

eleve lehetetlenné tette a régi apparátus teljes regene-

rálódását. Hiszen az igazolási eredmények aránya eleve 

itt nem volt azonos az apparátus összetételének /régi-

új/ arányával. Mindezért kell az antifasiszta hareffon-

tos részének tekinteni az igazolási bizottságok munkáját. 

Ennek a harcnak volt fontos folytatása, egyáltalán ' 

az antifasiszta küzdelemne4 radikális része a háborús, 

néppálenes bünősökkel való leszámolás .. Ennek fő eszköze 

a népbiróság volt, ' 

A népbiróságok létrehozásáért folyó küzdélem poli-

tikailag szorosan ősszekapcsolódott a nyilasok, a  fa-
siszták és a reakció elleni harccal. Az MKP felszabadu-

lás utáni minden megnyilatkozása a harcos antifasizmus 

jegyében fogant. A nyilasok elleni fellépést területünk-

ön. vitathatatlanul- nehezítette, hogy a felszabadulás még 
a r yilas puccs előtt következett be ., és a lakosság való-

jában nem ismerte a nyilas uralmat .  Ezért kezdetben - 

sok helyt, még később is közömbösen fogadta a fasizmus 

maradványai elleni harcra való felszóiitásokat.. 

A fasiszták /a  nyilasok/ pedig még a felszabadulás 



után is  erőteljesen  tevékenykedték.. A Délmagyarország is  

többször irt arról, hogy Szegeden nyilas rémhirtegesztők,  

röplapterjesztők tevékenykedtek. Hódmezővásárhelyen 1944,  

december elején a földreformmal foglalkozó plakátokat ron-

gálták meg. 473.: Az ellenük való küzdelmet a forradalmi  

és demokratikus erők megkezdték  már 1944 novemberétől. A  

Délmagyarország november 23-án arról irt, hogy  "a  rend-

őrhatóság elkezdte ' a tisztogatást ,.-eo a helyi nyilasfront  

felgöngyölitésé .ért." A községek, városok pénzkészletét  

"elmenekitő" vezetők gagyonát,, birtokát Szentesen és  

Fábiánsebestyénen az elvitt összeg teljes erejéig megter- 

helték.,."' Szegeden és Szentesen a nyilasok összeszedésé-

vel együtt internálótáborokat állt:ottak fel. Csongrádon  

a városi tanács 1945. január 8-án ugyancsak kimondotta,,  

hogy "a város területén tartózkodó fasiszta ,,: hazaáruló  

elemek, exponált '° nyilas vezetők, népellenes agitátorok,  
suttogó németbarát rémhirterjesztők, árdrágitók, valamint  

köz-,és magántulajdon dézsmálói .a népbiróság feiállitásá-

ig internáltassanak." 475. : 

A hozott hatá`rozatokát'azonban csak részben tudták  

végrehajtani, éppén a reakció ereje miatt.; Szegeden a  

letartóztatott • két nyilasvezetőt az ügyéézség felmentet-  

te. 476' -Csongrádon 'Póézsár polgármester a hozott határo-

zatot végrehajtása helyett azzal foglalkozott, 1945, ja- 

nuárvégén.,,: bogy jelentéseket készit _,, az  őt ért sérelmek- 
ről, a mely szerint "a nemzeti bizottság határozatot ho-

zott a Városi Tanács beadatása nélkül, , a tanácstagokat  
~ a felszabadulás előtti közigaggatási bizottság tagja  
itO az értekezletre fazInsilléséril be sem engedik. ."  

Majd a már újjáalakult képviselőtestületről kijelenti,  
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"Nem türhetem, hogy idegen szóra Laz orosz szó, vagyis 

szerinte az MKPJ egy-két párt előre törje magát," 477 ' 

Ügymakkor Csongrádon 1945. február 15-én a rendőrség . 

fogdájában csak 4 politikai fogoly volt. Dr.  Piroska Já-

nos volt polgármester, Piroska  György. gazdálkodó,,Orendi 

István csendőrtiszt ás Szivák István nyilasvezér /6k ké-

sőbb népbíróság elé keriiltek.% . 478° Csongrádon a kép-

viselőtestület 1945. március '30-i ülésen az MKP rekla- 

mált* hogy miért nem törtabt.semmi  az  összeomlást okoz6 

bünösök összefogásával és munkaszolgálatba való állitá- 

sával. A polgármester válaszként kijelentette, hogy na-  

gyon nyomós -okok szükségesek ehhez, tegyenek feljelen- 

tést és akkor állítsanak ehhez tanúkat .. Majd ők azután 

döntenék.. 479' A Csongrádi Nemzeti Bizottság 1945. má-

jus 29-én'  internálótábornak jelölte ki a  volt  csendőrsé-

gi óvoda épületét. A polgármestert utasitották, hogy ho-
zassa rendbe. Ettől az időtől kezdődött meg a nyilasok 

elleni harc. 48(J 	 . 

Tömörkényen a  nemzeti  bizottság utasitotta a  rend.  

őrséget,. hogy vegyen igénybe minden rendelkezésre álló . 

karhatalmat, _ ami á nyomázás érdekében szükséges és 

minden körülmények között keritse::elő a Tömörkényi Nyi- 

las Párt .névsorát.. 481. -, 	 . . 

Internálótábort állitottak fel Sódmezővásárbelyen 

és Szentesen, A belügyminisztérium 1945 .. március 7-én 

internálótábor feállitását.ehrendelő határozatára az 

a lispánazt jelentette, hogy Szentesen 1944. . 'novembe-

re  óta már 60 személyes internálótábor all, és-állandó 
482•  jelleggel müködík.. 	. 
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Fontos része, volt  az antifasiszta harcnak a .külön-

böző fasiszta  szervezetek feloszlatása. . Mr a ko~ rmány-

rendelétek megjelenése előtt  Szegeden a polgármester a  

klerikális, fasiszta seéllemünek 	ősitette Magyar Dol- 

gozók Qrszágos. Hivatásszervezete Délvidéki 'LrtelCni:ségi  
, 	s 

és Agrártitkárságát feloszlatta .1946. végén.. Kimondot-

ta, hogy "a titkárság túlhaladta áz egyesületi megbizá-  

sok keretében végezhető  tevékenység körét. Bzért áz egye-

sületet fél kellett oszlatnia." 483" :Szentesen a Nemzeti  

Bizottság. 1945. április 25-én feloszlatta az ún, "Négus  

társaságot" és a tagságot népellenes és háborús büncseI  

lekménn,yé nyilvánitotta. Ezen a döntésén*alapú3va :18  köz-

ismerten reakciós közéleti embert internáltak. 481 '  

A Mindszenti Nemzeti Bizottság a KA3AZ-ot is feloszlat-

ta t,  mert "a legégyegyletben állandó fasiszta agitáció  

folyik és a vezetésében olyan  egyének foglalnak helyet,  

akik a demokratikus Magyarország ellenségei." A Puszta-  

szeri  Legényegyletet  hasonló okok miatt .az  NB  ugyancsak  

fe}osMattá, 485' Ezek a döntések feltétlenül segitet-

ték a fasizmus  és  a  reakció eli:éui. harcot ..   

A legdöntőbb azonban  a népbi:róság mielőbbi megszer-

vezése volt,   amely a jogi keretek között folytatta '  a har-  

cot a fasizmus  és - maradványaival szemben,. A népbirósági  

rendelet kidolgozásában és feláilitásában a szegedi  komr-  

muni:stáinak nagyon fontos kezdeményező szerepük volt. Az  

előzetes terveket és javaslatokat végül a . Szegedi Nemzeti  

Bizottság összegezte, foglalta össze. 486 ' A demokratikus  

pártok áltálában egyetértettek a rendelet létrehozásának  

szükségességében. -Az  NB  1944. december 12.1 ülésén kommu-  

nista inditványra egyhangú határozattal ki is mondották . a  
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népbiróság felállitásának szükségességét. A Polgári De- 

mokrata Párt egyikk képviselője a határozathozatal után 
azonban mégis felvetette :.*  hogy egyáltalán indokolt-e a 

népbiróság felállitása,. Vita után sürgőssági inditvány 

nélkül a  POP  képviselője is magáévá tétte a hátározatot. 

Ennek ellenére az 1945. január 2-1 NB lilésem a PDP dele- 

. gáltjai ismét ellenállást fejtettek ki és a népbiróság 

azonnali feiállitása ellen foglaltak állást. Az eredmémy- 

telen.ellená'llás után az előterjesztett törvényjavasla-

tot már megszvazt .ák a párt küldöttei. 487.  Ugy t`ünt,si-

mán megy ezután már a gyakorlati kivitelezés. A nemzeti 

bizottság .január 10. 4. ülésén azonban újabb bonyodalím tá-

madt. Ruszoly József már többször idézett tanulmányának 

Allitásával szemben'Valentin éy Ágoston igazságügyi minisz-

ter - kki éppen itthon járt és az első konkrét népbirósá-. 

gi tervezetet elkészitette még december elején -'szembérc 

fordult az NB által elfogadott tervezettel, alkalmatlan- 

nak találta, visszavonását szerette volna elérni. Ezzel 

szemben sürgős,. központilag megalkotandó népbirósági ren-

deletet ígért. Ilyen vonatkozású interjút adott a Délma-

gyarországnak is, csak a lapban már másként jelent még .  

Ez elmélyitette az SZNB.ás lalentiny ellentétét. Ezért 

sem  vonták be Szegedet a végső tervezet elkészitésébe 

Debrecenben. Feltehető at  SZNB január 22-i ülése azért 

ás határpzíitt iiig=y,, hogy na kegyelmi jog az igazságüg9i 

sztériumot illeti meg, a helyi nemzeti bizottság elő-

terjesztése alapján." 488' A szegedi kommunisták magatar-

tását és politikáját értékelve el kell 	hogy a 

Valentinyvel való vitájukban, illetve engedményükben a 

it  
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lapvetően helyes törekvés húzódott meg. / áigedménynél a 

gegyelmi jog ' áttestálását étjük,, amely jogilag úgynnúgy 

támddható t  mint az NB kegyelmi joga./ Ezzel a szándék a z . 

volt,  hogy engedmény vagy bármi áron, de a népbirósági 

törvényt mindenképpen *: minél előbb elfogadtassák, hogy 

zegkezdődjessen ezen a területen a harc a fasiszta kkai 

szemben. 
Az SZNB február 3-i ülésén a kegyelmi . jog kérdésé-

nek ügye már csak visszhangja, illetve lezárása volt a 

vitának. Ezek fl. Balogh . István és .  Rétfia: , József is ,részt 

vett .. Balogh igen erősen támadta általában a nemzeti bi-

zottságot radikalizmus*ér-t,,  és ez a kr3tika főként:. a 

szegedi kommunisták ellen irányult. Az ezután felszólaló 

Révai József viszont a bizottság mellé állott am  éppen az 

elvi kérdésben, a forradalmiságban.. Ezzel az ügy l e.. is 

zárult,, a szegedi népbíróság már csak a kormányrendelet 

után jött létre, amely a Valent ny-féle koncepció alap-

ján fogalmazódott meg. A népbirósági rendelet tökélete: 

sitésének gondolata  azonban hamarosan jelentkezett, . A 

Népszava 1945. március 21-i száma' /SZDP/ felvetette :, hogy 

"Uj népbirósági rendeletre van szükség." A szegedi és 

budapesti  tapasztalatok is azt mutatják irja a lap --Pi . 

hogy a "nyilas büntettek felsorolása .helyett /mert at  
szintet lehetetlent oly sokféle molt/, általánosságban 

kellene megszövegezni. -...' Másrészts "A  fellebbezés fö-

lösleges, , illetge erősen korlátozandó-elv .; a nép itélete 
felett nincs helye a föllebbezésnek." - A tökéletesitési 

javaslat éppen azt igazolta, , hogy a Valentiny--féle kon-

sepcióval szemben /ami a rendeletben érvényesült/ az ere-
deti szegedi népbirósági terv a jobb, hiszen az emlitett 
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gondolatok mind benne voltak a szegedi tervezetben. Va- 

lentiny saját pártjának központi lapja látta ezt igyl 

A szegedi =erőfeszités e tekintetben sem :tekinthető .te. 

hát hiábavalónak, 4$9. 

Ettől kezdve a fasizgus és maradványai elleni harc 

m&r tulajdórképpen rendőrségi feldddt. igazoló bizottsá-

gi és népbirósági feladat lett. 

Szegeden 2 népbirósági tanácsot hoztak létre :. Az 

egész megye ' tériiletén ők itélke ztek.. Volt ugyan olyan 

kezdemébyezés,, hógy a városok nemzeti bizottságai mel 

lett'hozzanak'létre népbairóségokat. Csóngrádon 1945. ja-

nuár 30-án a  nemzeti  bizottság illésén hangzott el•ilyen 

javaslat. 49C4  A népbirósági rendélet megjelenése után 

azonban tisztázódott a jogi helyzet. Kezdetben Szegeden 

tárgyalták minden ügyet. A helyi nemzeti bizottságok kö 

veteléeére később kiszállással tárgya tak,,: a szegedi 

népbiróságok enyhe itéletei ugyanis az érintett helysé. 

gekben Vasóságos botrányt váltott ki, Ezért követelte 

a Szentesi Nemzeti Bizottság április 13-én, hogy a szen- 

tesi vonatkozású ügyeket ' Szentesen tárgyalják,: egyrészt _, . 

hogy  a  tanúk könnyebben meg j e lenhes serék, másrészt, "hogy 

a tárgyalásokkal a város közönsége tudomást szerelhessen 

és meg ►őződhessen arról, hogy miként számol de a demok-

rácia azokkal, . akik az országot pusztulásába sodorták." 491. 

Igy került sor `Szentesen 1945.. május i&»17-én helyi nép-

birósági tárgyalásra. 92 • .  Május 25.én Szegváron volt 

kiszállásos tárgyalás. A baloldali demokratikus erők biz- 

tak a népbíróságban, igy csak a feltételek megteremtésére 

törekedtek.. Nem igya helyi reakció. Megtöltötték a tár- 
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gyalótermet és megtapsolták a felmentő itéleteket. .Szegvártba 

valóságos botrány tört ki. A reakció képviselői közbekiál-

tásokkal, terrorisztikus megatartásukkal igyekeztek a nép-

birósági tanácsot és tanúvallomásokat befolyásolni és nem 

is eredménytelenül. 493.  A demokratikus erők is felkészül-

tek ezután. k szentesi július 18-19i tárgyaláson, mintán a 

szegedi népbíróság csak felmentő ítéletét hozott, , a demok-

ratikus erők tüntettek. Jellemző, a vádlott fasiszta nyu-

godtan sétált k. a teremből, a birósági elnök viszont a 

helyszinen létartóztatott két tüntető MADISZ fiatalt,  .és 

kiürittette a'termet., ne nem tette ezt Szegváron'!!f 494'  

A szentesi demokratikus erők az 	vezetésével - 

ezutáni erőfeazitéseinek eredményeként 1945. augusztusá-

ban Szentes Önálló népbárósági tanácsot kapott. Müködé--

sét viszont csak egyhónapos késéssel kezdhette meg, mert 

a Kisgazdapárt szentesi szervezete majd egy hónapig nem 

volt hajlandó kijelölni népbirósárgi ülnökéit.. 495' 

Hódmezővásárhely 1945.. július 18-án ugyancsak ön-

áldó tanács kialakítását kérte a Szegedi Népbiróságon 

belük mert addig még egyetlen  hódmezővásárhelyi vonat-

kozású háborús vagy népellenes bünös ügyében nem tüzték 

ki a tárgyalást. 496' ' 	 . 

A népbiróságok is csak részbeni; váltották be 'tehát 

a hozzájuk füzött reményeket. EY 6* a felállitása,, majd 

rendes müködése körisl voltak  hosszan elhúzódó nehéz har-

cok. A reakció szivós védekezése mellett belülről is 

bomlasztotta a.népbiróságokat. Szegeden 1945. áprilisá-

ban  sor került a népbirák leváltására,, de a két polgárg. , 

párt küldőtteit leváltották pártjaik reakciós ülnókökre. 
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Igy feladatukat ez után is csak részben tudták betölteni. 

A fasizmussal, a fasiszta maradványokkal szembeni 

harc a rendőrségnek is állandó feladata volt. A szegedi 

rendőrfőkapitány a város 1945. március 17-i kdzgyülésén . 

erről úgy száltolt be, hogy "a nyilasokat és volksbun-

distákat internálja, s az elmenekült és visszaérkező 

lakosokat ellenőrzi. Eddig az időpontig 130 egyént he-

lyeztek jogerősen rendőri felügyelet alá, 54. -et inter-

náltak, 20 internálási javaslat van és ?9-nek ügyét a 

népbiróság elé utalták." 497' 

Csongrád megyében ugyanebben az időben - 1945. már-

cius 10-én - sokkal rosszb volt a helyzet,. Szentesen 

25 letartóztatott volt /ebből 18 politikai; - 8 nyilas, 

3 félfasiszta, 5 volksbundista 2 német katona rejtege-
téséért, 1 MKP plakát megrongálásáért, 1 fő MHP tagbe-

súgása és internáltatása miatt/ -.Csongrádon 17 letar- 

tóztatás volt /15 közönséges bünöző, 2 poltikai, mert 

fasiszta pártnak tagjai voltak/. A községekben őrizet-

ben senki nem volt. 498• 

A fasiszta maradványokkal szembeni küzdelem msak Lile-

más módon valósult meg. 
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3./ Demokratizálási'feládatok és egység a nép-  

frontban. 

A demokratizálódásért folytatott küzdelem és harc 

végső soron elválaszthatatlan volt a fasiszta reakció 

maradványainak szétzúzásáért folyó harctól. A kettő 
között csak annyiban tehetübk külőnbséget, hogy mig az 

antifasiszta feladatok a. tárgyalt időszakban előtérben 

árlettak, összefüggésben állottak még a fegyverszüneti 

kőtelezettség ükkel is, addig  a  ddmokratizálódásért folyó 

harc ezzel párhuzamosan jelentkezett /kölcsönhatásban az 

előbbivel/ ,, de már inkább a jövő Magyarországát érin-

tette. Ezt a területet csak a pártok között kialakuat 

"Viták és ellentétek.. vonatkozásában tekintjük át. :  

Ilyen érintkezési, terület volta rendőrség kérése, 
amely hosszú ideig a . :pártok közötti  ellentétben . fontos 
helyet. foglalt el. A felszabadulás utáni polgárőrsége-
ket a kommunisták szervezték meg.; : ;Ezekből alakult  ki  a 
demokratikus rendőrség és a folytonosság alapján is , 

döntő kommunista többség .volt. ;  A kommunista párt eleve 
nagy : 'súlyt fektetett  arra egyébként is, hogy ebben a 

szervezetben elsősorban a . kommunisták befolyása érvé-

nyesüljön, Ez az MKP . stratégiai céljai szempontjából is 

elsősorban számitásba jött. A rendőrség összetétele tük-

rózi is ezt. Szegeden. 1945. februárjában a legénységből 

150 fa az M•,: 80 fő az SZDP tagja, a fennmaradó rész 

nagyobbik része pártonkívüli,- kisebb rész a Kisgamda-
párt tagja volt. A megye összlétszámú rendőrségéből 

1945. áprilisában • 300 MKP, 128 SZDP, 76 Kisgatadapárt, 

16 PDP tagja, 9 fa pértonkivüli. 499.  A pártok közfett 
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1945. elejétől nagy harc .  folyt, amit főleg a Kisgazdapárt 

vezetett azzal a céllal, hogy a rendőrség'személyi '•őssze- 

tételét megváltoztassa és'a maga embéreit beépitse a 

ra ddőrségi apparátusba. A megye terűlétén Szegéden volt a 

harc a legerősebb, ahol 1945. február-márciuáában a Kis-

gazdapárt nagy kampányba kezdett. 

A pobgári erők támadási lehetőségét nagyban növelte, 

hogy a rendőrségnél ténylegesen mutatkoztak hibák, eseten-

ként balos túlkapások. Igy Szegedén Sztankovszky Tibor 

polgárőrparancsnok 1944.. december közepén az iKP plaid. 

tok letépéséért főbelövést helyézett kilátásba hirdetmény 

útján; 500' A csongrádi rendőrkapitány 1945, elején a 

kommunista párt nevében, illetve képviseletében követett  

egy. történytelenségeket. Iszákos és korrupt életet élt, . 

szerepe holt abban, hogy Csongrádon csökkent  az MIS te-

kintélye és befolyása a tömegekre, 50 .1' Ezekkel a je-

lenségekkel szemben maga a kommunista párt lépett fel, 

Igy került sor Sztankovszky leváltására, majd  1945. ta-

vaszán a sándorfalvi polgárőrparancsnok, a  szegedi kül-

telki kapitány t  a csongrádi rendőrkapitány leváltására. 

1945. április végén a szentesi rendőrkapitányt váltották 

le az MKP inditványára, mert nem volt áz együttmüködés 

hive. 502. 

A Kisgazdapárt formálisan a rendőrségnél előfordult 

túlkapásokra hivatkozott a kámpán4y elinditásakor. 1945. 

február 24w.én és március 4-én levéllel fordult a szege-

di főispánhot: ,, polgármesterhez és á nemzeti bizottság-

hoz, hogy  "a párt emberei részére a ,  rendőrség és polgár-

őrség vezető  ' ás  alantas pozicóiban a FUggetlenségi 

Frontba tömörült pártok arányában helyet biztositsanak." 503. 
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'A 'kommunista. főispán . természetes nem  támogatta ezt az  

igényt , a Szegedi Nemzeti Bizottság 1945. március 5-i  
ülésén pedig nagy vitában visszautasitotta.I{isgazdapárt  

követelőzését .. A rendőrség éppen ezért egyre inkább a re-  

ákciós elemek támadásának célpontjává vált .. A polgári  
. . 	

, 

érők ezután a támadás durga és alattomos formáitól .sem  

riadtak vissza. .ismeretlen személy úgy informálta a kor-  

má,tyt r  •. Baingh. István miniszterlenöki államtitkár ré-- . . 

vén1 	hogy a kommunisták azért ragaszkádnak a többség-  

hez#  mert a rendőrség segitilégével it akarják venni a  

hatalmat Szegeden. Az LiS.  rendőrségi puccs-terv óriási  
vYhnrt kavart, rosszindulatú poltikai tendenciája nyil-

vánvalóvá vált .»- a megjelölt fuccsidő ugyanis e~ ybeesett  

Rákosi Mátyás Szegedre látogatásával -. és az ügy kap-

csán a pártok országos vezetőségei is bekapcsolódtak a  

helyi vitába. IJálnoki minisz:terelnök és Balogh István  

is az ügy "élkene" sén". fáradozott,,. retirált. Igy  a nend-  
őrség kérdésében meglévő ellentéteket sikerült- ugyan el-  

.. 	 , 	 . 

simitani.. Az  MEP minden poziciát megtartott szilárdan a  

kezében. Mindez azonban csak riivid ideig tartó megegye- , 	,  

zést° eredményezett. Pitr hónappal később - 1945 nyarán-  

a gisgázdapáirt újból megkezdte támadását . a rendőrséggel  
szemben, 50.4•  

Apártok közötti vitáknak fontos része volt az egy-  

séges 	és nőszervezet  létrehozásának kérdése. . 

Különösen 1945. januárjától-márciusig volt erős s vita.  

A kommunista párt egységes demokratikus ifjusági és nő-

szervezet létrehozására törekedett, Ezt a helyes. törek.  

vést Zavarta, ._ hogy kezdetben . az MKP is önálló if jusági  
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szervezetet hozott létre. Igy Szegeden  1944._ október 20-  

án. ,,' Szentesen december  . .25-én létrehozta a Kommunista  If-• 

juság3. Szövetséget; Részben szb erre épülYe jött létre  a ...   	.. 	. 	. 	. 	... 	. 	_ 	. 	. 
MADISZ.. hátszatra a MADISZ-ban a KISZ folytatását l~►t- .., 	..: 	; 	 . 	. 	. 	.._ 	. 
ták,  holott ez már egységes iffjusági szervezetként ala-

kult. Az MKP politikájánnk megfelelően 1945. januárjá-  

tó.l a._MADISZ szervezése jelentősen .előrehaladt. A négy  

városban  .januában  létre  is jött; január 7-én Szegeden,  

január 5-én Hódmezővásárhelyen,. . január  17-én Szentesen,  

január "18-án Csongrádon. A megye községeiben 1945. .ta-

vaszára mindenütt létre  is jött a MADISZ. A szege .di . , 

szervezet  országosan  is a legerősebb volt  ebben az  idő-

ben. 505
' Mindennek ellenére 1945.. .januárjától a Kis-

gazdapárt és az. SZiXP hozzákezdett saját  ifjusági és nő-

szervezeteinek létrehozásához. Hódmezővásárhelyen. az  . 

SZDP februar 11-én létrehozta a párt if jusági szerveze-

tét /SZIM-et1,;  a Kisgazdapart pedig a:Gazdasági  F~gesü- 

let kebelében már itanaár. .kti .eepén megszervezte a Leány-

kart  és az Ifjusági Szervezetét. A hódmezővásárhelyi  

MADISZ,-t az "SZDP is gtyengitette, bomlasztotta.. Előbb a  

szociáldemokrata ,ifiket beküldték a ,  MADISZ vezetőségé-  
be /a partok megegye zése szerint/,,-majd tovább szervez-  

ték saját .if jusági szervezeteiket ., és a llElAI3LSZ-bél el- 

csalogattak a fiatalokat; az ottlévő ifik segits.égéeel. 5°6 '  

.CdongrádoA minden part kiépitette .a maga külön 3.f jus~i . 	. 	 ,. 
szervezetét, kivéve az 111CP-t ;i. amely .ragadszkodott a ,  

MADISZ ..hoz. Szentesen az SZDP februárban hozta létre if-

jusági szervezetét.. A reakciós hatóságok még növelni  igye- 

keztek az ellentétet az, ifjuségi szervezetek között. Szen- 



tesen'a polgármester a MADISZ által kiigényelt s 'zinházter-

mét az SZP if j .usági szervezetének utalta ki. Csongrádon 

a polgármester- a lefoglalt régi leventefelszerelést /kul-

turál-is, sport stb./ nem volt hajlandó a i&DISZ-nak áb-

adni,: pedig erre országos rendelkezés is volt.  Inkább a  

többi  áfjusági szervezet között akarta szétósztani. 5a74 

1945. tavaszára a 'szétszakadás folytatódott a megyében. 

A SZ M fenntartotta különállását az.SZDP Központi Bizott-

ságának határozott utasitására... ' Az SZDP Központi Bizott-

ság kiadott egy országos körlevelet, 1945. áprilisában, 
.hogy a szociáldemokrata :ifjusági szervezetak különálló-

sót meg kell óim.. 508.  A Kisgazdapárt később épitette 

ki megyeszerte áf jusági mozgalmát á Független Ifjusági 

Szövetséget. 1945. áprilisában Kiskirályságon "Kossuth 

Lajos Ifjúsági Egyesület" .névén alakult meg a Kisgazda-

párt if jusági szövetsége. Ugyanilyen néven máshol is meg-

alakult  a swérvezet. 509'  Egyelőre a Kisgazdapárt azt a 

taktikát követte, hogy a•MÁDISZ munkafát nem támogatta, 

nem vettek részt benne fiataljai. Zfjusági szervezeteit 

majd 1945.. júniusától épiti ki megyeszerte. . /Szentesen 

júniús. 24-én, Szegeden szeptember 27.6n alakult  meg á 

Független Zfjusági Szövetség./  51  ' A Nemzeti Paraszt= 

párt legtóvább kitartott az egységes if jusági mozgalom 

gondolata mellett,.=iután a széeszakadás ténryévált, 

esak akkor 'kezdte el saját Afjusági szervezetét létrom- 

hozni. - .A.z' if juság . megosztását fokoztál  hogy 1945. 

tavaszától. ' az egyház is ̀megkezdte régi vallásos if jusági 

szervezeteit új jászervenni /KALOL, . KtSZ stb./ és a 

cserkészmozgalom is 1945. áprilisától újjászerveződött, 
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ekkor még több helyen /Szentes, Csongrád/ a Kisgazda-  

párt erőteljes támogatásával.  

A népfrontprogramból adódó legfontosabb időben leg-  

sürget őbb feladat a földosztás  . vó1:t. Az erre . vonatkozó  

javaslatokat az MKP és a Paisz.tpárt dolgorta kJ.*  de meg-

előzte és Qégigkisérte a földosztást a  parasztság  limas  

tevékeztyságe4  a különböző bizottságok. létrehozása. : A bal-

oldali. pártok mind. elméletileg i. mind ,gyakorlati szervező-  

munkában .  kezdeményezően - léptek : fei, A polgári pártok el-

vileg nem helyezkedhettek szembe a földreformmái,  

merték annak sziikségeswég'eb. Mást nem is tehettek, hiszen  

a parasztság általános ,kivánságaivaZ szembehelyezkedni nem  

umrtek. Óvatos . taktikázás jellemezte ttehát a polgári pár-

tokat, amelynek célja a.késleltetés„, az elodázás volt ,.  .. i  

A Kisgazdapárt ~s az SZI?19 is  külön véleméniporel jél:entke-t  

zett, mindkét párt álláspontját ke2dbtben az jellemezte,  

hogy . egy : hónapos késéssel reagáltak az AMP ° és a . Paraszt-

part javaslatára,  
A Szociáldemokrata Párt az Ideiglenes .:Nem mzetgyülés ü-  

. 	F 	, 

lésezakáh általában leszögezte egyetértését a földreform  

szvirsigesség_évei. Mégis az S?DP hódmezővásárhelyi szerve-  

zete az NB' 19.44,. december 27-1. ülésén /4 nappál  a  nemzet-  

gyülés ülésszaka után/ a legerőteljesebben tiltakozott a  

földrefQrm. parasztpárti ,  tervezete ellen, mondván s. hogy  

"őnekik már . évtizedek. bta .van;  földreformjavaslatuk."  

Tiimörkéz;y községben az SZDP elnöke a földosztást nem he.  

3.yeseite.. 511. . 
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A Sisgazdapártnak országosan nem volt kidolgozott ál-

láspontja. A tervezetet viszont túlságosan radikAlisnak, 

forradalminak tartotta, ézért ' húzta-halasztotta annak 

konkretizálását, megkísérelve azt mérsékelni., A Kisgazda-

part  hódmezővásárhelyi szervezetének 'má.r elémzett "prog-

ramja" 1945. január 17-én úgy ' fogláp .állást .,.. hogy "nagy-

birtok ne maradjon, a föld szákszerü kezek közé kerüljön, 

olyan magyarok kezébe, akik azt maguk, családjaikkal együtt 
munk lják, , azonkívül a munkáskezeknek is adjanak munkát, 
de olyan körülmények között_ hogy úgy a juttatott, mint  
a munkás megtalálja számitását és megélhetését." 512.  

Ez az elképzelés csak a- 'gazdk kívánt földet jut-

tatni,-:és olcsó mezőgazdasági munkaerbt:szeretett volna 
biztosítani továbbra is.. Ezért erőteljesen hangsúlyozta 
á szakszerűséget. Ezzel a széle .skörü földreform, a föld- 
osztás nincstelen és szegényparaszti, tehát radikális meg 

oldása ellen foglalt állást,. 

A Kisgazdapárt átfogó koncepcióival nem  jeléntgézett, 
országosan /mint ismeretes 513-•  volt ilyen átfogó: terve, ;  de 
ezt soha nem publikálta, nem ismertette/. Egy dolog vilá-
gosan látható volt,, csak egy elkésébb földreformot tudott 
elképzelni: "lgy érthető,, .hogy a Kisgazdapárt 1945. tavaszán, . 

a felszabadulás nyomán támadt nagy demokratikus hullám tete- 
jén nem sietett elképzeléseivel a nyilvánosság elé :tépni. . 

Ez azonban szám jelentett  terveiről való végleges lemondást. 
Visszatér azzal néhány hónap múlva, a  megvalósult  földre-
form kritikájaként, el indibva ezzel egy nehéz, több hónapos 
harcot, mely kemény próbára tette fiától demokráciánk ere- 

jét" zrja Somlyai oda,. A végrehajtás koráé időpont já.- 
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nak dőntő szerepe volt abban, hogy a földreform rad3káli-   

san,  ólclódotit meg,. 514'" 	

. 

Ezért volt különösen fontos á parasztság közvetlen be-

kapcsolódása a vitába *  amely 1945._ elején a nagy tömeggyü-  

lések formájában  nyilvánult  meg mindenekelőtt. . Szegeden  

1945. január 18,;  február 25: Hódmezővásárhelyen január 13--  

én és 28-án, Csongrádon .január 14-ém, Szentesen január 21=  

én,: Szegvidzon január 24-én stb. . volt óriási, tömegmegmez-  

ditaás a földreform mellett. 515" Ugyanezt célozták a  

küldöttségjárások,. amelyeket az MP szervezett a Páraszt-  
párt földreformjavaslatának timogatásár.a.  

A Kisgazdapárt szegedi megnyilatkozásai  nagyon  e1-  

szórtak. Igy a párt e3.ni-rke, pártja nyilvános megnyilatko-  

zásaként azt hangsúlyotitá, hogy "egyet ne f ele jtsünk;, nem  

adhatunk több .földet, mint amennyi van."  516. Ezzel a  

semmitmondó ,aranyigazsággal á földéhes agrárproletáriátus  

lebiitáse volt a 	bogy  ne várjanak túl sokat a fac3re-  

formtól. Március 15-én  a i3 lmagyarurs zágnak tett nyilat-

kozatában 1 r._ Ba1oGh István azt mondotta, .,  hogy  a földre.'  

forntörvény elfogadása céljából még kell várni a  budapesti  

választásokat, "mert nem látszik helyesnek Budapest nélkül  

d'tinteni ilyen évszázadokra szól6 nagy kérdésekben,- amikor  

Budapest bekapcsolása a magyar törvényhozásba már lehetsé- 

gessé vált." 	Mire a nyilatkozat  március 18*~án_ megjelent  

aDél-magyarországban, már  megjelent  a földreformtörvény. 517'  

Szentesen  a Kisgazdapárt a tanyavilágban a földreform-

tarvény melletti aláirásgyüjtést úgy próbálta akadályozni,  

bogy 	hireszte3te,: az aláiróknák katonának kell menni- 

ök az új nemzeti hadseregbe. 518 ,. 	suttogó propagan- 
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gének lejáratása mellett *  a parasztokat igyekezett elri-

asztani a földreform melletti kiállástól is .*  hisZen az  

újboli .katonáskodás nem. lehetett _ is nem is volt népszerü  

az egysZerü parasztemberek köréb 'en. 	° 

A parasztság már a rendelet megjelenése előtt  ~re~ 

kezett felkészülni a földosztásra.. legtöbb helyen létre  

is -hozták á`földigénylő bizottságokat, mégpedig a demok-

ratikus pártok egységét képviselő nemzeti bizottságok  

szervezésében.  Általában  paritásos alapon hozták létre,  

d$ a bizottságok létrehozásában ismét felélénkült a  

~~ pártb,are a.2 összetétel kapcsán. Igy Szegeden 1945. már-  

cius 2314n az  ITB ülésén w ba3:oidali erők ellene zték i  bogy  

a poiga.ri pártok ánnyi képviseletet kapjanak*  mint a föld-

igény lő tagsággal rendelkező baloldali 'Arta. - Hosszas  

vitában vegiil is a .Poigári. Demokrata Pártot kirekesztet-

ték a bizott ságbói y., ` képviscletet nem kapott* Egyep köz-

ségi bizottságokban pedig éppen az összetétel kapcsán 

gyakran követelték a Községi Földigénylő Bizottságok  

újraválasztását *  519.  A bizottságok gi.je3:öiése sem ment  

mindig bonyol.dalom né3.kiil :.. Szenteesen a Kisgazdapárt 	 . 

tabbször fordult felhivással tagjaihoz ,, hogy a földigény-

lésre jogosult tagjai jelentkezzenek *  hogy  a bizottságba  

az  .5 tagot kijelölhessék* 520'  Ez is jelzi, hogy a párt  

a, módos parasztok ilágjai.ból yál.i.t.   

A körülmény ugyanakkor kés3elt-ette,abizottság összehivá-  

sát t, ezzel. a földosztás elinditását azzal, hogy a párt  

nem tudott a bizottságba tagokat jelölni csak március végén.  
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Csongrádon viszont a város és járás területére 3 tagú 

politikai "repülő bizottságot" állitottak Össze /tagjai 

Sághy S.  János, FKP, Túri István SZDP, . lovas Mátyás szak-

szerv./. A reakció még ezt igy igyekezett közben tartani  

Sághy elnöksége révén.., Nem véletlen„ hogy  ezen a terüle- 

ten később nagyon sok panaszhang ott el a szegényparasz-

tok kisemmizése miatt, hiszen Sághyék a földigénylő bi-

zottságok munkáját ellenőrizték, kézben tartották. 

Hódmezővásárhelyen a Kisgazdapárt szervezete bizal-

matlan+nl  nézte a földosztást. 1945. április 18-án bead-

ványt intézett a Csongrád megyei főispánhoz, amelyben a 

Földigénylő Bizottság igénybevételi  javaslata  ellen ti -

takozott >, mert. "á gi  rendelet ellenére úgy akarja a földi- 

génylést kielégiteni,, hogy föltételes, vaizrittalegbs 

meghatározással koboz el és sajátit ki életképes gazda 

ságokat. . .. és ez az egész nagy munkát komolytalanná te- . 
szi". . 522`_  1945. , április 21-én az NB-heti fordult  bead 
vánnyal a Kisgazdapárt melyben a Földigénylő Bizottság mun-

kája ölen tiltakozott,_ és javasolta' hogy az NB  a Föld-

rendelkező Tanácstól egy szakembert kérjen állandó jelleg- 

gel a Földigénylő Bizottság mellé, aki "az igénybe veendő 

bisrtokokat felülvizsgálná" .. Április 23-án pedig a Föld-
birtokrendező Tanács Szentesről Hódmezővásárhelyre való 

áthelyezését kérelmezte.. 523' A Kisgazdapárt módos pa-

rasztjai a viharsarki radikális földreformtói saját bir- 

tokaikat védelmezték, féltették. Ezért: volt a párt több 

szörös akciója. Az akciók eredménytelenek voltak, maga 

az NB - kommunista inditványra = visszautasította a Kis- 

gazdapárt kérelmét ., követelőzés0t. . 
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A. meglévő pártellentétek nem  befolyásolták a földre-

form végrehajtását. .A Kisgazdapárt bizonytalankodása .elle-

nére, paraszt tagaai részt vettek a göldosztássaZ.kapcso- 

latos• bizottságok murúkájában, .  a földreform végrehajtásában.  

A f öidref orm. munkája forradalmi tevékenység  

volt. A Földigénylő.. Rizottságok jogai ugyanis igen széle-  

sek voltak,., Ok mondották ki, .  kit tekintenek .hazaáralónak, . 

háborús vagy népellenes bümösöknek... Ne voltak kötve nép-  
~    

birósági  itéletekhez t  vagy igazoló bizottsági dQntésekhz. . 

Sokkal bátrabban . vagy erélyesebbenmondhatták ki, bogy  az  

+elmme,ekúltek, ;  a régi rendszer' népellenes elemei, . a reakció  

támaszai, .a vitézek, stb ... .  biútös .ök .. a rendelet értelmében  

földjűg tehát. .elkoboziiató ..: A földreform végrehajtását te-

módon 
 	,. - 

r 	 . 
h~t ~3y módon összekapcsolhat ták a reakció elleni ,harc ki-    . 	 ....  

szélesitéséQel és az 	közigazgatási szervezet  meg- 

tis .Zt3tásának m ~: ~ jávaY /Hiszen a szabotáló . tisztviselő  

letartóztatható ;  volt i/ Az MKP azonban feihiQta ,a figyel-  

met arra is, .. hogy no lőjenek  túl a célon, mert a gazdag-

paraszt pi. nem :népellenes, ,  mert rosszul bánt. a asel,éd- ; 

del, béressel stb. Mindez tehát segitette az , antifasisz-

ta harcot,a  a demkratizái -dást, jelentősége tehát forra-

dalmi. 529"  

A felmerült ellentétek is , igaz :o3.ták,;  hogy a népfront-

politika pár hónapos gyakorlatában a polgári pártok csak 

napi  .-• tehát  taktikai-. szövetségesnek tekintették a  

nemzeti. összefogást. .  , A népfrontpolitika tartalmát ;nem ér-
tették. Az osztalyhare felfüggesztését, a népi törekvések-  

nek a polgári erők a1á helyyezését,szere-tték volna elérni.  

Az összefogást nacionalista módon;ügy értelmezbék: nPárt- 
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programunk első feltétele és legsarkalatosabb po*t3a, hogy 

szeresd magyar a magyart!" 525' A Kisgazdapárt szervezeti 

megerősödése után a pártközi összefogás keretét nem tar- 

tották szükségesnek. A nemzeti bizottságok rendszerét kez-

detben - 1944. végén - 1945. elején -4 elfogadták, egy ide-

ig szcrga] azték is /lásd előbb Dr. Balogh István állás 

pontját/, de később nem sok szót ejtettek róla. Ezért is . 

csatlakoztak a miniszterelnökség és a reakció nemzeti bi -

zottságok hatáskörének szükitésére irányuló törekvéséhez. 

E nek dcaa az,. hogy  a Kisgazdapárt elutasitotta a nemzeti 

bizottságok forradalmi módszereit, a hangsúlyt a minden-

kor a "szakért e lémre" helyezte, amely az adott időszakban 

a " reakciónak kedvezett. Az is kiváltotta a Kisgazdapárt 

ellenállását, hogy a. nemzeti bizottságokban minden koali-  

ciós.art egyenrangú szerepet kapott. Szerintük "ebből 

sok furcsaság adódott, mert voltak községek, ahól égy-egy 

kisebb pártnak alig volt több tagja '., mint ahány embért a 

nemzeti bizottságba kellett delegálnia `!" Ezért a "páraszt-

ság mind türelmetlenebbül követelte a maga számarányának 

megfelelő kkpviseletet a ' községek irányitásában és a külön-

féle állami szervekben;." 'A parasztságok 	szerintük 

a Kisgazdapárt képviselte. 526.:  Mindenekelőtt ezzel 

fügött össze a 'Kisgazdapárt és a Nemzeti. Parasztpárt kö-

zötti igen éles ellentét, amely végighúzódott a tárgyalt 

időszakban. A Parasztpárt léte ugyanis az előbbi kisfiaz- 

dapárti koncepciót megkérdőjelezte. Az ellentét megyeszerte 

erős volt. A csongrádi esethez hasonlóan Szegvá ron is elle-

nezte a Kisgazdapárt, hogy a Paraszt*árt tagokat delegál-

jon az NB-be j  mivel a pártnak igen csekély volt a taglét-. 
száma. 527. 
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Gsak ai  baloldal követelésére tudott delegálni a Paraszt- 
..   

párt 2 tagot. Osongrádon a politikai harc nem esituit el  

a parasztpárti igények klelégitése után sem. 1945. márci-  

us 30-án a kisgazdapárti politikusok /Craskovics és.Sághy  

vezetésével/ egy gy:ülés alkalméval =min3sithetetlen hang=  

nemben gyalázták és szidalmazták' a parasztpárti politi--  

kusokat /"politikai kurváknak, parasztgyalázóknak nevez. - 

ték 'óket"/. Ez is  mutatja,,, hogy  Sághyék a demokrácit csak  

elvben "ismerték". 528'_  Az ellentét később sem enyhiilt , 

A Kisgatidhpárt lapja  a Csongrád Népe többször is  csúnyán  

támadta a Parasztpártot . . '1.94-5.. június ~ 30-i számában a Pa- 
. 	. 	 r  

rasztpárt nagygyüléséről szóló cikkben célzatos megrövi-  
di.tésékkei,, hainis, félreértbe tő tudósitást adtak, amely  
alkalmas volt arra ;,- hogy a Parasztpárt és az értelmiségi  
fiatalság .között fel$n411ó jóviszont megrontsa.: A Nemzeti  
Parasztpárt he1,yreigaLitó nyilatkozatot kért a laptói, a  

sa jtólövényre hivatkozvá. Ságby S. János •• abban az idő-  

ben 'Példátlan eseménynek számi.tó módon - megtagadta a  

helyreigazitó közlést, azzal, `hogy "a lap az enyém, a  

megjelent  közleményékért anyagilag án vagyok _ a felelős,  

s~rnd3ddig, ameddig  az én- zsebemre megye a dolog,. a köt. 
  leménayek  közlése felett dönteni fogok." 529t. A sajtótörvény  

ilyen :megsértése /vagyis közlés megtagadása/,, párját_ ráit.  
kitó esemény volt, de "jelzi, 	ellentéteket is ., ami  
a két párt között a Parasztpárt megalakulása óta fennállt.  

Hódmezővásárhelyen a Parasztpárt megerősödése után  

hasonló volt a Kisgazdapárt és a Parasztpárt között az  

ellentét. A Kisgazdapárt szervezete 1945., július elején  

az ellen tiltakozott a nemzeti bizottság ülésén, hogy  



"a parasztpárti felszólalók dehonesztáló kifejezésekét hasz-
nálnak a Kisgazdapárt ellen", toVábbá, _ " nem helyeslik azt 
sem,, hoay más párthoz 1/ .?/ tartozó egyének az arátómuákást 

kereső munkadókat nem helyes kifejezéssel illétik" Nalán 
kizsákményológi. népeilengs vagy kuá.ákW. A baloldali pár- 

tok kijelentették, : hogy csak egyes személyeket illet ki-

jelentésük, mindenekelőtt Karácsonyi 'Sá•ndorti, akiMÉP ve4 . 

zető volt és még mindig á Risgazgapárt titkára. 53(/• 
A Kisgazdapárt azzal is szembehelyezkedett, hogy  a 

szakszervezetek politikái  szerephez  jussanak, és ami ez- 
zel együtt járt a nemzeti bizotts.ágok, igazoló bizottságok  
és népbiróságok uunknjában részt . vegyenek. Szerintük 'a 

o . 	 . 	

. 

szakszervezetek "ilymódon önálló pártként is képvisele- 

tet kapnak,:. holott a szkkszervezetek tagjai  valamelyik de- 

mokratikus pártból,, vezetői pedig áz. MI{P és áz. S'ZLIP=ből 

kerültek ki." 531.   A Kisgazdapártnak ez a törekvbée is-
mét találkozott 'Bálnok3 Miklós Béla miniszterelnök és a 

kormányban lévő reakciós erők.elképzeleséivel.; Bálnoki 

maga semmiképpen se nyugodott bele a szakszervezetek sze-
repének növekedésébe, és a .demokráciával homlokegyenest 

ellenkezőneg nyilvánitotta a  szakszervezetek bev„,onását 

a nemzeti  bizottságokba és az önkormányzatokba. _ 532. . 

Minderre Szegeden,;: d8 főképpen Csongrád megyében találunk 
példákat, amint  ezt már tárgyaltuk  is  iyiódmezővásárhelyen, 
Szentes és Csongrád esetében .. 'Még 'községi viszonylatban  

is találunk erre példát. Kiskirályság kőzségben a. Kisgaz-

dapárt ellenezte a szákszervezet részvételét a 'nemzeti 

bizottságban. Csak ayan formájá megoldást fogadott el, 

hogy a szakszervezetllpártonkivüli tagok képviselhetik. 533• 
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Sándorfalván  viszont az  "iparosok és kereskedők szakszer-  

vezetének°' NB tagságát  helyeselték,  sőt a Kisgazdapárt  

két tag delegálását javasolta a ' homái;yos ' jellegü "szak-  

szemezet" részérők.. 534.  Áltálában elmondható, hogy  Sze-

gedem és Csongrád megyében a szákszervezetek képviselete  

a Kisgazdapárt és a kormány reakciós erőinek álláspontja  

ellenére megvalósult.  Ebben nemusak a népmozgalom erejef   

hanem az  'OFF szegedi létrejötte - és ebben a szakszerve- ' 

zet részvétele •- együttesen szerepet jrtszott . , . 

Szegeden 1945. nyarán a Kisgazdapárt szinte minden  

szinten a szövetséges pártok ellen  fordult.  1945. júniu-  

sában Árpádközpontnn tarbott népfrontg:yülésen a Paraszt-

párttal és az MKtP.val együtt kellett volna a  gyűlést  

tartani. Nagyiván János azonban az előzetes Megbeszélést  

fe ~lrúgba ki:sg'azdapárti gyűlést tartott és szélsőségesen  

reakciós kirohanásokat intézett a jelenlévő másik két  
.. 	 ,. 

párt tagsága, vezetősége, ,  egyáltalán a baloldali népi  

erők ellen. Valamivel később az alsótanyai gyülés után  

tartott  gazdavacsorán a politikai rendőrség és az SZDP  

kiküldötteinek jelenlétében szónoklatában a szegedi gor.  : 

dtal+atot desőitette, kijelentvén. hogy "a szegedi gondolat  

nem is volt olyan rossz,,' csak azok voltak gyarlók, akik  

végrehajtották. :" Ugyanakkor a nemzeti bizottságból a kis- 

gazdaparti delegáltakat visszavonta  Szegedi Nemzeti  

Bizottság magánál Tildy ' Zoltánt: tiltakozottá szélső-

ségesen ' reakciós beállitottságú Na ivás elie*, aki "a  

jelen politikai helyzetben: pártvezetői. tisztség 'betölté-

sére teljesen alkalmatlan 	és a merőben önkényes párt  

vezetői megnyilatkozásai" lehetetlenné teszik Szegeden a  
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pártközi együttmüködést. 535 ' Nagyivón azonban maradt 

és a pártközé kapcsolatok még tovább romlottak. 

Mindez azt mutatta és azt jelelte, hogy a Kisgazda-

párt szövetségi politikája kidolgozatlan volt, illetve 

nem volt erre elméletileg. felkészülve .. Z. Nagy  Ferenc . 

igy emlékezik erre: "Nemcsak bennem, a falusi emberek 

nagy sokaságában élt valami regényes elképzelés a pa-

rasztok vezető államhtalmi szerepéről. A számokat néz-

tük, azt , . hogy mi sokan vagyunk, a legnépesebb osztály 

Leghőbbünk Agy gondolta, hogy a nagybirtokosa ! s 

katonatisztekkel van megvivni való politikai harcunk, 

ami igaz  volt  arra azonban kevesen gondoltunk, hogy 

ehhez a nehéz küzdelemhez szövetséges társakra volna 

szükségünk, a munkásosztályra." Inkább csak az agrár-

proletárokkal volt kapcsolatuk, de "ez sem volt elég . 

szoros, sem elég őszinte, a hozzánk érkezett sok okos 

figyelmeztetés ellenére sem volt egyenrangú felek együtt- 

müködése ..
. a 536' 	 . 

A népfrontpolitika,. A Függetlenségi Front keretei-

nek fennmaradásában már ekkor is- és később még inkább - 

a baloldali pártok, az MKP, az SZDP és á Nemzeti Paraszt-

párt állásfoglalása volt a döntő, az előremutató. Az MKP 

és a Parasztpárt együttmüködése problémamentesnek és jó-

nakmondható a tárgyalt időszakban. Különösen fontos volt 

viszont a két munkáspárt együttműködése, annál isi inkább, 

mert a Kisgazdapárt országosan kisérietett.tett az SZDP 

megnyerésére, "j obbrahúzósára". 

Ezért volt nagy jelentősége az MKP és az SZDP 1945. 

január 21-i új országos együttmüködési határozatnak. 1945. 
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február 1-én a két.  munkáspárt szegedi szervezetének vezető-

ségei üdvözölték megállapodást, és elhatárorták, hogy 

"központi munkára, b.elyi illetékességgel 3.3 tagból 4116 

tanácskozó szervezetet létesitenek." A 3.3 tagból 6.116 

összekötő bizottsitg létrehozásával megelözték a Badapes-

ten február 6-án létrehozott (isszekötő bizottság létre-

hozását. E mellett a két part megállapodott  abban, hogy 

a •emzeti bizottságban napirendre kerülő  minden.  kérdés-

ben ,előzetes megbeszélést tartanak egységes álláspont 

ktalakitisa oéljából. 537 ' 
, Az MP Déltbrületi. Titkársága januari elemző jelen-

tésében. foglalkozott a létrejött megállapodás dÓiberületi 

visszahatásával. Elvileg mindenütt helyestrilték ezt, liód-

me,zővásárhelyen az MU 1945. február 2-i taggyülésén a 

két  aunkáspárt együttműködését targyaltak., Először sokan 

nem értették egyet az együttmilködés szakaégességével, 

nem szivesen fogadták a mar, meglévő ellentétek miatt , 

e végür.határozatot fogadtak el ennek megvalósitásáról. 

Február 5-éh össze is ült a két part vezetősége az együtt-

működés megbeszélésre, ahol a budapesti és szegea határo-

zatoknak megfelelőmegegyezés született. 538 • Szentesen 

február közepén tartotta a két part összekötő bizottsága 

az alakuló gyülést, ahol a súrl.ódásra, ellentétekre okot 

adó eseményeket, dolgokat sorbavették,, Ós egyenként hoz-

tak határozatot az ügyekben. 539 * Csongradon is össze- 

az összekötő bizottság, ez a zonban elvi kérdésekben 

nem foglalt 4llást, csak a köztgazgatási poziciók betöl-

téséről határozott. Ezt 'Túri István az SZDP titkára 

a képviselőtegtüleb ülésén felrúgta, és a kisgazdaparti 
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/Sághy-féle/ javaslat mellé. állott. 'Igy itt az együttmüködés 

kialakulásáról sem lehet beszé?sai az SZDP •- személyesen 

Túri - hibájából. 54 . 

Az együttmüködésnek igen pozitiv eredményei voltak. 

Ez megmutatkozott május 1. közős megünneplésében az egész 

megyében. Szentesen a Magyar Alföld c.: MEP lapot a háróm 

baloldali párt megosztotta egymás között /MKP 52 %,. SZDP 

24 %4 és,NPP 24 %/ és közös szerkesztőbizottságot álli 

tottak össze. Ugyancsak .Szentesen az MKP megtartotta a 

"Tudományos mozit" a Glóriá-mozit pedig átadta az SZDP 

nek. 541• Ródmezővásárhelyen az MKP székkutasi székházá-

ból egy helységet átadott az. SZDP-nek . sőt kás .Sbb méh 

abban is megegyeztek, hogy a szakszervezetben együtt tar-

tarak oktatást és közös szemináriumot.. 542 . 

Az elért jó eredmények mellett azonban nem lehet el-

hallgatni„ hogy számos probléma is volt a két .munkás-párt 

között. Ez Csongrádon és részben RódmezőváS*helyen az 

SZDP, Szegeden és másrészt Módmezővásárhelyen áz MKP hi-

bájából következett be.  Az együttműködés sokszor rendkii.  

vüli akadályokba . ütközött .. .Csongrádon szinte  egyetlen 

kérdésben sem kikerült megegyezni., Hódmezővásárhelyen 

az MEP a Vásárhely Népe oimü napilapot nem  volt hajlandó 

megosztani, de az SZDP •• Délalföldi. Titkársága és főként 

jobboldali vezetője /Erdei. ;István/ az .ifjusági szervezet 

"felrobbantása" után a  nőszervezetet is megosztotta, amit 
• 

Botyánszki..Pálné szervezett  a, megyében  igen eredményesen 

1945 májusát61. Az SZDP... ugyanakkora paritás elvét han -

goztatva mindenütta a,pozciók átadását: követelte az_ 

MKF-től. Igy a. február 1-i megállapodásnak azt  a részét,. 
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bogy a nemzeti'bizottságok Ulései-előtt•közös 4114spin-

tot dolgozzanak kis  sehol sem sikerült megisalósitani a 

megyében, ez legtöbbször Aldatlan vitákba fulladt. 543' 

A kiélezett politikai harcban az MKP részéről is , 

jelentkezett •túlzás, túlkanás, szubjektivista megitélés. 

Bizonyos kisajátitási tendenciák még 1945.  tavaszán  is 

jelentkeztek, de ekkor már inkább csak a falvakban. 

Korábban iizemkisajfitititsi törekvések Szegeden, H6dmező-

vásárhe3yen.és Szentesen is voltak. Ekkor Sándortalván 

az Elekes-malmot- Mindszenten gyógyszertárat és g3rümöl-

csiist sajátitbtt  ki. az MKP. 544* 1945 • februárjában Fá-

bianzebestyéne-n a. Kisgazdapartnak a ,  nemzeti bizottságba 

delegalt 2 tagját a rendőrség letartóztatta és hadimunka-

ba szállitotta. Igy. az 1113 csonkin müködött és csonkán 

horta meg batározatait.. 545* Nyilvánval6 ez nem politikai 

harc wilt, a nemzeti bizottságban meglévő ún, "ellenz 

ket" ily módon nem lehetett eltávolitani.. Az SZDE6vel 

kialakult ellentétben as MKP felszines, szubjektivista 

megitélése is szerepet jittszott, Az SZDP bázisát lae1yte. 

lenül itélték  még.  Ugy látták, hogy a "volt reakciás kis-

polgárok Lbiztos ilyenek is voltakj iparosoka alkot-

ják a párt fő bázisát", de ez az nip politikáját deter-

minéljag. "Az SZIIP, jobbszárnya 616n Valentiny Agostonnal 

Szegeden a Polttit6 Demokrata Parttal és a Kisgazdapart. 

tal minden esetben egységesen reagáló polgári blokkot 

alkot. Fat tamogatja még a piispökség és  az egyetemről 

kiszoruló jobboldali erők." 546* 

Tény, hogy mindkét részről zavarta az együttmükö.. 

dést, hogy az SZDP  később  szerveződött újjá, mint az 
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MKP és  áltálában  a kommunistak segitettek az SZDP életre-

hivásában. De ezen az  alapon túlzis az a döntés, amit az 

MKP szegedi szervezeteinek 1945. áprilisi ősszvezetőségi 

ülése hozott, hpgy "az SZDP-t Szegeden az MKP hivta ()let-

re, ebbe Lyiszont3 polgári  elemék  özönlöttek, imy azt 

• a kommunistáknak ellensayozni kell." 547 * ,Szegeden,nti-

velte az  ellentétét,'hogy  1945.  márciusában  a Délmagyar- 

• ország szerkesztésébel kiszotult az SUP. A Dinmagyar. 

ország napirontlap volt és bar az SUP nem vétt részt a 

lap alapitásában, megalakulásától kezdve megjelentek a 

lapban cikkei és közleményei4 I*15. tavaszán viszant 

nehétségei tamadtak a lappal. A szocialdemokrata Magyar 

lászlót kiszoritották a lap szerkesztésaből. Mindez sze-

repet játszott - abban, hogy 19454 nyarán az =DP önálló 

lapot adott ki. az MKPoknak az a megállapitása sem volt 

helytálló, hogy "az SZDP.i.nek: reakciós kisugárzása van 

és semmi megértést nem tud tanúsitani a  munkásosztály  
törekvéseivel szemben," és hogy nem törekszik megvalósi-

tani á napfrontprogram célkitüzéseit. 5484  Ezek a jelen-

ségek késztették a két munkáspazt országos vezetőségét 

a beavatkozásra, hoa a helyi viták, ellentétek elcsi-

tuljanak. 1945. március 29-an Szegedre küldött központi 

szervező is ezt hangsillyorta, hogy az egyetértést sürgő-

Ben meg kell teremteni, mert "a Kisgazdapárt a reakció 

lesz a nyertes ksttőnk széthfmisiból." 549' 

Az MKP népfrontpolitikáját vizsgálva'elemzésünk 

azt mutatja, bogy kimóndott balas, szektde tendenciák 

aépfrontellenes megnyilvanulások nem jelemtkeztek az MKP 

politikádában /szemben a polgári  pártokkal/.  A jelentkező 
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negativ vonások azonban hatottak a népfrontpolitikira, 

esetenként gyengitették is azt. Ezek főként napigipolt-

tikai és részletkérdésekben jelentkeztek.  Ez két  tényt. 

is jelzett,  amely  tanuIságként szolgál: 

1. A hiba aklror jelentkezett, amikor a stratégi-

ai irányvonal részét napi taktikai kérdésként fogták 

fel, ás nem hosszú távú. politikai gyakorWként. 

2. A taktikai kérdésekben még nem volt kellő po-

litikai tapasztalatuk ás nem egyszer átvették v mint- 
egy  ellenpölusként - a polgári pártok taktikázását.. 

A jelentkező hibák ellenére a népfront alapkérdé-

seiben, a polgári pártakkal vivott politikai harcban, 

mind.% IOU érzékkel reagáltak, a népfront gondolatát, 

oélkitiizését képviselték, a polgári pártok  viszont, :  

amint ezt kittuk, lényegét item értették meg. 
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anulm yunk össze zeneként  elmondható ,, hogy a F .üg* 

getlenségi Front újjászervezésé a .Magyar Kommunista  Part 

nagy politikai sikere volt, amely nyilvánvalóvá tette ,, . 

hogy :rajta' 	nem Solt más párt,: amely neg tudta vol- 

na mutatni az ország mielőbbi újjáépitésének útját. A 

polgári jobboldallal vivott politikai harcban, :  amely a 

népfront programjának inegval&sitására bontakozotté ki,, a . 

kommunisták védelmezték a demokratikus nemzeti összefogás 

gondolatát,. A  Magyar  Nemzeti Függetlenségi Front program. 

fának megvalósitása közben kibontakozott pártellentét 

és politikai harc azonban még nem jelentette azt., . hogy a 

tárgyalt időszakban alapkérdésekben nem haladhatnak ,  együtt 

a pártok. Az együttműködés lehetősége adódott az MKP ál 

tat előterjesztett program realitásából és a helyzethez 

igazodó nagyszerű taktikájából. . 

A program megvalósitása azonban hare kérdése is volt .. . 

Igy tekintve a tárgyalt ellentétek alapvetően érthetők. 

A háborús helyzetminden demokratikus erőt összefogásra 

késztetett, de  a  pártok, alapelvei. - az ehhez igazodó 

politikai irányvonalak — elválasztandó hatassa voltak. . 

A polgári pártok csak heiyreáilitást akartak, de minden, 

a forradalmi átalakulás irányába mutató változást agadá- 

lyozní igyekeztek. A népi demokratikus forradalom kibon- 

takozása időszakában — a jelentkező hibák, reakciós meg-a 

nyilvánulások ellenére — alapvetően pozitiv e partok te-

vékenysége. A meglévő ellentétek pedig még nem voltak 

olyan mélyek, hogy áthidalhatatlanok lettek volna. 

Gyökerében azonban már jelentkeztek azók a retrográd 

vonások, amelyek 1945 nyara — 1947 nyara között jellegi 
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mezték a polgári pártok szegedi és megyei szereplését,  

az országos szerepléssel összhangban,. A Függetlenségi ' 

Front kereteinek fennmaradásában 	ekkor is ~- és később  

még  inkább - a baloldali pártok ,,. az  MKP, az  SZDP és a" , 

Nemzeti Parasztpárt $llásfoglalása volt .a döntb, az e-.  

lőremutató, Ez biztositottn a Függetlenségi ;Front tevé-

kenységének hatékony ...ságat a bizonytalan, esetenként szét-  

húzó polgári erőkkel szemben,  

1945, május:-júnmusára lanyhult a koaiiciós pártok 

köuötti hare.. .  Igaz" rövid ideig tartó,- vihar előtti  
csend volt, de a korabeli  dokumentumok egyéstelmüen ezt  

55: jelzik.> t~ . A parttok eg,yüttmüködése.:áíta3.aban harmo-  

ziktis`.. A kialakult  formák és keretek között megfeldően  

mükQdtek.. Ebnek .okai a következők:  
1. Szerepet .  játszott ebben. az európai` 'háború befe-

jezése. Ez a nagyjelentőségü nemzetközi esemény ideiglene-

sen háttérbe szoritotta a belső probiémákat,. A pártok vi-  
szont a nemzetközi helyzet változásából adódó lehetősé-

geket várták,, hogy ehhez igázitF.Ak esetleg változó  po1,i- 

t~ ka3. 

 

irányvonalukat,  
2.. A föidreform végr-ehaj -tása súlyos  csapás volt a  

reakciós erőkre,. Ez a népmozgalom . erősödését is jelen-   . 

tette,.. A reakciós kezdeményezések ennek hatására - igaz  
rövid időre «- de erőtlenebbekké váltak, A nemzeti bizott-

ságokon belül bizonyos kiegyensúlyozottság volt tapasz-  . 
talható,  Feltétlenül  ‚érezhető  volt a polgári pártok kép..  
viselőinek 'magatartásánr  hogy ezzel .  a körülménnyel 'keve-
sebb erőt érezte); hátuk mögött,, mint eddig. . . 	 . 

3: A. pártok - kivéve az_lifErt-t•- belső szerveződésé- 
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nek utolsó időszaka volt ez. A kisebb helyeken  ekkor épi--, 

tették ki szervezeteiket,. Az addigi politikájuk helyi, 

lokális jellegü volt.  A nemzeti bizottságokban Mésiels-

tető vagy kivárást folytató taktikával dolgoztak. A köz-

ponti államélet 1945 tavaszán állt helyre Budapesten. A 

pártok most már pesti központjuktól várták áz irányítást ,, 

esetleg addigi politikájuk jóváhagyását. A pillanatnyi 

várakozás mindenesetre indokolt volt. A politikai és szer. 

vezeti országos égység kialakitása a pártok belső prob- 

léniáit rövid időre előtérbe állitotta. . 

A.megye városaiban a polgári pártok szervezetileg 

gyorsan megerősödtek és igy korán megindult a jobboldal 

támadása a várton belüli vezető poziciók megszerzéséért. 

Ez súlyos; veszélyt jelentett, . mert a részletekben megmu-

tatkozó ellentét már jelezte,_ hogy ez a. jobboldal bár . 

nyiltan nem lépett fel ellene -s  atréfront-politikát el- 

utasitotta. Ezt láthattuk NagYivin János,..:Sághy S. János 

esetében. Velük-már nem a részletekben,, hanem az  alap 

elvekben 'mutatkozott ellentét... A kibontakozó ellentétek 

ellenére a  Függetlenségi Front betöltötte történelmi funk- 

cióját az 1944.1945.08 történelmi fordulóban.. . A . demokrati-

kus Magyarormág megalappzásában, a helgyyreállitó munka el- 

inditásában nélkülözhetetlen saakaszt jelentett. 

1945. május.•júniusát$? az MKP is bizonyos mértékig 

módositotta addigi népfrontpolitikáját.. A második világ-

háború befejezése után megindult világpolitikai átrende-

ződés aktivizálta a nemzetközi reakciós erőket és ez ha-

tással volt a magyar belpolitikai viszonyokra is.. 1945  nya-

rától a politikai harc nyyiltabbá, élesebbé vált. 
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61. .S2tÁIF, Csongrád megyei .ali.spaa iratok 9786/1944.. sz.  

62. SztAL :,.. Kiskirályság község iratai .156/1940,, sz.  

63,. .SztÁL, Tá,péi Nemzeti Bizottság :28/1945 :, sz. . 

64.. g$ Arcbi:vum 18/111944. /1944.. _ november 9-3. Av.. Oláh  Mi--- 

~$ly hozzászólása/  

65. Paál Jób-Radö Antal: A.  debreceni. feltámadás,, Debrecen,  

• 1.947-r ttAlkOtmálkgt csinál a ttYiharSarokatY Ci> rész.  

372-374.; oidal.  
66. Kiss Pál polgármester emlékirata Hódnmetiővásárhe]y the  

város közgyülésének.. SztÁL,, . Hódmezővásárhelyre .kihelye- 

zett anyaga, Polgármesteri iratok 362/1945. sz. ás Vásár- 

hely Népe 1944. október . 24, . 

67. Vásárhely Népe ;,. 1944.. október 31... novebber 2 :z, nov. 8,  

nov. 9., ,. nov. 16-i_ szam... 

68. SztÁL,r  Hódmez6vááirhely th.. . bizottság. Jegyzőkönyvek  

1/1944. és 2/1944. sz. Az iratokat közli:  Válogatott  

• dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának t;örténe—  
o 

téb3l. 1944-1945. Szeged, 1:970. Szerkesztette,Ráca JA-

- nos. /a továbbiakban: Bácz ,  János : .:Dokumentumok/ 106* : 

- és 107. számil dokumentum. . 	 , 	. 	. 
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69. SztÁL, Szentesi polgármesteri iratok 2947/1944. /Szentes 

város polgármesterének levele Kecskemét város polgármes-

teréhez. 1944. december .12. / 

70. Pl Archivum, Bp. 274-16/130./69. pagina. 

71, SztÁL., Csongrádi polgári parancsnok 1/1944. sz.: 

72. Csongrádi HirIap, 1945. április 18. "Politikai eseményék 

az oroszok bevonulása előtti időben" /Idézi: Rácz János 

Dokumentumok, 3. sz ../ 	, 

73. SztÁL, Csongrádi polgári parancsnok 63/1944. s:323/1944. sz. 

74, SztÁL, Csongrádi polgári parancsnok 369/1944. S . -

?5. SztÁL, Csongrádi képviselőtestület. Jegyzőkönyvek 1945. , 

sz. nélkül. 

76.•Tiszavidék,. 1944. október 29. 1. sz. Idézi: Gáti. László: 

Adatok Csongrád város felszabadulásénak történetéhez -

Csongrád megyei Tanács, Müvelődésügyi Osztály Júbiateumi 

pályázata ... 1970. Kéziratban, 33. oldal. 

77. Tiszavidék. 1944. november 7. 5. sz. Idézi Gát László, 

i. m.. Kéziratban, 35. oldal. 

78., SztAL, Csanytelek község 1934/1944. sz. 
79..SztAL, Csongrádi polgári parancsnok 208/1944. 

telek község 1917/1944. sz. 
M1 

80. Délmagyarország, 1944. december 12. Beszámoió 

ki _nagygyülésről. 	 .. 	 . 

81. .SztÁL, Tömörkény község 8/1945. sz. 

82. PB Archivum 18/1/1944. sz. . 

83. PB Archivum 61/13, de. 

84. . SztÁL, Csongrádi polgári parancsnok 644/1944. 

Gát László i. m. Kéziratban 35. oldal. 

és Gsany-- 

alkistele- 

sz. Idézi: 
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854 SztÁL, Cdongrádi polgári.parancsnok 742/1944. hz.. Idézi 

Gát leitsztó. u. o. 35. oldhl. 

86. PB Archivum 18/1/1944. • 1944. november 9-i jkv.  Oláh  

Mihály hozzászólása. 

87. Szentes 25. eves 1970. /Szerkesztőbizottság/ 42. oldal. 

88.. Brdei Mihály és Török  János  visszaemlékezése. Idézi: 

Schneider Miklós: Az új élet megindulásánaknéhány kér-

dése Szentesen. /1944. október - 1945. március/ SztAL, 

1249. sz. Kézirat. 13. oldal. /a továbbiakben Schneider 

Miklós kéziratad 

894 SztAII, MRI Kirendeltség 84/1944. sz. és.  Magyar liépaka- -  

rat /Szentés/ október la. és 26., /1-3. sz./ - A. tagtobor-

zástan túlzás is volt; "Megalakult h Kommunisták.  Szen-

test PArtjal ... Minden becsületes  dolgozó  magyar hale-

déktalaaul iratkozzék be a  pártba!  Társadalmi osztály-

különbsétnélkül mindenkit vár e pártvözetőség!" /1944. 

október  18.4 száin/ 

904 Etdei Mihály visszaeblékezése. Schneider  Miklós kéz-

- irata, 16. oldal. 

914 Kigyüjtött adatok. PI Archivum, Bp. 274-16/131. és PB 

Archivum /Szeged/ 84/46. de. 

92. PB Archivam. 30/1/1945./2. de. 

93. El Archivum Bp. 274-16/131/23. Regina. 

94. PI Archivam 30/1/1945444 Oe. /2-8. pagAna es PI Ar-- 

chiymm Bp. 274-16/130/112-117. oldal. 

95. Baez János: Dokumentamkötet Bevezető tanulmány 13. old. 

964 Vásárhely liépe 1944. október 23. november 2, november 4. 

és november 7-i' szám. 



97 ..,  Rica János: Dokumentumkötet .29„ és 10, sz. dokulitentum  

és Bevezet -6tanulmin7 15. oldal.  

98. Rácz  ,János: Dokumentumkötet • Bevezető tanulm€ny, 14. oldal  

99.,SztÁL,. Csongrádi polgármesteri iratok 418/1945. sz.  

./1945. január 9.1  

100.. PB Archivum 81/15., /Rácz János: DokumentumkStet 53. sz.  

dok. ./ - 1[unkm 1945, január 7. sz. és 8Z6ii' Levéltár  

Csanád-Cscrngrad megyei =MT iratok 194E3I1. /idézi Fe-  

bér lstván 	m. 39. oldal/ - PB Archivum 18/72. öe.  

/Rácz:  János Dokumentutnkötet. 217-,. sz. dokumentum/  

101.  . Vásárhely Népe 1944. november 23. syer   

102 .. SZtÁlts, Mindszenti  Nemzeti Bizo:ttság 23/1945. sz. 	. 

103. PB Archivum 84/46, de/6. : paBima*  

104. PB Arché.vum 30/15..6E1./824..825. oldal.-  

105. Dé]uagyarország, 1945, január 6. "A2 ldeigidnes Nenr-  

zetgyülés mAsodik napja"  . . 

106. Vásárhely Népe 1944. december 3:2 .« "Megalakult vár :osunk-  

ban a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front" c.c.  

107. PI Archl.vum 274-•16/13Qt3 ~8-41. pagiida. 	 . 	 ,.. 

108. Vásárhely Népe, : 1945, január 13. ég január 26-i szám.  

109. SztÁL, :  Hódmezővásárhelyi Na..;  Jegyzőkönyvek 1/1945.: sz ..  

110. PB Archivum 61/9. üe.. ós a Szentesi NB 1945. január  

10-i:.. jkv-e.   

111.. SztÁL, ;  MHZ Kirendeltség ;, hirdetmény és :röplap . /nyomta-  

tatt/ 	Wit 	 . 	 . 	 . 	 . 

112. SztÁL, Csongrádé. NB jkv.ek 1944.; - Rácz János: Doku-

mentumkötet 52. sz. . 	 . 

113. SatAL, Csongrádi NB..jkv-ek 1945. . Rácz János:. Dokumen-

tumok 148 .. sz.  
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114. •SztiLL, Derekegyház község 1/19454 és Kiskundorozsmai 

NB 1/1945. ,január 11-i 'alakuló 	jkv.e. 

115. SztÁL, Kiskirályság község 23/1945. sz. Kidkundorozs-

- mai NB 1/1945. jkv, Sitnilorfalvi NB 1/1945. jkv. 

116. Szthlt, ifindszent község 112/1945. sz. Tapéi NB 1/1945. 

sz jkv. 	Szegvári NB 1/1945. jkv. 

117,- Sztillat  Tömörkény község 6/1945. es 148/1945. sz. 

118, Sztik, Derekegybáz község 1/1945..  si. 

119. SztÁlt, Miridszent község 112/1945..  sz. ás  'Szegvári  NB 

1/1945, alakuló jkv. 

120. SzbilL,. Derekegyház község 1/1945. sz.- 

121. SztAlt, Sguidorfalvi NB 2/1945. sz. jkv. /1945. január 13./ 

122. SztAL, Té.péi NB jkv-e 1/1945. és 33/1945. 

123.. SztÁlt, Szegvári NB- jkv-ek,` 1945. június 44 

124. •SztÁlt„. Csongrád vm. törvényhatősági bizottságának 1945. 

június 20-i tilésériek jkv.e és Csongrád vm. NB 1/1946., 

76/1949. 

125. Ritkoai-Szaben Az MIT és SZDP hatfirozatai 1944.194e. 

Kossúth, 1957. 5. sz. dokumentum 

126. A program részletes elemzését adja Rácz János: Felszaba-

duLis ás forradalom /Tiszatáj, 1970. 4. sz ,/  
127, Dé/magyar`ország, 1944. dec. 3. 

128, Huszonöt óv tarténetaből, D. Balogh István visszaemlé-

kezése. Tfirsadalmi Szemle, 1970. március 43. oldal. 

129. A program elemzése, Ságvári Agnes:  Ilépfront és koalició 

Magyarországon 1936-1948 - Kossuth, 1957. 96. oldal. 

130. Szabó 	Népi demokrácia  és  forradalomelmélet. 

,Kossuth, 1970. 87-90. eldal. 
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331. Szegedi Szabad Szó 1945-ös számai. 	 . 

132. A Nemzeti .Parasztpárt földreformjavaslata. lmagyar-

ország, 1945. január 4.  

133. Szegedi Szabad Szó ,, 1945. március 18. 1.. szám'  "Miért  

van szükség külön Parasztpártra?" _  

134.. Szegedi Szabad Szó,. 1945. ' június 3.. ' Pártélet rovat:  

135'. Délm,agyarorszá&, 1944. december 5. "A Szociáldemokrata . 

Párt szervezd bizottságának felhiNásá" és Vásárhely Népe  

194*.' december 25. Az SZDP .11 pontos programja :,  . 

136. Fehér•István: i.m. Az SZDP szegedi szervezetének prog  

ramját részletesen elemzi a mii 31.34. oldalán. . 

137. Fehér István,, i...m. 33. oldal. . 

138 ,.. Fehér István, i. m 34.. oldal ,.: 
139• Délmagyarország, 1944. december 5. Or ey. Zoltán  

Lalása az MNFF szinházi nagygyűlésén.,  

140. Vásárhely Népe 1945.. január 26. "Megalakult a Polgári  

Demokrata Párt"  

341. SbbÁL, áiI Kirendeltség;,,. 14/1944. 	 ', 

142.. Dr. Balogh István cikkei és beszédei: Délmagyarország  

1944. november 25. /' _4 német parancsra feloszldott  . 

iisgaadápárt/ Délmagyárország 1944..  december  5. 
/"Balogh István felszólalása az 	szinházi magy-  

gyiilésén"/, Délin. 1944.: dec. 10. /"Perspektivák"/,  

Délin:. 1944. dec. 28. /"Magyar _béke"/. - 1 ,  ,Donászi  

Kálmán, Délm.. 1945. jen.' 21., /"Hogyan jutottunk idáig"/  
143. Déimagy árország, 1944. december 10. Dr... Balogh István  

"Perppektivák" - ifi.  "Magyar  béke"  . 

144. Délmagyares ,zág 1944.í  november 30. Dr.  Balogh István  

"Sürgős program" c. cikk.  
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145. Délmagyarország ., 1944. december 3. Dr. Balogh István 

"Miért együtt?" 

146. Délmagyarország, 1944. december 5. De. Balogh István 

felszólalása az MNFF szinhézi nagygyülésén. 

147. Délmagyarország 1944. december 22. "A polgári társada-

lom 11e18sségo" - Dr.. Balogh István cikke. 

148. Vásárhely . ?épe, 1945. január 18. "Mit akar a Függet-

len Kisgazda- és Polgári Párt?" Szegedi Hirlap. 1945. 

július 15. "A Független Kisgaada, Földmunkás- és Pol- 

.. gázi Párt programjának alapelvei." Összeállitotta: 

Nagyivón János. 

149. Szegedi.Hiriap:Győzött a munkáspart Angliában /1945. 

július 29./ "A Kisgazdapárt programja a jelen politi-

kában" /1945. aug.. 5,. 12./ 

150. Szegedi Minap,. "Büszkén és örömmel" /1945. szeptember 4./ 

151, Szegedi Hirlap, "Maron Ferenc ..." /1945. október 17./ 

152.. Szegedi Hirlap,: "A Kisgazdapárt programja a jelen po-

litikában" /1945. augusztus 5 ., aug. 12./ 

153.. Szegedi Hirlap, "Harc a reakció ellen" /1945. aug. 19./ 

154. Szegedi Hirlap, "A  demokrácia és a többségi elv" /1945. 

szeptember 2./ 

155. Szegedi Hirlap, "Atelmiség&ek fontos megbeszélése a Kis-

gazdapárt szegedi szervezetében. . " /1945.. szept. 2./ 

156. Szegedi Hirlap, "Büszkén és örömmel" /1945. szept. 4./ 

157. Szegedi Hirlap, 1945. július 15. Nagyiván János ppog-

. ramtervezete. 11. pont .. 

158. A 138. jegyzet két programjai hódmezővásárhelyi 4. pont, 

szegedi 6. pont ., 



159.,  A 138. jegyzet. Hmvhely 6. pont, Szeged 20. pont. 

160. A 138.,jegyzet 4  Hmvhely 8. pont. 

161. A 138- jegyzet. 

162. Szegedi Hirlap4  1945. jaius 0. 2. oldal. 

1§3* Szegedi Hirlap,. 1945. július 15. PA an példa" 
164. Baez 	Dckumentumkdtet Bevezető tanulmány 12. old. 

165. PRArchivum 21/,6048. Rácz &moss Dokumentumkötet 65. sz. 

166. PB  Arehivum 39/2/1945. 1. csop. 50, 75, 77 0  84. sz,. jkv. 
jaw. Fehér István  i.  m. 29-39.  oldal.  

167. PB.  Archivum 39/2/1945. I. csop. 77. sz. jkv. idézi 

Feh6r István  i.  m. 30. oldal. 

188. lasszaemlékezések..i. idézi Gaál Endre,  i.  m* 14• oldal. 

169. PB Archivum 39/2/1945./1945. május 14-i jelentés 6s 
• • • 

Archivum Bp. 253/3/43/121. oldal 1945. szept. 30-i 

jelentés  Szegedről. 

1704, PB Archivum 21/601o. 1945. május i4i jelentés ./Rácz 
Jámost Dokwnentumköt et 83. sz./ 

171. SztAL4  Hódmezővásárhely th bizotts6.4. Jegyzőkönyvek 

sz.n. /1944. november 28./ 

172. PBArchivwn 82/8. de. Kigyüjtötádatok 

173. PBArchivum 30/2. öe. 71-76. pagina. 

174. Kerényi Erzsébet- Szőrfi Mihály  és.  Nagy Antal csongrádi 

lakosok visszaemlékezéee. Idézi Gát László 	m.kézi- 

ratban 38-39',  oldal ..  

175. PB Archivum 39/2. öe.. 71-76. pagina. 

176. PB Arehivum 30/2. ete.,és 30/16. die. Kigyüjtött adatok. 

177. PB Arehiuum 30/2. de. 71-98. pagina. 

178. PB Archivum 30 fond. Idézi: Dégi István: "A Magyar 

Kommunista PArt helyi szervezeteinek megszervezése 
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Csongrád megyében,  1944,-1948. között.u /Tudományos ülés-

szak Lenin születésének 100. Hazánk felszabaditásának 

25. évfordulója-tisztéletére. Szeged, 1970./ 80-81. old. 

179. PI Archivum Bp.. 253/3%434/78-79. pagina. 

180. PI Archiuum Bp. 253/3/43. /1945.:!. 1. jelentés/ és 

, SUP  választási  adatok X. kötet /Az 1945. novemberi 

adatok a• továbbiakban mind innen!/, 

181. PI Archivum Bp. 253/3/43/81. pagiaa. 11945J július 17-i 

jelentés./ A kérdkaralmég 1áód részletesebben Fehér 

István id. mil 35-36. oldal. 

182. Vásárhely Népe*  1944: november 6. •"Gyüléseinkről" 

183. Vásárhely Népe*  1944, devember 5. "Besiámoló  az Ipar- 
egyletben tartott gyülésről". 

184. SztAL, Hódmezővásárhely th. bizottság. Jegyzőkönyvek 

sz.n. /1944. MLOVs 28•1 

185e  Vásárhely  Ups*  1944. deöember 25. ás 1945.  január  7. 

"Felhivets" 

186. Vásárhely Népel  1945. január 30, 

187, PB, Arehivum 30/4. de./8034-804. Psgina. 

188. PB Archivum 82/8.de, , 

189. Edei  cihrily  4s Török Janos visszaemlékezései, Idézi: 

Schneider Miklós 1. m. kéziratban 17, oldal. 

190, PI Archivum * 	253/3/43/2. pagina, 	, 

191. Szt44 MHI. 100/1944.-"Felhivás*  Elvtársak! Szentes 

város lakosaim!" nyomtstott röplaP 

192. SztAL*, Szentesi Lap /ideiglenes Ajság/ 1945« február 

5-i száma: "Beszámoló az SUP nagygyülésről" c. cikk, 

Idétis Schneider Miklós  i..  m, kézimatb-n 25, oldal. 
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193. SztÁL, Szentesi Nemzeti Bizottság 1945. január 29-i 

jkv-e. /Rácz János: Dokumentumkötet 60; sz ../ 

194. Magyar  Alföld /Szentes/ 1945 ... február 22. - "Pártügykk" 

195. PI Archivum Bp. 253/3/43/2. pagina és 82W választási 

adatok. 11[, kötet. 

696. Nagy Antal, csongrádi lakos feljegyzése._Idéti: Gát 

I,ászlói. m. kéziartban, 39-40. oldal. 

197, PB Archivum 30/13. de/766. pagina. 

198. U.  o. és PI Archivum Bp. 253/3/43155-58 pagina ., ás 

274-16/13o/95-1o4T 116. oldal. 

199. PI Archivum, Bp. 1945-ös választások adatai SZDP'kiad-

vány X. k'ö'tet. 

200. PI Archivum, Bp. 253/3/43/12 pagina /1945. ' április 13-i 

levél/ 	. 	 . 

201. PI Archivum Bp. 253/3/43, 

202. PI Archívum Bp. 253/3/43/10. pagina. 

203. PB Archívum 21/6012 és 30/2. öe/8o-97- Pa. 

204, Szegedi Népszaka, 1945. december 5. Idézi:. Fehér István 

i, m. 36. oldal. 	. 

205. Szegedi Népszá1ta, 1945. június 2$. u. o. 

206. PI Archivum Bp. 25343/43/1. pgaina. ' 

207. PI Archivum Bp. 253/3/43/37-38.  oldál. . 	 . 

208. Szegedi Szabad Szó, 1945. április 1. "Pártélet" rovat 

209. Szegedi Szabad Bz6,1945. június 17. "Pártélen" rovat. 

210. Délmagyarország, 1945. február 27. "Párthirek" rovat. 

211, Délmagyarország,. 1945. február 27 és március 4. "Párt-

hirek" robat 

212. Szegedi Szabad Szó, 1945. wárcius 18 és április 1. . 

"Pártélet" rovat 



-2167 

	

. 	 , 

213. Szegedi Szabad Szó, 1945. április 15, máj,. 18. és jún.  

3. "Pártélet" rovat 	 . 

,. 
214. Szegedi Szabad Szó, 1945. . július 1. "Pártéle .t 'n Fovat  

215. . gsáráhely ape, 1945. január 18. "A Nemzeti Paraszt- 

párt •• . " c .. cikk 	 . 

, 
216:._ Hódmezfivásárbelyi Ne ~►zeti. Bizottság. , Jegwzőkönvek  

14/i945.  Apr.  23-i jkv. / 	 .  

217.= Hódmezővásárhelyi :Nemzeti 33izottság,; Jegyzókónyvek  

21%1945. /jún. 9. jkv. ,/  
218. Szegedi Szabad Szó, .1945. május .18. =és július 1. sz.  

219 .. PB Arch14um 30/14.. öe  ♦/503-s04. oldal.  

220. ' :  Szt.AD;,,. .Szentesi Nemzeti Bizottság, 1945.: január lo-i  

ülés  

. 	. 	 , 

221... SztAL :,. Szentes város §o3:gármesteri iratai 175/1945+  sz.  

222. Magyar Alföld /Sezntes/ 1945.  február 18. és március 2.  
. 	 ..,.. 	 . 	 ,  

223. SztÁIw  Szentes3. NB: levelezések
. 
 261'1945. sz és február  

28-i hatérozat .  

224. Sztlas, 6songrád . megyéi Gazdasági Egyesület 40/1945. sz.  

225. Délmagyarors . ~2~ág ;,: 1945. február 22. /Pár~th3:rek rov at/  

és Sz.tfil,,, Csongrádi polgármesteri iratok ,  2145/1945. sz.  

226.. SztÁL,- CsonBrádi' polgármseteri .iratok 2749/1945.  sz.  . 

227.-SztÁLf. Csongrádi Némzéti  Parasztpárt  levelezése 21/1945.  
.. 	 . 	 . 	 ,  

- 1945. március 9-i leveTe. Erdei. Ferenc beligyminisz-  

terne$. 	
. 

228. Szegedi  Szabad Szót. 1945.. május .18.. Pártélet rovat.  

2294  'FB Are$ivum 3o/13« de /751-.753 oldal.  

230 .  Februári ad4tok sorrendben ., SZtALI, Derekegyhá#L : község  

49/1945. Sz;.  - S= a; a :  • alvri . BB 10/1945. sz. 	Nélmagyar-  

ország, 1945. február 27-i sz. - Kiskirályság község  
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, 146/1945. . sz. -Magyar Alföld 1945. .  március .2-i sz.  

231. 6ztÁL ;, Szegvári NB, 1945. március 6-i ülés jkv-e -  

Délmagyarország ~ .  1945. március 4. és márc„ 9.,:,- Szegedi  

Szabad Szó 1945. március 18. . 

232. Szegedi.. Szabad Szó,, :  .1945. április 1. és március 18-i szám.  

233, PB Archivum. 21/6o12. ./1945. Junius  ;22.-i  UFO járási tit-  

kAri értekezlet jkv-e/ 	 ' 

234, Szegedi. Szabad Szórp 1945,.  március 18. Pártélet rovat  

235. SztÁZt, Szentesi Nemzeti Bizott:aáig 75/1945;. sz.. levele  

236. Magyar Alföld, 1945. március 2. és Szegedi Szabad Szó,  

1945. március 18. , 	 . 

237. Szegedi Szabad Szó, 1945. március l .: Pártélen lovat  

238. Délmagyaror.szág, .  1945. február 8. február 9.  és febr.  

22-i ,számai. 	 . 

239. Szegedi Szabad Szó :, 1945. július 1, és augusztus 5-i .  sz. . 

240.. Z.  Nagy . Ferenc : Ahogy én láttam  

82. oldal.  

241. Délmagyarország, ,1944. december 13 . 

242, Délmagyarország,_:.1944. december 22.  

dalom .felelőssége" a. cikk. 	 . 

243. Délmagyarország, 1944,.  .december 13,  

február  13. számai. 	 ' 

244. Délmagyarország .,, 1945, január 17 és  

Bp. Gondolat., 1,0ff  
t yós  

Pártélet rovat.  

"A. polgári társa- 

17945. január 17. és  

Bebruár 1, , sz.  

.:W .  

Párthirek rovat  

245. Délmagyarország,. 1945. február 84 Párthirek rovat.  

246. DDélmagyaFország,:. 1945,  január 17 !  február 2.  

247. Dé1magyarorszá;g, 1945. február 28. "A Kisgazdapárt  

népgyii]:éSe" c. cikk  . 	 • 

248. Szegedi Bi.rlap :,, 1945. június . 24.  . 
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249. Délmagyarország*  1945. május 26. május 3o *  június 6*  

,jAnius 14. 

250. Délmagyarország# 1945.-május 3a *  június 29. 

251. Szegedi HirlaPs '1945. auguszbus 19. 2. oldal. 

252.,Dé1nagyarország s  1945. február 2. 

253. Délmagyarország *  1945. március 18* 

255. Szegedi Rirlap*  1945. jAlias 1 *  július  8 *  július 29. sz. 

255.,,Szegedi Rirlaps 1945. augusztus 26- és szept. 2. sz. 

256. Szegedi Hirlap. 1945, jAlius.digusztusi számok* 

257. PI Archivum $  Bp. 274.16/13078.pagina: 

258. BáczJános: Dokumentumbilitet *  83. sz. dok. 198. oldal. 

259. Délmagyarország *  1945. február 28. "A Eisgazdapárt 

népgyülése" c. cikk. 

260. Délmagyarország *  1945.. jAn. 26. "Tempora mutantur", 

,1945. szeptember 26. 1969* december:2* "A zaiszlóbontás 

emlékére" Dr. Balogh István jubileumi visszapiliantása. 

261. Délmagyarország *  1945. március 1. Párthirek rovat. 

262. ,Szegedi Birlap, 1945. október 7. és Pl Archivum Bp.: 

-1945.0s választási adatok 	knot. 

263. SztAL, Hódmezővásárhelyi Bemzeti Bizottság 677/1950. sz. .  

264* Vasdrbely Népe. 1944. november 4. Birek rovat és november 

6. sz. "qyAléseinkc. cikk*  

265. VásárhelY 114 03, 1944. november /1. wParasztsors • pa-

raszt akarat" cimil vezérgikk 

266. SztAL*  Hódmezővásárhelyi Polgármesteri iratok 19153719444 

sz, Mini* Ricz Janos *  Dokumentumkötet 3o. sz. 

267 Vásárhe1y  Népe,.  1944. november 18, "Tisztut a politikai 

látóhatár" c. cikk. 

268. .Vásárhely Népe, 1944. november 22 elhivási 
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269. Vásárhely Népe, 1944... 

270 ., Vásárhely Népei 1945.  

271. Vásárhely Népe :., :  1945.  

272. Vááárhely, Népe,, 1945 . :  

273. Vásárhely, Népe -, 1945. . 

274. Vásárhely Népe s  1945.  

275 .. Vásárhely Népe ,, .1945. . 

276. Vásárhely;:  képe,- 1945. ,  

december 28. Hirek rovat.  

január 6.. Párthirek rovat.  

január 2o. "Hol a helyünk?" c .. c: . 

január 18. "Toborzó"  . 

február 6. "A. kérges kéz" c. cikk. . 

január 18.  

január 31. 	 . 

február 6. "A politikai tudatlan- 

C. cikk.  

277,. Vásárhely Népe_ ;, 

278. Vásárhely Népe, 
 

279. Vásárhely Népe,  

1945. március 20-tő1.. ;Hirek.  

1945. március 14.  

1944. november 18. "Tisztul a  politikai  

lá,tóhatákr" o,... cikk.  

280. H~tÁ.]._,. ~I=imvhely ~i .k~emzeti Bizottság,  
 . 	 . 	 , 	.  

.2/1945. ./3.0 . 	29./  

Jegyzőkönyvek . 

281. 'SZtÁL,;  Hmvhelyi Nemzeti Bizottság Jegyzőkönyvek  

28/1945.-. 

282., PB:Archivum,. 30/14 ve/8o3,..8o4. oldal. . 

283. S2t .Á1t,;  MHI .  Sirexideltség. 100/1944., Plakát.  

284. SztÁL:, Csongrád megyei gazdasági felügyelő 38/1945. sz.  

285.:  Magyar Alföld /Szentes/ 1945. május  5..  
.    	

. 	 .. 	 . 	 . 	 . 

286. SztÁL~ Cs,.ffi :.. gazdasági felügyelő 38/1945._ /febr. 7./ 
~~~ -  	- • 	. 	., 	 ,  

28?. SztÁl,; Cs.m. gazdasági felügyeló 49/1945. ./Bebr. :13./ 

	

Y . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 e 	 ' 	 .  	 • 	 . 	 . 	 . .. 	 . . 

288. Magyar AlPöld,,.1945. március 1. Levelesládánkből.  e. c.. 
289. ,  Magyar . Alföld. . ' .1945.., február 18. "A  pártok közötti bé-

kéről"  C.  Gi irk, 
.  

290..Ma~,~ywr Alföld., .1945.- május  
291,:. Magyar Alföld., 1945.  május 6. Párthirek rovat és PI  

Archivum Bp. 285-1/35/8.  

5.  
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292. PB Archivum 30/4. öé. 2-8. pagina.  

293. SztÁL,. Cdongrádi Nemzeti Bizottság, Jegyzőköny vek,  

° 1945.: január 30.  

294. SZtÁL, Csongrádi Nemzeti Bizottság ., Jegyzbkön4pvek, . 
 

2945._ februái'e 3e.  

295i Pl Ar-ch3.vum,: Bp. 274:-16/13o/112~-117.. oldal.  /1945.  

június 9-i  központi 'szervezői jelentés/ és SztÁL, , 

Csongrádi Nemzeti Bizottság ., Jegyzőkönyvek,_ 1945.  

március 6.  

296: Pl Archivum ;, Bp.. 274r16/130/69.; dldal.. 1945. március  

- 19-i jelentés. . 
297. PB Archivum, 21/6012 .: .  és 3o/2.üe-../80 -97 . oldal.  

298. Pl Archivum,`Bp. 274-16/13 .o/112-11V, oldal: . 

299. Délmagyarorszég, 1944« december 24-25.  

300. SztiL,. °Mindszent .i NB 2/1945, .-,.  Kiskirálysági  NB 3/1945.  

Csongfb$rdi megyei főispáni iratok 521/1945.. Fábiánse-  

bestyén község 439/ .1945.  

301.,  PB Arehivum 3o/16. öe, - SztÁl,' Csongrád megye Gazda-  

: sági Egyesület 36/1945. ,. .Ki.skundó-rozsmai NB 53/1945.  

- Szegedi Hiirl.ap ., 1945. július 15,  Párthirek rovat ..  

302.,. PS Archivum,. Bp. 285-1/35/8:.  
303. • SztÁL, FAbiánsebestyén község 439/1945.- AP szervezet  

Magyart  és:. 

304. ° SztÁIffi, Kiskirálysági' Nemzeti Bizottság, 1945.... január  , 

• 24'si ölésének jkv-•e ,.  

305. Pl Archivum Bp. 274-16/131/23.. pagina.  

306.. PB Archivum 30/16 dd. 	-  
307.. •PB Archivum 21/6012 /1945. június 22-i értbkezlet/  

308. PI Aacchivum, ;  Bp.: .285-1/35/8 ..  
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309. Szegedi Rirlap,.1945. szeptember 15. Felhivds. 

310, Délmagyarország, 1945. február 22. rebruir'24, már-

cius-3. 

311. Délmagyarország 1945. február 2. Párthirek rovat. 

312. Délmagyarországv 1945: mArcius 7. Párthirek rovat. 

313. Délmagyarország„ 1945. június 13. "Mbhéz féladat" c. 

314. Vásárhely Népe* 1945. január 	febraár '3; párthirek r. 

315. SztAL,MHIKirendeltség„101/1944.„Plakátny6mtatvám. 

316. SztAlft Szentsi NB. 2/1945. és Csongrád 	alispáni 

iratok 65/1945. sz.'PB. Archivum 61/9. de. /Szentesi 

N111944. december 26-i illés jkv-ed 

317. SztAL, Szentesi NB 311/1945. és 351/1945. sz. 

318. Magyar Alföld, 1945, mijus 23, és május 26.' 

319. SztiLl  Szenteal ET6 1945. július 10;4 	jkv-e. 

320: Gát László 11. /kéziratban/-41. oldal /Szőrfi Mihály 

visszaemlékezése/ 

321. MArchiVam 30/4. de.'2-8. oldal. 

322. SztAL, Csongrádi NB lévelezés 141945. - Az NB 1945. 

május 14-i s 'június 4-i.üléS jkv-e. 

323. Szőgfi Mihaly visszaemlékezése. Idéii Gdt László 	m. 
kéziratban. 41. oldal. 

324. Délmagyarorszás, 1945. május 15, "Demokratikus jelsza-

'yak mögött" c. cikk. 

325. Rácz János: Dokumentuiköt6t, Bevezetőianulmány 14. oldal. 

326. Monica, 1945. április 15- Idézi: fehér István 	m. 40. old. 

327. Vásárhely Népe, 1945. január 44  január 5m január 17, 

Aprilis 4, 

328. Ell Archivum 82/8. de. Algyüjtött anyagok a 'jelentY16- 

sOsekből/ 
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329..117déitrhely Nitpel '1945.-május 23. 

330.Magyar Alföld, 1945. fébruár 15. "A dolgozók két  part.

jánk" c. cikk. 

331. PB ArchivuM 21/6012. é's Ritcz ands: Dokumentumkötet 

78. sz. dolt. /1955. dprilis 	'jelentés/ 
332.- Magyar  Alföld,  1945. április  4. /6s az előtte megjelént 

• számok/ 

333: Csongiddi Hiriap, 1945; májusi számok alapján össza-

Allitotta Gát László. - Gát László L m:Itéziratban 

43. oldal. 

334. PB Archívum 3o/2. öe:/8o-97. oldal. 

335. -PI Arihivtua, Bp. 2.53/3/43/52. pagina. 

336. PB Archivum 21/6012: 

337. Násárhely Népe, 1944. deCember 12. Ifirek rovat. 

338. SztiL, Szenteei Nemzeti Bizottetig: levelezés 22/1945. sz. 

1945. február 28-i  ülés  jkv_e. 

339. Szegedi liiriap, 1945. -szeptember‘ 30, 2. oldal, ás PI 

ArchiVum Bp. 253/3/43/121. pagina /1945. szeptember , 3o4ti 
jelentés Segedről/ 

340. tsiltik Andras: A népi demokratikus forradalpm ás a 

nemzeti deMokratikus érők összefogásának kommunista 

politikája. /A. 46zsef Attila Tudometnyegyetem ünnepi 

Actitja Lenin születés6nek 100. es hazánk felszabaduld-

sának 25. évfordulója  tiszteletére.  - Szeged, 1970./ 

71.  oldal.  

341. Párttörténeti - tankönyv. Tervetet. Párttörtimeti Közle-

mányek, 1968. 1. sz. XXV. oldal. 

342. Zsilák Andras i. m 71. oldal. 
• 

343. Délmagyarország, 1944. decémber 5. 
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344. Zsilák Andras  i. m•  71. .  oldal. 

345. Zsilák An'ii. m. 72 .. 

346. DélmagyarorsZág 1945. február 6. és SztAL, MiI Kirendelt-

sé.g„ MKP felhivás 40/4/1945. 

347. Vitsárhely Népe, 1945. február 20. itiagygyillés a Fekete 

Sasban" 

348. Magyar ilföld, 1945. fébruár S. és február 9. "Toborzó 

nagygyillés Szentesen".. 

349. SztÁlt„ Szegedi  .főispáni  iratok 17/1945. ás 58/1945. sz. 

350. PB Archivum 21/6003. 
351. SztAlf, Szentes vAros polgármesteri iratok 282/1945. 

Mindszent község 109/1945. sz.,„ Kiskirálysig 92/1945..  

Lerekegyháza 66/1945. 

352. SztiL, MHi Kirendeltség Szentes 64/64.1945" Csongrád me- 
t . 

gyei főispáni iratok 531/1945. Szegvár község 6o1/1945. 

sz. 
353. sztirle  esongrad In. főispán 132/1945. Fábitinsebestyén község 

441/1945. Tömörkény község 136/1945. sz. Vásárhely 

Nape 1945. február 21. 

354. PB Archivum 21/6006. 

355. Délmagyarország, 1945. február 21. 4. "Munkis- és pa-

rasztküldöt tek a minisztertAnöknek". 

356. Sztills, MHI Kirendeltség, 82/7-1945. inyomtatott plakát/ 

357• PB Archivum, Szegedi NB levelezés 1693/64-1945, 

1992/65.19454 és 174o/109-1945. /1945. februárrnmárci- 

us hónapokban / és SZBN 1945. március 23v Wiry -e. 

358. Sail", Szegedi polgármesteri iratok, 1130/1445. sz. Idézi 

Oltvai Ferenc: Szeged közigazgatása a város felszaba-

dulásától az ország felszabadulásiig. leváltári Kdz- 
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lemények !XXV, évf. 1964. 251. oldal. 

359. S4I4  Szegedi közigazgatási bizottság iratai 715/1945. 

sz. Idézi: Rácz János 203. dok. 

360. PB Archibum 84/2. öe:' /1944. nov. 21-i levél0 ás SzOiL, 

Szegedi polgfirmesteri ivetok 26/1944. sz. Idézi Rácz 

János  g5. sz. dok. 

361. 8414 Szegedi polgármesteri iratok  3116/1945.. sz. 

Idézi Rácz &nos 14. sz. dok. 

362.. Szitli, Szegedi közigazgatási bizottság iratai 715/1945. 

sz. és Szeged város főispánja 89/1945. Idézi Rácz János 

2o3. 6s 150. sz, dok. 

363. Sztals, Szegedi polgármesteri iratok 60679/1944. és 

60683/1944. sz. Idézi Oltvai Ferenc  i. m. 266. oldal. 

364. PB Archivum 1838/30/1945. /1945. január 	jegyző- 

könyv/ 

365.. SztÁL, Csongrádi képv.test. Izkvek. 1945. sz.n. 

366. SztAL, Szentesi Zsoldos RT. 3-1945. 

367. SttAL, Szentesi Thknrékpénztár. RelYzetjeientések 

1945. SZTP. 

368. SztAL, Csongrádi poig. parancsnok 11/1944„ Keresz-

tény Ualom  Csongrád,' '  Lev. G-1945. Csongrádi polgári 

paranesnok 1258/1944. sz. 

369. SztAL, Csongrádi polgári parancsnok 80/1944. sz. és 

Szegvár,  község 88/1945. sz. /1945. februkr 9./ 

370. SztAI, Alispáni irntok 2o4/1945. /Rlicz János i.m. 

227. dok. ás 19/1945. sz. 

371. Sztiai Cdongrfid * alispáni  iratok 777/1945. sz. 
372. trásárhely Népe, 1945. március 14. és 15.  ás SztÁL„ 

Cdongrád m. főispáni iratok 129/1945. /f ebr. 5./ 
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373.. SztÁL,: Csongrádi NB 	 a_~u 1945. j ér 120. üjkv-e. 
.,, 	 . 	 .   

374. SztÁI, Hódmezővásárhelyi NB 5o/1945. és Szentesi NB.  

25o/1945.- Apr. 13./  

375. SztÁL, Szegvári NB. Jeg.yzDkönyvek 1945. április 5.  

376. SztÁL,. Mindszent község 72/1945. /1945.. január 5./  

377•  

magyar.-német nyelvű nyomtatvány /, .  Tömörkény község  

10/1945.: sz. /1945... január 5. gépelt másolat./  . 

SztÁL, Hódmezővásárhelyi NB 1945. április 7-i üjkv-e.  

/11/1945./ és Szentesi NB 1945. február .27-i üjkv-e, . 

és június 26-i üjkv--e.  

378. Szt ÁL, Csongrád vármegyei alispán iratai 96186/1944.  

/1944. december 17-i . .jelentés/  

379.. SztÁL„ magymágocs2675/1944. Mindszent 7/1945. Csany-  

telek 1949/1944. 	 . 	 .. 

380,. SktÁL,. Csongrádi polgári parancsnok iratai 9/1944. és  

16/19444 sz. 	 . 

381.- SztAL, Csongrádi polgári parancsnok iratai 42/1944.  

és 115/1944. sz.  

382í. SztÁL, Csongrádi polgári parnncsnok iratai 129/1944.  

és 279/1944. sz.  . 	 . 

383.... SztÁL,;  Csongrádi polgári par«ncsnok iratai 749/1944.  

sz. és 72o/1944. sz,- és Csongrádi Hirlap 1945. á.ppilis  

25.  

384. SztA1, . Csongrádi polg. parancsnok 1778/1944. sz. Csong-

rádi képviselőtestület Jzkvek 1/1945..: és 3/1945.,  

/1945. február 26. ,/  

385.. Y. ö,.,. Oltvai Ferenc i. m,.. 77-95. oldal. 	.- 
386.:. PB Archivuma .18/23/1944 .. /Szegedi NB 1944.. december 4-i  
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387. Szi1L4 Szegedi főispáni iratok 1325/1945... és 425/1945. 

388. V. ö,. Rusaoly József  i. m. 10-12. oldal. A kérdés rész- 

letesebb elemzése is megtalálható itt.- 

389:.Szegedi-f"óispán iratok 1607/1945.. sz. és,Oitvai Ferenc 

i. m. 77.95. oldal. /Eltérő . adatok : is  mutatkoznak./ 

390. .SztÁL, líódmezovásárhelyi NB Jzkveklo/3.945. xmárc.31./ 

391... SztÁIk, Hódmezővásárhelyi th. bizottság Jzkvek 21í1944. 

és 4/1945... /1945. április 28./ 

392. SztÁL= , Szente:s város polgármester iratai 1/1945.: sz. 

393.: Szt.Á,L, Szentesi 	elevelezésék 2o9/1945; /február 7./ 
Ságvári Ágnes i. m. 115. oldal ,/Dálnoki Miklós  Béla 

kisér-letéirői a lábjeg3rzetekben 59- és  Go.  jegyzet/ 

394. 'SztÁ.L., Szentesi NB 1945. február 17-i üjkve. 	.. 

395 ., SztÁL;  Szentes város polgármesteri iratok 3 51/1945. sz. 

396 . . SztitL:  Szentesi Nemzeti Bizottság 1945.. április 27-i . 
üjkv-•e.: 

397. . `SztAL,'Csongrádi Nemze ti Bizottság ., 2945, január 3o-i 

ü jkv-e ®s február 6-i iijkve. . 

398:`SttÁL .,.Csongrádi képviselőtestület jzkvek. . .1/1945. . 

399. Sz tAL*  Csongrádi NB 1945... március 6-u üjkve. 

400::` SztÁL,  Csongrádi polgármester inatok 3I94/11945.: s .z :,, 

-Cs.:° : megyei alispán 628/1945. és 913/1945. sz .. . . 
401. SztÁL.,;  csongrádi NB  1945. május 22. május 29. üjkve. 

Csongrádi NB  levelezésének 10/1945. ;és 1945. , június 

4-i  levél sz... n.: . 	 . 
402.- PB Arcliivuma :, 81/18. öe. és SztÁL;,, Csongrád m. alispán 

988/1945.:. 	. 

403. St-tilt,  felsorolt községek képvise :lőte8tiruleti jkvei, és 

nemzeti  bizottságok jelölései. 



227 

404. SztAL, Kiskundorozsmai NB 15/1945. Ós 34/1945, sz. 

405. SOLL, Tápél NB 7/1945, 

406. SztAlit  Fábihnsebestyén 1/1945. Mindszent 12/1945 és 

135)1945. sz. 

467. SztA14, Sándorfalvi NB 4.a/1945. ás 10/1945.  sz. 

508. SzOLL* Mindszenti NB 21/1945, /február 7./ 

409. SztAL, Kiskirályság NB. 4/1945. 5/1945/1. sz. 5/1945/2-3. 

szám. 6/1945./4. sz. Csongrád megyei alispán 21/1945. 

és 650/1945. 

410. SztÁL, Csongrád megyei alispán 850/1945. sz. 

411. SztAL, Csongrádi polgári parancsnok 1945/1944. sz. 

412. SztAL, Szentesi BB 26/1945. 

413.. u. 

41 SztAL. Csongrád megyei alispán 85o/1945. sz. 

415. SztAll, Cs.m. th. Bizottság 2. ülésének jegyzőkönyve-

1945. március 28. 

41G. U. o. 

417. Szt114, Cs.m. th.. Bizottság 3. ülésének jegyzőkönyve 

/ aug. 23./ 

418. PliArchivum Szegedi NB 1914. december 	üjkve- és 

december a7., üjkv-e. 

419. PB Archivuma 84/46. de./1971-1974. oldal és Délmagyar-

ország 1945. január 14. és február 5.2o. közötti számok. 

420. PB Archivuma 1683/06. 1945. február 12-i üjkve. 

421. PB Archivum 1685/o7. 1945.  február  17-i üjkve. 

422. SAIL, Szegedi főispáni  iratok  378/1945. sk.. /Ware. 8./ 

Rácz János Do4umentumkötet 167. sz. dok. 

433. Idézi Rácz Jánost  Dokumentumkötet 166, 172. és 179. sz. 

dokukembum. 
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424.. PB Archivum 84/46. Be.  1971 1974. oldal. 

4a5. Délmagyaroszág 1945. április 28. 

426. Délmag<yarország,.1 .945. április 29. "Hát ez meg micsoda?" 

c. cikk. 
r 

427. Szki, Szegedi főispáni iratok 534/1945. sz. 

428. Szt L,: Szegedi főispáni iratok 1149/1945. ős 13o7/1945. sz. . 

429. PB Archivum 1670/14. SZNB, 1945. március 28-i üjkve-

429.. PB. Archivuma SZNB levelezés 17401109/1945. /május 3o./ 

430: PB Archivum SZNB levelezés 185o/26/1945. és Délmagyar- 

ország 1945. május 26. "Végre" c. cikk, 

431 ,.. Délmagyarország, 1945. május 8. és PB Azrchivum 84/46. 

öe. 1971-1974. oldal. 

432. PB Archivum 84/46. öe. 1971-1974.. oldal. 

433 .. .Délmagyarország, 1945. június 2. 

434. SzL, Szegedi főispáni iratok 16o8/1945. 

435. Délmagyarország, 1945. június 3. "A közélet" c. június 

17. "A Nemzeti Bizottságok feladatai" cimü cikkek. 

436 ..: PB Archivuma 841.46. öe ../1971-1974. oldal - SztÁL, , 

Szegedi főispáni bizalmas iratok 19/1946../Idézi Oltvai 

Ferenc i. m. 

437. SztÁL, Hódmezővásírhe .lyi városi tanács II, 157/1944. 

439 .. Vásárhely Népe, 1945. január 19 .. 

439. SztÁL, Hódmezővásárhely NB levelezések 7/1945 .. sz. 

/1945. márc . 

440, SztÁL,.. Hódmezővásárhelyi NB levelezés 142/1945. sz. . 

441. SztÁL, Bi$bely NB lev. jzkvek. 1945. április 7-i ülés 

442. SztÁL, Hmvhelyi NB levelezés 86/1945. és 1945. április 

14-i Lilés jkv-e. 

443.. SztÁL,: Hmvhelyi"NB lev. 153/1945, 166/1945 és. 17551945.sz. 
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444. S

• 

ztÁL, Hódmezővásárhelyi levelezés 822/1945. sz. 

445. PB Archivum 3o/14. de./816. oldal. 

446. Magyar Alföld /Szentes/ 1945. február 7. 

447, SzbÁL, Szentesi NB. 1945. január 25-i üjkve. 

448". M

• 

agyar Alföld, . 1945. február  7-'és f ebrüár 15. 

449. 	Csongrád megyei főispáni iratok 1181-82/1945. 

sz. Az igazolási bizottságok alákulási jegyzőkönyve. 
• 

Idézi Schneider Miklós 'i, m. 2o. oldal. . 

456. Magyar  Alföld  1945. • márc. 2. "A  demreceni Nemzeti Bi- 

zottság" c. cikk. 

451: M

• 

agyar Alföld, 1945. február 11. /Be zérc ikk, február 

16. /Levelek" 

452: SztÁL, Szentesi NB. levelezés 89/1945, rNB 1945. mára. 
5.. üjkve. és Magyar Álföld 1945, r$rc. 7. "A Nemzeti 

Bizott rág határozatai" 

453. SztÁL, 'Szentesi NB lev. 142/1945. Idézi Rácz János 174. 

sz. dok. 

454: SztÁL, Szentesi NB. 1945. mArcius'16-i üjkve. 

455. PB Archivum, 95/1945. MKP Szentes. Idézi Schneider 

Miklós i. m: 52. oldal. 
• 

456. SztÁI, Szentesi polgármester iratok 99/1945..idébi 
9 

Schneider Mikiós 	m. 53, oldal. 

457. SztÁL, Szentesi NB, lev. 260/1945. sz. 

458. SztÁL, Szentesi NB, lev, 351/1945. és 372/1945.  sz. 

459. SztAi, Szentesi NB, 1945. május 3o-i üjkve .. és Mag.Yar 

Alföld, 4945. június 26. .,_ 
460. SztÁL, Szentesi NB, 518/19,5. Magyar Alföld '1945. 

június 6. /A  hazatár kről/ húnius 16. /"Mérleg az 

igazoló bizottságokról"/ 



_ 230  
461. SztÁL, . Szentesi NB. 1945. melléklet csatolva /kigyüj  

tött adatok/  

462.,S.ztÁL,. Csongrádi polgármester 515/1945. /Városi tanács  

üjkvé./ és Csongrád m. alispáni. iratok 72/1945.  

463. SztÁ ! Csongrádi NB, 1945. január 3o-i  üjkve. 

464. SztÁL, Csongrád NB 1945. március. 6~i üjkve.. 

465. PB Archivum 30/7. öe. /239-241. oldal,.  

466. PI Archivum%4/15/54/32-13. pagina és SztÁL, Csongrádi  

NB Igazolási Bizottság anyaga /kigyüjtött anyag/  

467. SztÁL, Csongrádi NB ., 1945. aug. 1. üjkve. és NB lev.  

687/1945. sz .., 	 . 

468. SztÁL,. ,  Szegvári NB 1945. február 12-i üjkve.  

469'. ., SztÁL,,,  Szegvári  NB 1945. április 26-i, május 11-i,  

július 97i  üjkve. 

470. SztÁL Szegvári NB.  1945. aug.. 6.i üjkve.  

471. SztÁL, SándarPalvi NB . 1945.. július 28-i üjkve., Kis-

kundorozsmai NB lev. 17/1945. 'március 11./,'Tömör-

kény község 23/1945. sz. . 	 . 

472. Beér János: A helyi tanácsok kiaa kuiása' és fejlődése ..  

Mawanországon /1945-190o/ Bp. 1962v 99. oldal.  

473. Déimagyarország, 1944. nov. 22. Vásárhely Népe 1944 ..  

december 6.. "Megtorlást a nyilasok ellen" c. cikk.  

474. SztÁL, Szentesi NB 282/1945. Fábiánsebestyénen község  

2/1945.. sz.  

475. SztÁL', Csongrádi pofig., mesteri iratok. 516/1945.  

476. V. ©. Raszoly József 'i. m. /Részletesen tárgyalja a  

szegedi antifasiszta, nyilas-ellenes ki zde .lmet/ 14-  

17. oldal.  

477.. SztÁL, Csongrád város közigazgatási iratai 4o86/1945.  
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478, SztAll, Csongrád város közigazgatási iratai. 5loo/1945. 

479. SztÁL,. Csongrádi képv. test. Jzkve. 1945. sz.n. /márc.3o./ 

480. SztÁL, Csongrádi NB. 1945. május 29- üjkve. 

481. MILL, Tömörkény NB. 174/1945. /Aprilis 5./ 

482. SztArs, Csongrád m. alispán 739/1945. /771/1945./ 

483. Sziii4 Szegedi polgármesteri iratok 61o58/1944. Idézi 

Oltvai Perenc 	m 

484. Sztlit, Szentesi NB 1945.  április  25-i üjkve. 

485. SztAL, Mindszenti NB. 41/1945. /Bebruár 27./ 

486. A kédést beljes ré‘szletességgal tárgyaija Ruszoly 

Jőzsef L. rn. 14-25..oldalon. 

487: U,.o.'Szegedi NB. 1944; dec. 12vi 9 4945. San.. 2vi 

' 

488. PI Archi4Um, Bp. 27416/13o/23..24.  pagina. 

489: NéPszVa. 1945. OrCius 21. 

Szt/Li csongrádi NB, 1945. január 3o-i 

491. Magyar Alföld, 1945. március'3. március Zi..SztAL, 

Szentesi NB, 241/1945. 

492. Magyar Alföld, 1945 .  május 17 május 18. 

493. Sztilii Szegvári NIImájus 	 Magyar Alföld május 

19, május 2o, május 27. 

494. Magyar Alföld, 1945. jaius 2o. 

495;. 	Szentesi NB levelés 592/1945, 1945. aug. 11.i- 

üjkve. Magyar Alföld, 1945. aug]. 12. 

496. SztiL,' Hódmezővásárhelyi NB 439/1945. 

497 SzfiL, th.. közgyülési jkve. 1945. mare. 17. Idézi 

(Oval Perenc i. m. 95. oldal. 

498. SzbAL, Csongrád m.  alispáni  ivatok. 739/1945. /1013/1945./ 

499. SziiI4'Szegedi polgármesteri iratok 3356/1945. E. sz. 
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és SztÁL, Csongrád megye alispáni iratok 739/1945.  

/1o13/1945./  

500. Délmagyarország, 1944. december 13.   

501. PB Archivuma 6042/1. öe :.  

502. PB Archivuma 6o81/21. öe.  

503,. Sz `L, Szegedi főispáni .iratok 274/1945• : 
504. Idézi Rácz János Dokumentumkötet, 72, 73, 75. sz. dok.  

/Jelzetiből idézet, kéziratból/ és Délmagyarország,  

1945. június 27.  

505. P1 Archivum, Bp.  274-17/38/1-5.  oldal. /Központi jelentés  

1945. f ebr.. 26./  

506. Vásárhely Népe 1945. január 11. és február _9. és PB  

,  

Archivum, 6o74/21. öe. 6olo/21.  öe~  

507. Sz t1~L, Szentesi  NB 180/1945 ,  Csongrádi  polg.- m. 974/1944. 

Csongrádi Hirlap 1945, március 17, Magyar Alföld 1945.  
y.. 

jún. lo. 	 . 

508. PI Archivum 6o74/21, öe. és 601021,, öe.  

509. SztÁL, Kiskirályság 328/1945. /Alakuló jegyzőkönyv/  

510. Magyar Alföld 1945. június 21, júniús 28. - Szegedi  

Hirlap cikkei 1945. június-szeptember között.  

511. PI Archivum Bp. 274-16/130/41. pagina ésSztÁL, Tömör-

kény község 39/1945. V.ö .. Az Szól általános magatar-

tását jellemzi Szakács Sándor Földosztás és agákrfej-

lődés a magyar népi demokráciában. Bp. 1964..  

512. Vásárhely Népe ', 1945. január 18, "Mit  akar a Független  

Kisgazdapárt és Polgári Párt" c ... cikk.  

513. A Kisgazdapárt földreformjavaslata :.. Donáth Ferenc:  

Agrártörténeti Seemle 1962.E  1-2 ... sz,.. Idézi  M. Sorllyai 

Magda: Földreform 1945. 36. oldal.  
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514. M. Somlyai Magda: Földreform, 1945. Bevezető tanulmány  

37. oldal.  

515..' DéLnagyarország,,  1945. jan. 11. jailuár ig. - Szt ÁL,  

M~ű Kirendeltség Szentes 6/1-1945. Szegvári NB jan.  
3aa űjkve., Csongrádi pm'. iratok 6o6/1945.  

516.°Dé1maS9arország, 1945 február 20. . 	 . 

517.'Dálmagyarország, 1945. március 18 - De. Balogh István  

államtitkár Szegeden nyilatkozott a földreform-ter- 

vezetről" c. cikk.  

518." Magyar Alföld, .  1945. febr. 18. "A pártok közötti béké-  

ről" c. cikk.  

519.. PB Archivum Szegedi B.B. 1945. március  23--d 'űjkve. 

520. Magyar Alföld, 1945. március 25.  . 

521.' Magyar Alföld,- 1945. március 22. "Megkezdődik ar föld  

felosztása" c. cikk, 1945. március 2£3.  

522. SztÁL;, Földhivatal iratai ., Bmvhhly,, 482-2/1945. sz.  

523. SztÁL, Hódmezővásárhelyi NB, 1955. április 21i üjkve.  

és NB levelezés 145/1945.  

524.' PB Archly= 30/5. de./172-178.'  ©2da1. 

525. Délmag]rarorsZá:g, 1945. febr. 28. "A FiiggetleYrs Kisgaz-

dapart na.gygyiixé se" "/Bagyiván 'Janos felszólalása/  

526. I r. Dömötör Iászlő-Szilágyi István: "Pártunk barca a .  

demokráciáért.  /A Kisgazdapárt történte 1944. december  

1947. január 1./ BP. 1947.. 176. oi`dal: '  

527; SZtAL,, Szegvári BB, 1945. március '6-i üjkve. V. szám.  

528. SztÁL,, Csongrádi NB lev. 1/1945. /1945.. március  3a-i 

jegyzbkőnyv/  	- 

529. SztÁL, Csongrádi  'NB levelezés. /NPP'leQelezés/  
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530:. SztÁL., Hódmezővásárhelyi NB. 1945. július 14-i üjkve.  

 és NB ' l,evelezés 43o/1945.  

531. Dtc. DömötiDr László - szilágyi Istváut  i. m. ./526. j./  

176. *oldal.  

532. Rákosi Sándor-Szabó %lint el A pártok állásfoglalása  

a nemet .i bizottságok kérdésében  1945 elején, ,/Adalé-  
kok/ Párttönténeti Közlemények 1967. 1. sz.: 95-96. old.  

533. SztÁI►,: Kiskirálysági NB 1945. február 25-i iijkve ..  

534. SztÁL* Sándorfalvi NB 1945.  február 	Lijkve.  

535~ PB Archivum, Szegedi NB 1945. július 13-i iijkve,  
NB  e.leveiezés, 1659/123/1945. és 1655/122/1945. 	 . 

536. Z.  Nagy Perenc: Ahogy én . láttam. Bp._ Gondolat, , 1965..  

92. és 157.  oldal. 	 . 

537: PB Archivum 6o48/21:.- tie.  és 84/64. fond.  
538. PI  Archivum 	274••16/l30/42.. pagina és PB Archivum  

82/7. tie.,  137. oldal.  

539:. PB Ar- chivum . 61/8, 049./377.. e. /377.  

540. PB Archivum 6o5o/3o ..  öe, 

541. PB Archivum 611$, öe-., 378.: óldal és Set 	Szentesi  

NB. %945, április 27--i jegyzőkönyve . 

542:. PB Archivum 82/~. öe. /137:. oldal,  

543.. PL Archivum Bp, 253/3/43. PB. Archivum 6o1o/21 ;. öe, 
.  	 .,.. 

 

544. PB' Archivum,, 84/46. öe. SztÁÍt,;  Mindszenti za 59/1945.  
64/1945. ,  sz ..  

545. SztÁÍr,;  Csongrád megyei főispáni iratok 521/1945 . ,   
546. PB Archivum 6003/2i.. ö ~ey  és ~iolo/21.- tie, . 
547• PB Archivum 17/94448/1a-1945. 1945. április 	iijkve.  
548, PB Archivum 60o3/21 .. 21 öe. : 

549. PI  Archivum ., Bp. 253./3/43/6-7. pagina.  
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550. PB Arahivum, 6olo/21.  öe. 
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IRODA L 0 M  

1. Balázs Béla: Népmozgalom és nemzeti bizottságok 1945- 

1946. Kossuth, 1961. 

2. Balázs Béla: A nemzeti bizottságok szerppe népi de-

mokráciánk létrejöttében. Budapest, 1955. 

3. Bereoz Arpád: Csongrád megye felszabaditás a. Csongrád 

megyei Füzetek. Szeged, 1955. 

4. Beér János: A helyitanácsok kialakulása és fejlődése 

Magyarorszggon /1945-1960/. Budapest, 1962. 

5, Blaskovits János-Kiss György: Gondolatok az első ne- 

gyedszázadról /1944-1969./ Gondolat, 1970. 

6. Dégi István: A Magyar Kommunista Párt helyi serveze 

teinek megszervezése Csongrá2 megyében 1944-1946. kö- 

zött. Tudományos tiléssaak Lenin szUletéssnek 100. Ha-

zánk felszabadulásának 25. évfordulója tiszteletére. 

Szeged, 1970. 

7. Donáth Ferenc: A Kisgazdapárt földreformjavaslata. Ag-

rártörténeti Szemle 1962. 1962. 1-2. sz. 

8. Dömötör László-Szilágyi István: Pártunk harca a demokráci-

áért. A Piiggetlen Kisgazdapárt története. Budapest, 1947. 

9 .. Fehér István: A szegedi munkásság harca a második világ-

háboru idején. Párttörténeti Közlemények X. évf. 1964. 

2. szám. 

10. Fehér István: A Magyar Kommunista Párt szegedi szerve-

zetének kiépitése a felszabadulás után. Tiszatáj XX. 

évf. 1966. 4. sz. 

11. Fehér István: A szegedi munkásság szervezeti helyzete 

a felszabadulás első . éveiben. Acts Universitatis 

Szegediensis de Attila  József nominatae. Seetió Sciente 
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Socialismi. Tomus V.. 	1967. 

12. A YUg8etlen Kisgazdapárt, Pöldcaunkás ős Polgári 

Párt 1945. . eleji programtervezete. Dokumentum. 

/közli Vida István/. Párttörténeti Közlemégyek, 

1970. 3. sz.
, 

 

13.. Galántai József: Magyar uj jászilletés. A Magyar Nem- 

zeti Függetlenségi Frónt ős az Ideiglenés Nie zet-

gyülés megalakulása. /1944. október  - 1945. ápri- 

lis/.. Budapest, 1954. 

14. Gerő Ernő: Lesz magyar ujjászületés. Szikra Kiadó 

Szeged, 1944. 2. sz. 

15. Gaál Endre: Adalékok Szeged felszabadulásinak tör-

ténetéhez. Acta Universitatis Szegediensis, Seetio 

Historica. .Tomus I. Szeged, 1957. 

16. Gydni Imre: A felszabadult Hódmezővésérheky le  éve. 

Csongrdd morei Püzetek 2. sz. ' Hódmezővásárhely 1954. 

17. Ausnnöt év történetéből. /Visszaemlőkézés ek/ Társá- 

dalmi Szemle, 1970. 3. sz. és 6. sz. 

18. A Kommunista Párt szövetségi politikája /1936-1962/ 

Kossuth, 1966. /Ságvári Ágnes és 2silák András to-

nu3íaánya. / 	 . 

19. Kállai Gyula: A magyar függetlenségi mozgalom.  Buda-

pest,, 1960. 

2@, Korom Mihály: A fasizmus bukása Magyarom 'ágon. A'  

népi ,demokratikus átalakulás feltételeinek létrejöt- 

te /1943.1945./ Budaepst, 1961. 	 . 

21. A Magyar Kommunista Bárt ős a Szociáldemokrata Páit 

ihatározatai 19441948=. Szerkesztette: Rákosi Sándor és 

Szabó Bálint, Kossuth, 1967. 



Budapest, 1947. 

Gondolat. Buda- 
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22. Labgyel Zsuzsa: A népfront néhány sajátossága Ma- 

gyáicországon. 1944-1949 között. /Különnyomat/ 

23. I$köé'ZoltQn: Szeged fe1szabDduláea. Képek a vá- 

ros nagy esztendejéből. 

3. 'az.. Szegéd, 1954. 

24:' Magyarország története. 

pest,, 19.64. 

25. A magyar. munkásmozgalom története III. kötet. 

/1945-1962./ Budapest, 1970'. 

26. Mód Aladár': A Kisgazdapárt utja. 

27. Z. Nagy ,Ferenc:'Ahogy én láttam. 

pest, 1965. ' 

28. Nagy István A szegedi demokratikus if j usági moz-

gólom történétéről. ?  /1944-1948/ Szegedi Tanárképző 

Főiskola Tücb mányos Közleményei, .1963. 

29. Nagy István: .A Csongrád megyéi demokratikus ifj u-

sági. mozgalom hagyom'.:nyai 'Csongrál megyében.'  A 

TSZ Megyei ' .,Bizöttság kiad"ványa,' Szeged,  1969. 

30. Nemes Dezsős .Magyarország felszabadulás a. Budapest 
1960 

31. nemes Dezsős A népi Magyarország 15 éves fejlődése.  

- Budapest, : 1961. 
32. ,Oltvai Ferenc. Szeged közigazgatása a város felsza- 

báciúkásától asz ország felszabadulásáig. Levéltári 

Közlemények . XXXV. évf. Budapest, 1964. 

33. Orbán . Sándor:. Egyház ós állam 1945-1960. Kossuth, 

1962. 

Csongrád megyei Fiizetek,. 

II...kötet Gondolat. Buda- 
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34. Paál Jób-Radó Antal:. A debreceni feltámadás._ Debre-

cen,  1947. 

35. Pádéi Fezeno-Schneider Miklós:. Pusztaszertől-Pusz- 

taszering, - Dekumnetumkötet. Csongrád megyei Mu 

zeuti Füzetek,. Szeged, 1965. 

36. tintésr i stváns A. Kommunisták Magyarországi Párt j a 

szövetségi politikájának főbb vonásai 1936 és 1945. 

között :.  /A Kommunista Párt szövetséd politikája 

1936-1962: - Kossuth,, 1952./ 

37. Pintér István: A magyar 9l1ená11as és 1944. októ-

ber 15-e. Századok, 1970.. 1. sz. 

38. Pintér István: Magyarország felszabaditása és a 

társadalmi' változások feltételeinek létrejötte. 

- Párttörténeti Közlemények 1970. 1. sz. 

39. Rákosi Sándor .Szabó Bálint: A pártok állásfoglala'sa 

a nemzeti bizottságok kérdésében. 1945 e]jén. 
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