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A munkásosztály egységtörekvései egyidősek osztállyá 

szerveződésével, a munkásmozgalom, a marxizmus elméleté-

nek megjelenésével.  A munkásegység jelentősége különösen 

megnőtt a Nagy Októberi Szocialista Forradalommal elkez-

dődött szocialista világforradalmi folyamat időszakában. 

A munkásosztály történelmi hivatása teljesitésének., a azé- 

lesebb értelemben vett szocialistaforradalom megvalósitá 

mának  napjainkban is- ; a szocialista világforradalmi fo-

lyamat harmadik szakaszában - elengedhetetlen feltétele a 

munkásegység, az osztály politikai-cselekvési egységének 

bi.ztositása. Rendkivül lényeges és fontos ezért e kérdés 

történeti vizsgálata. Elméleti és politikai szempontból 

egyaránt hatalmas jelentősége van a munkásegység megoldá-

sa történelmi tapasztalatainak a munkásmozgalom egyes kor-

szakaiban. a különböző országokban. 

Jelentős történelmi multja van a munkásmozgalom kom-

munista és szociáldemokrata irányzatokra történő szakadá-

sa óta a kommunisták és szociáldemokraták - egyűttmüködésé-

nek is. A két irányzat viszonyában ugyanis az 1940-es é- 

vek végéig 4 fő periódust lehet megkülönböztetni.1  A má-

sodik világháboruban és az azt követő népi demokratikus 

forradalmakban - vagyis a világforradalmi folyamat második 

szakaszában- már a negyedik periódusát figyelhetjük meg 

a kommunisták és szociáldemokraták együttmüködésének. En-

nek minden korábbi időszaktól elütő legfőbb jellemzője, 

hogy a kommunista mozgalom erősebb lett a szociáldemokrata t  

de minden más munkásmozgalmi irányzatnál is. 



4 két mankásnárt viszonyát meghatározó országos és bebvi , 

ténsezők. A munkásegveség kommunista és szooi4ldemokrata 

felfogása 

A másod3k.:vil4gbábo .ru' és .az -azt köv®tő forradalmi..:f o- 

lyamat. időszakában Magyarorezágon.is az .egyik.leglényege- 

•sebb kérdés,, .s .fejlődés.. alapvető_, s<eghatározó ja : a két mun. 

káspárt,együttműködésének próblémája_volt Ennek megvalósi-

tlisától függött,, tud•e élni, a magyar  nép a• aásodik világbá-

bosa nyomán bekövetkezett kedvező . nemzetkö.zi:é5 belső holy. 

zettel, győzelemre •tudja•e vinni .. a munkásosztály szocialis. 

ta forradalmát az uj_körülményeknek. megfelelő,, népi demok-

ratikus uton.:. A probléma' hazánkban azért.: is bonyolultabb 

volt, mert, az, együttmüködéss .harmadik:Periódusa., a fasizmus 

és a. háboru. elleni egységes támadó. munkásfront Magyarorszá-

gon nem jött létre.,. ezt . is . a ..népi .. demokratikus forradalom 

folyamatában.kellett létreho..znimészetesen'ennek az ' 

egységes munkásfrontnak a programja már . jóval szélesebb . 

volt mint korábban,,: hiszen. az. antifasiszta demokratikus 

feladatokon tulmenően tartalmazta a szocialista forradalom 

megvalósitásáért történő harcban való együttmüködést is..._ 

1944. szeptemberétől Nagyarországon•ugyanis mélyreha-

tó forradalmi átalakulás indult. meg.. Ennek az 1944. őszén 

hazánkban kibontakozó forradalmi átalakulásnak jellege ,: 

mélysége és győzelme mindenekelőtt a munkásosztály vezető 

szerepének,  hegemóniájának érvényesülésétől fűggött..Csak. 

ez. biztoaithatta a forradalom népi demokratikus jellegét, 

a munkásosztálynak a gazdasági és.politikai életben kez- 

dettől meglévő és fokozatosan növekvő ,pozioióit, a szo• 

cialista forradalom népi. demokratikus uton történő meg 

valósítását. Ugyanakkor a népi ,demokratikus forradalom 



`periódusának"bonyolult osz tály- és pártviszonyai között sa-

játos fosmábaa,'ellentmondások közepette kellett érvényesi-

teni a munkásosztály hegemóniáját. 

A munkásosztály vézétő 'szárepének biztósitásához első 

sorban munkásegységgé, ' az 'ásztály ósélekvési egységére volt 

'szükség. A 'kérdés az volt, hogyán valósitható mz meg a ma- 

gyar múniásmózgaiom ' eszmei, politikai és - szervezeti megosz-

töttáágának körülményei között. Milyen tartalommal és milyen 

formában, milyen eszközikkel,, módszerekkel tudják biztosita- 

ni a  Munkásosztály két pártja, a Magyar Kommunista Párt és 

a Szociáldemokrata Párt együttmüködését. 

A két munkáspárt ogyüttmüködése nem volt teljesen e-

lőaca'ény nélküli Magyarországon sem. A fasizmus ellen, a de- 

mokráciáért, a nemzeti függetlenségért vívott harciban mind-

kőt párt eljutott az antifasiszta munkásegységfront igenlé-

séhez. megteremtésének á zükségességéhez. A két párt együtt-

wüködését azonban Magyarországon a levére proletárdiktatura 

ós az ' 1919-es pártögye'sülés negatív tapasztalatai, a sajá-

tos.  magyar fásizmus ' eszmei,, . politikai hatása, a szélsősé-

gesen reförinieta jobboldali,, kommunistaellenes szociálde-

mokrata'politika,,a két párt renűkivüí róssz, ellenséges 

Viszonya és különböző helyzete; a KMP-re nehezedő terror, 

a'nópfrontpolitika érvényesülésének magyarországi nehézsé-

gei .... vagyis számtalan objektív és .szubjektiv tényező 

gátolták. Ugyanakkor azonban különösen a második világ 

hábotu utolsó . szakaszábán és főleg 1944.. március ' 19-e u 

tán - megértek azok a feltételek.,- amelyek -fokozatosan ala-

kultak ki a Kommúnisták"Magyarországi Pártja évtizedes e-

rőfeszitései 'és a kommunista, valamint szociáldemokrata 

munkások 'közös, harca,. közös akciói ,következtében. Ezek 



vezették el az SZDP-t is az 1944. október 10-i akcióegység 

megállapodás aláirásához.2  A megállapodás a két munkáspárt 

akcióegységét kivánta megvalbeitani az antifasiszta,: hábo-

suelleness, a független, szabad., demokratikus Magyarorszá-

gért vivott küzdelemben. 

Az egyezmény bizonyitja, hogy mindkét párt: az egyútt-

müködés lényegét és formáját illetően alapvetően helyesen 

foglalt állát,, bár a KP és az SZDP koncepciója között volt 

bizonyos eltérés az egység értelmezése tekintetében. A KP 

ugyanis a munkásegységet, mint az uj forradalom győzelmé-

nek feltételét értelmezte, az SZDP viszont csak a.fasizmus 

elleni harc érdekében tartotta szükségesnek? Ez 1945. nya 

ráig nem jelentett problémát, ekkor azonban az SZDP jobb- 

oldala meg is állt,le akarta venni napirendről a munkás-

egységet. A baloldal viszont ekkor már eljutott a követke 

zetes., radikális demokrácia és a munkásegység továbbfejlesz 

télének gondolatáig. Mindezek ellenére közvetlen jelen-

tőségén kivül -az egyezmény tulmutatott a fasizmus elleni 

harcon, a továbbfejlesztés lehetőségét is magában hordozta 

és lehetővé tette, hogy népi demokratikus forradalmunk el- 

ső szakaszában, majd a hatalomért vivott harcban, végül a 

szocialista forradalom közvetlen napirendre kerülésének, a 

proletérdiktatura megteremtése idején is egységesen lépjen 

fel - akkor mára legmagasabb szinten - a munkásosztály. A 

megállapodásnak - mivel már tul későn történt - az entifa-

ssiszta, báboruellenes harcban gyakorlati jelentősége nagyon 

csekély volt. A munkáspártok felszabadulás utáni akcióegy-

ségének, egyt ttmiködésének megalapozásában és ezáltal, ezen 

a fejlődési szakaszon keresztül a munkásosztály teljes 

ideológiai-szervezeti egységének megteremtésében azonban 



óriási jelentősége volt az 1944. október 10-i egyezménynek. 

Az elméleti-politikai alap - párosulva a közös hare előz-

ményeivel - tehát részben adva volt ahhoz, hogy a népi de-

mokratikus átalakulásban a két munkáspárt egyiittmüködését 

elméletileg és gyakorlatilag is biztositsa. 

A felszabadulás után mindkét párt a munkásegység je-

gyében kezdte meg legális tevékenységét, igy szerveződött 

ujjá..- Az N P a szocializmust békés uton, fokozatosan, Qde-

mokratikus uton* megvalósitani kivánó, széles nemzeti Össze-

fogást meghirdető programja következtében az SZOP létjo-

gosultsága mellett  foglalt állást. A nemzetközi és belső 

körülmények,, a fasizmus és a második . világháboru tanulsá-

gai*  a szociáldemokrata munkástömegek balratolódása követ-

keztében az SZDP is a munkásegység jegyében, a testvérharc 

megszüntetése jelszavával kezdte meg politikai., szervezeti . 

tevékenységét. Az  adott politikai feltételek, majd a. kés őb- 

bi politikai-társadalmi fejlődés is egy baloldali szociál-

demokrata politikának kedvezett. Lényegében ez döntötte el 

az SfZDP-n belüli irányzatok közötti harcot, Juttatta. veze-

tő szerephez az SZDP balszárnyát és szorította háttérbe, 

majd semmisitette meg a párt jobboldalát. Az.együttmüködést 

megkönnyítette, hogy az 14KP népfrontpolitikája, a népi de-

mokrácia platformja az adott szituációban a szooiáidemók 

raták számára ideológiailag is könnyebben összeegyeztet-

hető volt a *demokratikus szocializmus* szociáldemokrata 

elméletével. A hatalmi poziciók, a munkás-paraszt demok-

ratikus diktatura feladatai is parancsolóan írták elő az 

adott konkrét magyarországi feltételek között két erős, 

jól együttműködő munkáspárt létezését.: 



Bizonyos mértékben az MKP könnyebb helyzetben volt az 

együttmüködéa szempontjából, hiszen egy évtizedig küzdött 

az egységfrontért, határozott, világos, elméletileg megala-

pozott programja volt. 4  Az uj helyzetben politikai váltásra 

nem volt szüksége, csupán a felszabadulás előtti harcának 

az uj körülményeknek megfelelő továbbfejlesztésére. Az SZDP 

nek viszont szinte gyökeresen változtatni kellett politiká-

j5;n,, mivel semmilyen szempontból nem volt felkészülve az 

antifasiszta harcból kinövő népi demokratikus forradalomra. 

Le kellett vonnia korábbi politikájának tanulságait, jelen-

tős ideológiai-politikai-személyi ballasztot, illuziókat 

leküzdenie, évtizedes hagyományokat átértékelnie,, megküzde-

ni; a nszooiáldemokratizmussal". Az önbirálat, a leszámolás, 

a monopolhelyzet elvesztésébe való belenyugvás . fájdalmas 

volt, nem ment könnyen. A párt sem volt egységes. A kezdet-

ben burkoltan,. majd nyiltan fellépő különböző frakciók, ha 

sokszor ugyanarcról - forradalomról, demokráciáról, munkás-

egységről, együttműködésről - beszéltek is, mást értettek 

rajta. Bár a baloldal a pártvezetésben 1944-48. között vé-

gig irányadó és a párt tevékenységét meghatározó volt, a 

jelentőst  nagy befolyással ós káderekkel rendelkező jobb-

oldal több esetben érvényesiteni tudta egység- és kommunisa• 

taellenes politikáját és legfőbb gátjává vált az együttmii 

kádésnek. 

A fennálló nehézségek ellenére a két munkáspártnak az 

adott nemzetközi és belső helyzetben nem lehetett az együtt-

müködést elutasítani. Az együttműködést és annak akcióegy-

ség formáját biztositotta az 1944. október 10-i megállapo-

dás 1945. január 21-i debreceni és január 25-i budapesti 

megerősitése ős fenntartása. 5  Kétségtelenül mindkét meg- 
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állapodás az október 10-ihez képest bizonyos visszalépést 

jelentett, de az adott körülményeknek ezek tökéletesen meg- 

feleltek, alkalmasak voltak arra, -hogy a népi demokratikus 

forradalomban a munkáspártok ákoiőégységét.biztositsák. 

Alapvetően mindkét párt ékkor már -az SZDP-bán 

legalábbis a baloldal - stratégiai"jelentőségü,-'elvi"kér- 

désként fogta fel az együttmüködést, . an1 a demokratikus 

átalakuláson keresztül a szocializmus megvalósitasánsk is 

legfőbb záloga lesz, nem pedig pillanatnyi taktikai fela-

dat. Az SZDP jobboldala ugyan' ilyen értelembán, vagyis tak-

tikai, átmeneti engedményként fogta fel az akcióegységet ;, 

és ezért kezdetben a kulisszák mögött, később pedig nyíltan 

próbálta lazitáni, gyengiteni, 'majd 'egyre élesébb támadó- 

sokkal megazekitani. Ebben a kérdésben azonban a baloldal 
• 

politikája és a szooiáidemokratá tömegók óhaja = vált a 

döntő. Igy az "egy osztály két párt" elve végig'biztositani 

tudta az együttműködést. Az alapvető meghatározó a gót párt 

viszonyában az objektiv érdekazonosságán alapuló együttmü 

ködés, egymásrautaltság volt. Ez a `hét párt együttmüködéssé-

re törvényszerüen aegativan .  ható koaliciós pártversengés, a 

néha kiéleződött viszony ellenére is végig biztosit otta' a 

munkásegységfrontot a népfrontos osztályszövetségen belül 

és végül elvezetett a munkásosztály teljes ideológiai-po- 

litikai-szétvezeti' egységének megteremtéséhez.. 

A legfelsőbb mozgalmi, valamint hatalmi szinten meg-

valósuló együttmüködés meghatározta helyi, középső és'al 

146 szinten is a két párt viszonyát.. 4 helyi gazdasiési, po- 

litikai, társadalmi viszonyok ugyanakkor jelentósén befo- 

lyásolták, módosították, sajátossá tették a helyileg meg- 

valósuló akcióegységet, érősítették vagy gyengitették a köz- 



ponti jelenségeket.: Ebből a szempontból van jelentősége és 

létjogosultsága a két párt szegedi szervezete viszonyában 

jelentkező kérdések, sajátosságok,_ a munkásegység megvaló-

sulása vizsgálatának. Annál is inkább, mert Szeged ebben az 

időszakban az ország második legnagyobb  városa 1944, vé- . 

géig a felszabadult terület. centruma, . fővárosa is 	regi- 

onális központ. A két munkáspárt szegedi szervezetének vi 

szonya tehát országos,. az-egész Délvidék és természetesen a 

város szempontjából is nagy jelentőségit volt.  Nem volt mind- 

egy, hogy az NI P ős az SZDP szegedi szervezetének kapcsolata 

erősiti vagy gyengiti az országosan megvalósuló akcióegységet. 

A két párt viszonyát meghatározó tényezők között tigye- 

lenibe kell vennünk a város gazdasági -., politikai, társadalmi 

viszonyait is. Szeged gazdasági-társadalmi atrukturáfában 

domináns tényező a mezőgazdaság volt. Az ipar kevésbé jelen-

tős„ elsősorban a mezőgazdaságra épülő könnyűipar /élelmi-

szer-, tez.tii-, fa-és bőripar/ számottevő.. A nehézipar csak-

nem teljesen hiányzott. Másik jellegzetessége az ipar kis-

ős kézműipari jellege, szétaprózottsága. Ebből a gazdasági 

strukturából következik a népesség megoszlása, a munkásosz 

tály és a mezőgazdasági lakosság összetétele.,. rétegeződése 

is. A város lakossága 1949-ben 132.616 fő volt. A kereső és 

eltartott népesség 38 %-a a mezőgazdasághoz, 22.-2 %-a  az 

iparhoz, 39._8 a egyéb ágakhoz tartozott. 1949-ben 16414 

szegedi lakos rendelkezett önálló gazdasággal. Ehhez számi-

tandó még 3.404 mezőgazdasági munkás és alkalmazott. Leszá-

mitva a kétlakiakat 1949-ben összesen 13.031 önálló mező-

gazdasági kereső volt Szegeden,?  A munkásosztály létszáma 

1945-ös adatok szerint 11.329 fő,-ebből 7.219 gyáripari, 

4170 kisipari munkás. 8  A számadatokból világosan látható, 



hogy a népi demokratikus  időszakban  Szegeden a mezőgazda-

ságból élők létszáma felülmulta az iparban foglaikoztatot-

takét. Ez a város politikai-szellemi arculatát meghatározó 

egyik tényező. Ezenkivül a munkásosztály koncentráltsági 

foka is igen alacsony, nagy a közép-és kis üzemekben dol. 

goiók aránya. A nehézipari ' munkásság szinte teljesen hiány-

zótt.. A viszonylag szűk szakmunkásréteg mellett magas a be-

tanitott munkások aránya,- A textilipar tulsulya miatt a 

munkások csaknem 50 a nő. E negativan ható strukturális 

Sajátosságok ellenére viszonylag szervezett, hagyományosan 

erős,: baloldali volt a szegedi munkásmozgalom. Emellett 

Szeged az un. Viharsarok területfan fekszik •- és bár mint 

nagyvárosnak, forradalmi hagyományait elsősorban az ipari 

munkásság mozgalmai jelentik hatottak itt e tájegység 

harcos, forradalmi földmunkfis- ée agrét'proletármozgalma-

inalt hagyományai is. Az agzárstruktura jelentus föidmun- 

kás- és agrárproletárréteg létére is utal t  de a sajátos 

agrárviszonyok nem egyértelmüen hatnak, van egy igen kon-

zervativ paraszti réteg is. Azonkivül a kiterjedt külterü-

let,: a tanyavilág elmaradott, politikaikig is iskolázat- 

lan agrárproletár-szegényparaszt rétege nemcsak a forradal 

mi erők bázisát jelentheti., hozzá, kell tenni azt is, hogy 

a bérletrendszer és kevés fold miatt a €öidreformnak nem 

- volt olyan pozitiv politikai hatása a parasztság körében, 

mint az ország legtöbb területén. 

További, a varos politikai arculatát meghatározó té-

nyező,. hogy Szeged elsősorban now  ipari, hanem közigazga-

tási, kulturális,, közlekedési centrum és nagyszámu közép-

réteghez tartozó, alkalmazotti lakossága révén az ellen. 

forradalmi rendszer bázisában jelentős szerepet játszott. 
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Népességének az ipari, valamint mezőgazdasági népességénél 

egyaránt nagyobb részét alkották a közigazgatási .tisztvi-

selők, alkalmazottak, értelmiségiek, kisiparosok, kereske-

dők, vagyis a kie`:aolgári és középrétegek. A városban kb. 

700 pedagógus, 1000 köz- és magánértelmiségi, 11.000 köz-

és magántisztviselő, .1000 egyházi személy, 3.000 kisiparos 

1269 kereskedő, .2., 480 kereskedelmi alkalmazott élt..9  güiö- 

nösen feltünő., hogy a. tisztviselők létszáma kb. megegyezik 

a város munkáslátszásával. 

A felszabadulási után a varos politikai életét, a mun-

kásosztály politikai arculatát,,. politikai pártjainak hely 

zetét, tevékenységét tehát ezek az ellentmondásos objektiv 

körülmények determinálták. Tulajdonképpen ugy lehetne ösz 

szefoglalni ezeket_, hogy a progressziónak.is igen jelentős 

hagyományai,. bázisa és objektiv lehetőségei voltak a város- 

ban, de ugyanilyenekkel rendelkezett a reakció is. .A népi 

demokratikus fejlődés első szakaszában - különösen az 1944.- 

decemberéig tartó -"interregnum* idején --az első tendencia 

maximális tulsulya a jellemző és ez.-► ha később valamivel 

kisebb mértékben is - érvényesült a népi demokratikus for. 

radalom egész első periódusában. A  második szakaszban a. 

reakció felélénkülésével.,. az országos fejlődéssel párhuza-

mosan éles - sőt sok esetben annál élesebbe - helyi csattá- 

ro zássokban kellett a forradalmi erőknek a helyi reakciót 

legyőznibk. 

A két munkáspárt 1944 -ben  tevékenységót tehát ilyen 

országos és helyi körülmények között kezdte meg Szegeden.10  

Együttmüködésüket megkönnyítette,. elősegitette,. hogy a 

városban a második viiághábozu idején gyakorlatilag sike- 

rült az akoióegység,, a munkásegységfront megvalósitásában 
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jelentős eredményeket elérni ;. Ebben az időszaccban Szegeden 

ismét megkezdődött a Kommunista Párt szervezett tevékenysé-

ge s  részben közvetlen kapcsolatok utján, részben a legális. 

munkásszervezetekben. ]Bizonyos balratolódás;, forrádalmaso- 

dás a munkástömegek között, pl_. a szegedi_ textilgyárakban. 

is megindult, Jelentős baloldal miiködött az SZDP..ben és a . 

szakszervezetekben.,- amelyeknek hatása, befolyása is volt, , 

és sikerült a vezetésben is balratolódást elérnie. Az SZDP 

szegedi VB-ben is erősödött a baloldal .  Bár a párt szegedi . 

elnöke Dr. Valentiny Ágoston ekkor még megtagadta az együtt-

miücödést, de Papdi György titkárral,. a kezdeti elutasitás 

után többször tárgyaltak az illegális kommunisták és sike-

rült is megállapodásra jutniuk az egységfront ké.rdésében. 11  

Ezen tulmenően már az1,l930-as évek óta - az 'akkori helyi 

SZDP.=vezetés ellenére - .a pártban, a szakszervezetekben, 

üzemekben, ifjusági szövetségben konkrét akciókban megvaló-

suit és igen jónak bizonyulta kommunisták és szooiáldemok- 

Taták együttmüködése Szegeden. 	. 

A két munkáspárt szegedi szervezetének ui iáalakitim, 

egviit tmiüiödésiBc *4, népi demokratikus f orradalpm első , 

szákaszában  

/1944.. október - 1945. május/ 12  

Szeged felszabadulásának napja, 1944. október 11-e a 

városban is megteremtette a lehetőségét egy demokratikus, 

antifasiszta,,, forradalmi átalakulás kibontakozásának.. . Le- 

hetővé vált a forradalmi folyamat meginditása és megvaló- 

si tá sa.. Ehhez mindenekelőtt a második világháboru folya 

mán fokozatosan érlelődő forradalmi helyzet objektiv és 

szubjektiv feltételeinek szinkronba hozására volt szükség. 
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Már a város felszabadulásának napján csatasorba álltak az 

addig elfojtott, a mélyben feszülő forradalmi erők, fel-

szinre kerültek a demokratikus elemek. Az aktuális, a köz-

rendet,: az élet lehetőségét, megindulását biztoaitó köz-

vetlen feladatok mellett a perspektiva, a jövő .,. a Xovább- 

fejlődés csiráinak megteremtése is ezekben a napokban tör-

tént meg.. Ez széleskörű politikai és szervező munkát köve 

telt meg. A  kibontatkozó demokratikus átalakulás, forradal 

mi tömegmozgalom vezetése, szervezése a munkásosztály fals 

data volt. Mindenekelőtt tehát a mir9,kAsosztály és a néptiii- 

megek megszervezése,. . vagyis a munkásszervezetek megtorem 

tése volt a feladat, g korai f elszabadulás, a központi ha- 

talmi ős politikai-nmozgalaii . szervek hiánya miatt i  sajátos 

politikai fejlődés, politikai viszonyok határozták meg a 

munkáspartok létrejöttét -. tevékenységét is. Az eleső időim 

szak speciális társadalmi-politikai fejlődése a munkásegy 

ség alakulásának is bizonyos eltérő sajátosságokat adott. 

A felszabadult : Szegeden is elsőként a kommunista 

párt . állt talpra. A város munkásmozgalmának vezetői már . 

2944-ben, az illegalitás körülményei között készültek a 

felszabadulást követő időkre ,, megvitatták a teendőket. Kü- 

lönösen szeptember 2•a után zajlottak le különböző össze- 

jövetelek, amikor kezdtek visszatérni az internálótábor-

ból a német megszállás után elhurcolt munkásmozgalmi ve-

zetők._ Többek között összejöttek baloldaliak Kovács István 

Petőfi Sándor sugáruti mühelyében.13  Megbeszélés volt szep-

tember tember 2.a után Dr. Valentiny Ágoston` lakásán és a Tétvezér 

utcai munkásotthonban :s•l4  Október 9-én egy csoport bpi-

tőipari munkás jött össze megbeszélésre. 15  Különösen je.. 

lentős volt az október 9-i megbeszélés., amelyen  elható. 



rozták a szakszervezeti mozgalom ujjászervezését. 1ó  Október 

10-én a felszabadulást megelőző napon az  illegális kommu.» 

nisták,. az 1944. március 19-ig a legális munkásmozgalomban 

dolgozó kommunista érzelműek, baloldali szociáldemokrata és 

szakszervezeti vezetők megbeszélést .tartottak. 17  Ekkor 

tehát már a  felszabadulást megelőzően elhatározták a Som- 

munisták Magyarországi Pártja. szegedi . csoportjának rsegala-r. 

kitását 

Ezeken a: megbeszéléseken sem  tartalmi-politikai, sem 

szervezeti vonatkozásban nyilváunvalóan nem lehettek ttkéle- 

Lesen kikristályosodott elképzelések ., világos. tervek. A mun 

k&segyeég szempontjából azonban nagyon lényeges, hogy volt 

kommunisták ás szociáldemokraták együtt vettek részt ezeken 

a megbeszéléseken, és egységes párt és szakszervezeti moz-

galom létrehozását határozták el .. . 

.Az-illegalitásból való kilépés ás az uj helyzetnek meg-

felelelő elméleti, programbeli és szervezeti kérdésekben 

való bizonytalanság rányomta bélyegét a felszabadulass utáni 

első napokra is.  Ennek ellenére , a fő feladatokat illetően, . 
mind a politikai ás gazdasága., mind a mozgalmi élet terű 
letép kezdeményezően .,._ aktivan ás alapvetően helyesen 

tek fel.. A kommunisták között is volt persze bizonytalan-

ság, tisztázatlaúefig több kérdésben, komoly viták folytak 

a különböző kérdésekben. Ezek közé tartozott a munkásegy- 

ség formájának, az együttminctidésnek a pro;blémá ja is. Az 

egység szükségessége vitathatatlan volt,  megvalóssitásának 

módja, formája azonban sem volt világos. Az október 10-i 

központi egységmegállapodáat természetesen nem ismerhették 

Szegeden. Néhány napig a helyi kommunista vezetők előtt 

is tisztázatian volt: egy vagy két munkáspárt lesz-egy van-ep 



létjogosultsága a szociáldemokráciának Magyarországon. Ez 

a legvilágosabban abban nyilvánult meg, hogy a felszaba-

dulást követő első hónapban a szegedi munkásmozgalom lé-

nyegében egy egységes párt keretében tevékenykedett. 

Id. Komóosin Mihály /régi baloldali szociáldemokrata ve- 

ze /, Komócsin. Illés /volt illegális kommunista/ és Dr. Va-

lentiny Ágoston /az SZDP volt szegedi elnöke/együtt je-

lenlek meg a Szovjet katonai parancsnoknál a város mun-

kásmozgalma nevében és Dr. Valentiny Ágostont a munkásmoz- 

galmi vezetők egységes munkáspárti polgármesternek jelöl- 

ték.i8  Az ekkor tevékenykedők szinte mindegyike - köztük 

számos volt jelentős szociáldemokrata • a kommunista párt 

ba lépett be. Magánbeszélgetésben még Dr. Valentiny Ágos-

ton belépéséről is  szó volt, 6 azonban azzal tért Isi a be-

lépés elől, hogy megvárja, mit csinál Szakasits Árpád és 

döntésétől függően oslekszik.19  Szlusni József, a nyomdász 

szakszervezet helyi csoportjának egyik vezetője is felet 

tele, Galló Ernő döntésétől tette-függővé a pártra való 

belépését. Természetesen rajtuk kívül még több volt szo-

ciáldemokrata sem lépett be az egységesnek induló munkás 

pártba. 

A legális kommunista párt formálisan csak október 18-

án alakult meg , . öttagu vezetőségét pedig másnap alakitot-

ta meg. A párttal kapcsolatos említett tisztázatlanság ., az 

ezzel kapcsolatos nagy belső viták, a demokratikus össze-

fogás és a pártok viszonyának értelmezése körüli. bizonyta-

lanság is egyik oka lehetett annak, hogy a nagy lendület- 

tel meginduló tevékenység csak egy hét mulya jutott el a 

párt megalakulásáig, és a szakszervezetek, valamint az el-

ső üzemi tanács létrehozása is hamarabb történt meg, mint 



- 
1  - 

a legfontosabb szervezeté, a legális munkáspárté. A  szak-

szervezetek és az üzemi tanács vonatkozásában ugyanis vi- 

lágos volt, hogy.egységes munkásszervezetek lesznek, akár 

egy pártja lesz a munkásosztálynak, akár fennmarad a két 

pártra való megosztottsága. 

Az egységes párt megalakitásé t célzó tevékenységet 

•bizonyitja az is, hogy at . alakulásban résztvevő vezetők 

igéretet tettek arra, hogy szakmájuk szervezett munkásait 

beléptetik a kommunista pártba. 21  Ezt bizonyitja és az 

adott kérdésben a kiforratlanságot tanusitja., hogy a Sze-

gedi Kenderfonó RT üzemi tanácsa október 20-án azt is fela-

datként jelölte meg: "hogy az üzem valamennyi alkalmazott-

jának .a-szakcsoportjába való tömöritése, valamint azoknak 

a kommunista pártba való politikai beszervezése' történjen 
'meg. 22 Ezer a oélkitüzések természetesen nem valósulhattak 

meg és amint akésőbbiekbön erről még szó lesz * nevem 

ber elejétől már a Szociáldemokrata Párt ujjászervezése 

volt a feladat. A nyomdász szakszervezetből például a kom 

muni'sta pártba azonnal belépő Farkas Istvánnak és Honoz 

'Lászlónak egyetlen embert sem sikerült a pártba beszeg' 

vezni . 23  Az első hónapban tehát a Volt szociáldemokraták- 

nak az egységes munkáspártként milköd8 kommunista pártba 

való beszervezése volt a célkitüzés. 

Az  eszmei és  politikai  bizonytalanságot az  elemzett 

kérdésben tükrözik a párt első  megnyilatkozásai is. Az 

október 18••án meginduló 'Szegedi Népakarat" hasábjain és 

az október 18••i szakszervezeti. nagygyülésen egyaránt szó.. 

leakörü nemzeti összefogást hirdettek meg. "össze kell  

hogy fogjanak a pártok; egyházak r  társadalmi egyesületek", 

vagyis minden társadalmi réteg képviselői, beleértve a 



gyárost és földbirtokost is. 24  A párt első felhivása azt  

hangoztatta, hegy a kommunisták a szabadság, a demokrácia  

Ügyét, a magyar nép földhözjuttat ssát kivá.nják szolgái!  

ni.~5  A nagygyülés is szabad és:független demokratikus  
• 

Magyarországért szállt eikra. Ezen a nagygyülésen'kommu  

nisták, szociáldemokraták-, kisgazdák, kereszténypártiak ' 

vettek részt.. 26  De ugyanakkor kommunista-lapot: jelentet-  

tek még, amelynek irányzatát ugy határozták meg, hogy "a  

magyar dolgozók szócsöve és szószólója kiván lenni és kö-

zelebb akar jutni a szocializmus megvalósításához.," Tál- 

lalták a szocialista társadalmat is... 27  E két utóbbi meg-  

nyilatkozás figyelemreméltó, hiszen ismert, hogy az MKP  

a felszabadulást követően egy ideig tartózkodott a szoci-

alizmus megteremtésének hangoztatásától, propagandáiától  

és a demokratikus feladatokat hangsulyozta. Október '20.-án  

pedig Kommunista Ifjusági Szövetséget hoztak létre..  

Az első időszak egyik jelentős dokumentuma a muxs  

egység vonatkozásában a Szegeden lévő un.- budapesti ego.- 

port állásfoglalása volt. Hangsulyozták 'egvik , napról a,  

másikra megteremtődött az egvséges imunk&smoz'calom, -..... ézt  

természetes ós pezitiv megnyilvánulásnak tartják, mert'  

ezután már nem ütheti fel'fejót a rögi szellem, az egysó-  

áros mozgalom kell!'" Ezt az állásfoglalást őszinte szoci-

alista megnyilvánuláskánt üdvözölte a °"Szegedi Népakarat."  

a szegedi kommunisták nevében. A2 egységes munkáspárt  

megteremtésére' törekvést jelzi. Gombkötő Péternek•, a KMP  

szegedi csoportja titkárának 1944. november 9.i beszámo---

lója is, amelyben kijelentette, hogy "a legális és ills-  

gális mozgalom munlcissága összekerült.'29'  



A felszabadulás utáni első hónapot tehát az jellemez. 

te, hogy általánosságban elismerik a demokratikus összefo-

gást, és ezen belül .a munkásegységet. Gyakorlatilag, a sze 

gedi munkásmozgalom mind politikai, mind szakszervezeti 

vonalon az egység jegyében, egységes mozgalomkeretében 

szerveződött ujjá .. A kommunista párt keretében tehát megte.• 

remtették a szegedi munkásmozgalom szervezeti egységét, tul-

mentek a népfrontpolitikán, ; 'a munkáspártok akcióegységpoli- 

tiki ján,. az együttműködés akcióegységformáján. Az SZDP•.ről ., 

annak uj.jászervezéséral ós igy _m két párt közötti együtt- 

nüködésről 1944. november elejéig nincs szó. 

Azt a tényt, hogy a korán felszabadult Tiszántulon az 

első időkben sajátos társadairmi.politikai fejlődés indult 

meg, a. kommunista párt kizárólagos tényező vol t.•.. különösen 

a munkásmozgalmon belül -. és ezért_ az SZDP kezdetben nem 

szerveződött ujjá általában negativan szokták emlegetni, . 

birálják. A bírálat mellett azonban feltétlenül rá kell mu-

tatni arra, bogy önmagában azt, hogy egyetlenmunkáspárt 

alakult,, nem lehet. Csak bizonytalanságnak vagy balos meg. 

nyilvánulásnak 'tekinteni.. Tükröződött ebben a kommunisták 

és, szociáldemokraták .felszabadulás előtti együttnüködése, 

akoióegysége következtében beállott fejlődés, a munkásmoz-

galom és a munkástömegei; balratolódása, az egyre  erősödő  

egységtörekvés, valamint a kommunisták megnövekedett te,- 

kintélye és • a szociáldemokraták opportunista politikájából 

való kiábráaudulás. Ezt bizonyitja, hogy a volt szooiálde- 

mokraták kiízül. sokan a felszabadulás után azonnal a kom. 

munista pártba léptek be, mert nem érezték magukénak az 

SZDP.t és az MKP vált • a szegedi munkásmozgalom harcos ha-

gyományainak folytatójává. -30 
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A helyzet a munkásegység kérdésében is cask november 

5-45 után változott meg, amikor az MKP Külföldi Bizottsága 

tagjainak Szegedre érkezésével., a nemzeti összefogás és a 

munkásegység elméleti-politikai kérdései és szervezeti` 

kérdtet is világossá váltak. November 7-ión Gerő "Ernő nagy- 

gyülésen ismertette a demokratikus összefogás, a párt nép- 

frontpolitikájának kérdéseit. Világossá vált az 3® s, hogy 

a népfrontpolitika nem jelenti azt., hogy csak'egy párt 

lesz, vagyis a demokratikus összefogás szervezeti kerete 

nem a pa -rt,, hanem a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 

lesz. Természetesen tisztázódott az is,: hogy ezen belül az 

NKP nak kell vezető szerepet  játszania, de szükség lesz a 

többi demokratikus partra, köztük a Szociáldemokrata Párt-

ra is. Az ezeket a kérdéseket tisztázó november 9-1 érte-

kezlet,. majd a november 19-i programvita után indultak meg 

az erőfeszitések a többi demokratikus párt, köztük az SZDP 

létrehozására is. A helyzet megváltozását és a szegedi kom• 

tuunistáiknak a Szociáldemokrata Párttal szembeni megválto-

zott politikáját jelezte a "Szegedi Népakarata megszünése 

és a Délmagyarország 0. lap november 19•i megindulása is. 

Ez a lap az MNFF lapjaként jelent megr  és az SZDP csak a-

zért nem szerepelt alapitól között, mivel ekkorra még nem 

szerveződött ujjá. Ez azonban ekkor még nem jelentett prob-

lémát, a lap közölte az SZDP párthireit és eszmeileg-poli-

tikai.lag is segitette az SZDP ujjászervezését. November 

elejétől már folyt á Szociáldemokrata Párt ujjászervezése 

körüli munka is. Tisztázták, hogy az SZDP-nek komoly gyö-

kerei vannak a városban és jövőjük a magyar politikai é 

letben eivitathatatlan. 31  

Mindezek alapján a kommunista párt november elejétől 



kezdeményezte és elősegítette testvérpártja megalakulását. 

November 8..én személyesen felkeresték Dr.  Valentiny Ágos-

tont, Vörös Józsefet és több olyan szociáldemokratát, akik 

nem léptek be a kommunista pártba, és tagjai voltak a fel-

szabadulás előtti utolsó SZDP vezetőségnek, hogy a párt 

megalakulását szorgalmazzák 32  Többeket - igy Bernáth And-

rist,. Bngi Istvánt -► akik régi, baloldali szociáldemokra-

ták, /előbbi ugyancsak tagja volt az SZDP VB.nek/ és a 

felszabadulás után a kommunista pártba léptek be az SZDP 

ujjászervezésére irányitották." 

Az  SZDP megalakulásának ezt a jelentős késését azon-

ban nemcsak a kommunisták részéről egy rövid ideig tartó, 

fentebb elemzett bizonytalansággal és a kommunisták szer-

vezeti egységet is magában foglaló egységtörekvéseivel le-

het magyarázni. Ugyanis másik oldalról az SZDP szegedi ve- 

zetői, .akik kezdetben szintén elsősorban a politikai bizony-

talanságból adódóan nem léptek be'a Magyar Kommunista Párt- 

ba, nem is nagyon óhajtották a Szociáldemokrata Pártot uj- 

jászervezni. Kétségtelen egyes proletárdiktaturára utaló 

intézkedések., a bizalmatlanság is okozott stagnálást, ta-

nócstalans,got a párt ujjászervezése körül. Hatott, hogy 

nem volt semmiféle elképzelésük a fejlődésről., ugy gondol-

ták, hogy az adott helyzetben az.MKP mellett nines létjo-

gosultságuk. Nem látták tisztán sem a. felszabadulóssal be-

következett változás jellegét,; sem az SZDP szerepét az uj 

viszonyok között. Zavart okozott, kivárásra és passzivitás- 

ra ösztönzött az is, hogy nagyon sokan átléptek az MKP-ba. 

Kéthly Anna felszabadulás utáni első szegedi utja alkalmá- 

val, 

 

amikor megismerkedett a helyi viszonyokkal igy kiál-

tott fel:  "Hát itt mindenki kommunista lett?" 34  De az 
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SZDP megalakulásának tul nagy késését men lehet csak ezek- 

kel a tényezőkkel magyarázni. Az első hónap bizonytalansá.. 

ga után ugyanis még egy teljes hónapot késett a Szociálde-

mokrata Párt ujjáalakitáaa.. A pártok közül utolsónak jött 

létre Szegeden az SZDP,.• annak ellenére, hogy Jelentós ha- 

gyományai voltak a váro.sban...'Ez a nagy késés már a pártot 

ujjászervezők eszmei-politikai arculatát is'megvilágitja. 

Jobboldalinak kikiáltani az SZDP u j jáalakitásában -  rószvevő- 

ket tul sommás megállapítás lenne, de kétségtelen, hogy nem 

a baloldal játszotta a fő szerepet Az  SZDP.szegedi szerve- 

zetének uj jáaiakitásaban.,. Az elmondottakét igazolja Dr:  Va- 

lentiny kgoston magatartása is. Az SZDP szegedi szervezeté. 

nek felszabadulás előtti elnöke a munkásvezetők óhajára 

Szeged polgázmest®re lett.: ' Aktiv szerepet vállalt az uj 

rend alapjainak megteremtésében. Ugyanakkor pártja ujjá 

szervezésétől még sokáig. vonakodott és csak hosszas rábe-

szélés után volt erre hajlandó-. A késésben tehát kétségte.. 

lentit szerepet játszott az is, hogy az SZDP születésénél 

elsősorban olyanok bábáskodtak, akik később nem tudtak lé- 

pést tartani a. fejlődéssel és erősen Jobbra tolódtak,. va-

lamint az ingadozók, centristák. A többiek -• :és nemcsak 

a kommunistákkal mar a felszabadulás előtt kapcsolatban 

állók - nagy számban az 	léptek át. Igy a szegedi 

munkásság legkiválóbb, legbefolyásosabb 'vezetői kommunis 

tákká váltak és sok kádert,. tagot át is vittek magukkal. 35  

A baloldalhoz közel álló. Papdi György,. az SZDP szegedi 

szervezetének felszábadulás előtti utolsó titkára pedig 

csak 1945. április 27-ón tért haza. A szegedi szooiálde 

mokrata mozgalom régi harcosai közül mások is - igy 

Bozóki Lajos, Dr. Berkes Pál - csak később tértek haza. 

A Szociáldemokrata Pártot létrehozók huzódozasát, 



fölelmét sem lehet azonban egyértelműen jobboldaliságnak, 

létjogosultság megtagadásának, a proletárdiktaturától 

való félelemnek-  a kommunistákkal való együttműködés meg-

tagadásának tekinteni. Ebben a tekintetben is feltétle-

nül hatott az egységtörekvés, .a.munkásosztály sok bajt 

okozó, és
.  a fasizmus győzelmét megakadályozni nem  tudó 

megosztottságának a megszüntetése. Ezt a tényt bizonyi.A-

ja olyan szociáldemokraták belépése az MKP -ba, akik a 

felszabadulás előtt nem tartoztak a baloldalhoz és nem 

müködtek együtt a kommunistákkal. Erről a nagyarányu át- 

lépésről szól Kéthly Anna 1945.  januári jelentése is. Bi- 

zonyitják ezt riás tények is.  Miller  Dezső és Bozóki Lajos, 

az SZDP szegedi szervezetének korábbi vezetőségi tagjai 

1945-ben történt visszaérkezésük után meglepődtek azon, . 

hogy továbbra is fennmaradt a két párt szervezeti külön-

állása.
36 Bozóki Lajos - nyilvánvalóan abból az interná-

lótábori beszélgetésből kiindulva, amelyben Tombácz Imre, 

a szegedi munkásmozgalom kiemelkedő vezetője közölte ve- 

le, hogy az MKP-be fog belépni - visszaérkezése után elő-

ször őt kereste fel az MHP székházában.3 7  Az ugyancsak kó- 

sőbb visszatért Dr. Berkes Pál, az SZDP VB tagja is csak 

alapos tájékozódás után maradt az SZDP-ben.38  

Az SZDP megalakulása körüli bizonytalanságnak még 

egy tényezőjét emlithe t j í k s" központi szerveik, a központi 

irányit&s hiányát. A nagy tradiöiáju szegedi szociáldemok-

rata mozgalom egyes képviselői pedig a központi döntősek-

től, elhatározásoktól várták az SZDP sorsának további ala-

kulását, a párt létének, vagy nem létének eldöntősét. 

Mivel az SZDP centrum hiánya miatt 1944. végéig nagyfoku 

öntevékenység és spontaneitás jellemezte a Szociáldemokrata 
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Párt tevékenységét a felszabaditott területeken, Szegeden 

ennek hiánya is szerepet játiszott a helyi szervezet ujjá 

szervezése körüli nehézségekben. 

Ilyenformán esek négy héttel .  a félszabaáulás után,_ 

november 9-én zajlott le az első mégbeszélés, amelyen az 

SZDP ujjáálakitásáról tárgyaltak. 39  Az 1944. november 19- 

ón, a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front lapjaként induló 

Délmagyarország kiadói között még nem szerepelt az SZDP. 

December 1-én adott először hirt a lap azSZDP u j jászer• 

veződéséről, de  a  párt a novemberben folyó tárgyalásokon, 

vagyis az MNFF .  és annak helyi,`  szervezete, a Szegedi Nem-

zeti Bizottság megalakitásában már résztvett. A december 

2--i tárgyaláson, ahol  a Szegedi Nemzeti Bizottság. megala 
kuit, az MKP két képviselője mellett ott volt Vörös József 

is, az SZDP képviseletében.4o  /A két párt sulyát, a megvál- 

to zo tt erőviszonyokat, a felszabadulás óta kifejtett te- 

vékenységüket, fejlődésüket tükrözte a 221-es részvételi 

arány. / A Nemzeti Bizottságban ' mindkét munkáspárt és a szak-

szervezetek is 2-2 taggal képviseltették magukat.41  A de.- 

comber 3-i nagygyülésen Dr. Valentiny Ágáston az SZDP ne-

vében a következőket mondottas. '"... elismeréssel adózom in- 

nen az MEP kiküldötteinek. _.. A szociáldemokrácia a leghii- 

ségesebb és legodaadóbb harcosa lesz a népi Magyarország 

felépitésének. "42  A szabadság és a demokrácia jegyében, a 

"régi rendszer  bérencei ' "...nek lehetetlenné tétele jegyében 

minden volt elvtársat, minden demokrata érzésii polgárt 

csatlakozásra hívott fel. Hangoztatta, hogy a pártnak tör-

ténelme van és kitörölhetetlen gyökerei a magyar népben. 43  

December 5-én jelent meg az SZDP szervező bizottságú -

nak közleménye, amely lényegében a párt hivatalos zászló- 



bontását jelentette.. A part,' "amely a magyar munkások, pa-

rasztok és kispolgárok első Öntudatos ébresztőjeéú össze-

tartó kapcsa volt, egyben hídverő az int'elíektüeilek felé"*  

a demokrácia alapján állva munkásokat, parasztokat:,: pol- 

gárokat, nőket és ifjakat. hiv zászlaja alá244  

AZ' SZDP szegedi szervezetének e'  két első  megnyilat-

kozása  j el zi azt;.,: hogy a párt hajlandó  elfoglalni helyét  

a demokratikus ujjászületést megvalósitó nemzet* összefo- 

gásban,, a l'szociáldemokratizmus" talaján:, a demokrácia hi-  

veként. Elfogadja az uj helyzetet *  azt, hogy csak a "másik  

munkáspártként" szerveződhetett_ ujjá, hogy az NKP  le~íis-

sá vált és hajlandó a vele való együttműködésre. Ugyantik-  

kor már megtalálható ezekben a megnyilvánulásokban a párt  

szervezeti jogfolytonosságára, eszmei és politikai vona  

fának változatlan folytatására való hivatkozás, az SZDP  

történelmi szerepének kritikátlan dicsőitése, a demokrácia  

tulhangsulyozása, a demokráciában való 'fanatikus bizalom**  

valamint a szociális bázis polgári-kispolgári irányba való  

eltolódásának csirája. A kommunistákkal való együttmüködés  

konkrét szervezeti formáiról egyik helyen sem volt szó,  

csak általában ismerték el., illetve beszéltek összefogás-

ról, együttmüködésről mindenkivel. A munkásegység 'kiemel-  

kedő jelentőségéről tehát ekkor még nem szóltak.  

Az SZDP szervező munkája Szegeden csak 1944. derem-  

bar 31-én jutott el odáig, hogy a felszabadulás utáni el.  

ső taggyülését - kb 220 resztvevővel - megtartoa és veze-  

tőségét megválas.sza.45  Igaz*  decemberben már miködtek e-

gyes kerületi szervezettik, igy a belvárosi, móravárosi,  

• 
Fodor-telepi szociáldemokrata szervezetek.46  A két mun- 

káspárt együttmüködéeét azonban már az 1944. október 11-i 
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felszabadulástól kezdődően vizsgálhatjuk, vagyis az SZDP 

formális u3 j&alaki'tása előtti időszakban is. Sőt ebben 

a periódusbán már két .fázist is megkülönböztethetünk. 

Az egyik az . 1944: november elejéig tartó időszak, amikor 

. átüienetilég a MunkAsámózgalom szervezeti egységének .meggy- '" 

valb si tása iranyaba: törtéiatek iépésék„ ' és' tuffs jdonképpen 

ez meg ,is való'sult , má jd az SZDP • ú j,j ászervezés ét el.i.ndi. 

tii' november 	értekezletkutáni időszak... Az alapvető 

nagypolitikai kérdésekben demokratikus u j jászüle t6s, . 

politikai élet ós egyáltalában az élet meginditAsa ., a. köz- 

igazgatás  nnegszorv©zésé.s ' antifasiszta hare stb. ••_ egyet. 

értettek a komMúnistE.k és a ázóc_3é.ldemokraté,k. Az SZáP 

megalakulása után áz 1944:.e's év  végéig pedig a két párt 

együttmüÉiódése csaknem teljesen zavartalan volt. Ez az e. 

gyes konkrét  politikái kérdésékben elfóglalt álláspontjuk 

68'gyikórlati tevékenységük alapján' is megállapitható.. A 

kommunisták-kezdeményezték 6s . fxányitották az MIIJFF ős Sze-

gedi bizottsága, a Szógedi Nemzeti Bizottság létrehozását 

ős munkáját„ játt  'd® az "SZDP szegedi vezetői 3.s intenzivoá 

résztvettek áz előmunkálatokban és a mégalakulásban. A 

Nemzeti  'Bizottság deceMber 4-én tartott ülésén együttesen  

szálltak szembe  Balogh Istvfinnal, á Szegedi N©mzoti Bizott- 

sétg kigazdapárti elxaökével',. aki az u j,' nagyrészt kommunis-

ta :és szóoiá,ldemokrata közigazgatási vezetőket le akarta 

váltátri1,47.  Lzt közösen sikerült  megakadályozni. Nem völ- 

tak ellentétek az  önkormányzati testület Megalapitását ii- 

letően .  sem.. Dr. Valenti.ny Ágoston és az  egyik kommunista 

nemzeti bizottsági tag a Városi - tanács néven ujjáalakitan- 

dó önkormányzati szerv progressziv alapon .'vagyis az erő- 

Viszonyok alapján történő megválasztása Mellett  szállt  

sikra. Végül ugyan kompromisszumos mególdásként 'éppen 
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Dr. Valentiny Ágoston javaslatára - az egyenlő képviselet 

elvét fogadták el, de az MKP vezetősége elutasította ezt 

a döntést, aminek értelmében a Nemzeti Bizottság demember 

12-i ölésén azt meg is változtatták. Ennek alapján az erő-

viszonyoknak jobban megfelelő pártképviselet arányokat fo-

gadtak el. Az MKP 15, az SZDP 10, a  szakszervezetek pedig 

12 helyet kaptak az akkor már törvényhatósági bizottságnak 

nevezett ideiglenes közigazgatási testiiletben. 48  E bizott-

ság  1944. elemember 27-i első ülésén Dr. Valentiny Ágoston 

demokratikusnak tartotta a bizottság megválasztását, tehát 

elfogadta az emlitett arányokat. 49  Emlitésre méltó, hogy 

minden felmerülő kérdésekben az MKP, az SZDP és a szakszer-

vezetek képviselői  azonosan foglaltak állást. Közötti, az 

Ideiglenes Nemzetgyülés küldötteinek megválasztásánál sem 

merült fel ellentét. Szegeden az MKP 5, az SZDP 3, a szak-

szervezetek 4 mandátumot kaptak. 50  

A termelés meginditása is közös érdeke volt a két párt-

nak, mindkettő tagjai résztvettek benne. A létrejött üzemi 

bizottságokban szooiáldemokraták is tevókenykedteb. Az el 

sőkknt létrejött üzemi bizottságban =  a Szegedi Kenderben 

a hét tagból egy volt az SZDP tagja.. Az újszegédi Sender 

első üzemi bizottsága csak kommunistákból állott, de később 

helyet kaptak benne szociáldemokraták is.  Az  Orion Bárgyár 

üzemi bizottságának elnöke szociáldemokrata lett, a bizott-

ság tagjai  sorában a szociáldemokraták mellett többségében 

kommunisták tevékenykedtek. 

A legjelentősebb az együtlmüködés szempontjából az egy-

séges szakszervezeti mozgalom megteremtése volt. A szakszer-

vezeti mozgalom kezdettől a munkásegység megvalósitásának 

legfontosabb terepe volt. Először üzemenként szervezték 

szakszervezetbe a dolgozókat a szegedi kommunisták kezde- 



ményezésére. Hogy mennyire fontosnak tartották az egységes 

szakszervezeteket a munkásmozgalom egysége, az'akcióegység 

szempontyból is,. azt Jelzi, hogy az 1944: november 21 -éra 

a Lemezgyárban tartott szervező, vezetőségválasztó gyűlés 

eel kapcsolatban hangoztatták: "evvel az sízem mindkét mun- 

káscsoport ja vezetőséget nyert. 651  Később az üzemi. ' ázervez- 

kedést a szakmai váltotta fel, ez  azonban  az egységet nem 

befolyásoltá. Mind a szakmai csőportok helyi vezetőségeiben, 

mind a szegedi mozgalmat irányitó Szakszervezeti Bizottság-

ban kommunisták és szociáldemokraták együtt tevékenykedtek. 

A 11 tagu Szakszervezeti Bizottságot a december 29-i szak 

szervezeti ösezvezetőségi ülésen választották meg. Tagjai 

közül öten az MKP, négyen az SZDP tagjai voltak.52  

Egységes nőszervezet, valamint a korábban megalakult 

KISZ-nek egységes demokratikus ifjusági szervezetté törté-

nő átalakitása felé is megtették ajz első lépéseket, azért., 

hogy a pártok ne hozzanak létre külön--külön saját tömeg-

szervezeteket,. hanem a tömegszervezetek egységesek legye- 

nek• Ezek előmunkálataiban ' Szegeden Jelentős szban szo- 

ciáldemokraták is résztvettek, ős csak a kővetkező periódusra 

ban léptek központi utasitásara a saját tömegszervezetek 

létrehozásának utjára. Jelentős á Nemzeti ' Segély munkájá-

ban  is a két párt közös  résztvétele. A már fentebb vázolt 

okok miatt mindezeken a területeken a kezdeményezés, az 

irányitás a kommunisták kezében volt. 

Hamarosan megkezdődött a harc a fasizmus maradványai 

ellen, a nyilasok, a fasiszták feleiősségrevónásáért. Ez az 

antifasiszta, demokratikus forrradalom egyik legfontosabb 
• 

feladata volt. Az antifasiszta harp szükségességében egyet-

értett a két munkáspárt. Decemberben még alapjaiban együt- 



tee és egységes volt a két párt. fellépése a fasiszta, jobb-

oldali elemek elleni harc és gyakorlati rendszabályok te- 

kintetében. Ugyanakkór itt a  ebben a.kérdésben jelentkez- 

tek először a két párt közötti ellentéték csirái,, Ezekben 

a látszatra taktikai,, módszerbeli,. felfogé;sboli eltérősek-

bén már megmutatkozott, .hogy a fejlődés majd á két part 

közötti eszmei:-politikai ellentéteket - amelyeket átmene- 

tileg a népi demokratikus forradalom első periódusa háttér-

be s,zoritott - felszinre fogja hozni. Az SZDP egyes' szege-

di  vezetőinél ugyanis mar fikkor, nagyon koránmegmutatkozott 

a fasiszták elleni enyhébb rendszabályok alkalmazásának 

szándéka, a demokrácia elvont, általános, °tiszta"., ..szó- 

ciáldemokratá értelmezése. Igaz,. Dr.  Valentiny Ágoston,. 

mint  polgármester saját'hatáskórében hatályon kívül.helyez 

te a zsidótörvényeket... A jóbboldali politikai bünösők _ e 

lelősségrevonására egy pártklözi bizottságot javasolt." 

Ugyanilyen értelemben beszélt Gombkötő. Péter ' az NKP sze-.-

gedi titkára is. 54  Dr.  Valentiny szerint azonban ez a bi- 

zottság csak általános elvek elfogadását végezte volna el. 

A népbiróságok megalakitása, amely a polgári demokrácián 

tulmutató rendszabály volt.- és amelyétaz általa kikül 

dött pártközi bizottság javasolt , már ütközött az igaz 

afigiigy ainisztér "bécsi mintá ju" szociáldembkrata város-. .és 

országirányitó konoepció jávai. A reakció elleni harc mód-

szereit illetően kialakult ellentétetmutatja Szirmai Ist-

vánnak a MCP délkerületi' titkárának 1945. január 16-3 les 

vele Gerő Ernőhöz..55  ?,abbén közölte,, hogy Dr. Valentiny 

Ágoston a központi intézkedés hiánya . i rügyén a Niemzet-i Bi-

zottság január 10.1. ülésén meg akarta akadályozni a nap-

birósági tanácsok felállitását.. Ezt azonban . és. a nép- 



biróság.elleni egyéb támadásokat - sikerült elháritani és 

a pártok már ki is nevezték . tagjaikat a népbirósági tanár-

osokba. Dr. Valentiny Agoston.iliáspontját egyébként nem  

lehet azonositanni'a szociáldemokrata állásponttal. A nép 

bíróság felállítását ugyanis a szakszervezetek l944.:,d 

cember 11-i összvezetőség1..014e követelte .. amelyen eze- 

ciáldemokraták is résztvettek - és a szervezett munkáss ág 

nevében hangoztatták, - hogy a .
. 
szegedi ügyészség fasisztákat 

felmentő  itéleteinesk_, a békülékeny szellemnek'vessenek vé- 

get,.5 'Ennek értelmében a Szegedi Nemzeti Bizottság decem+. 

bor 12-én egyhangulag határözta. e1 a népbiróeág ielállit&-. 

sát . 

Bizonyos ellentét keletkezett a két párt között az iga- 

zoló bizottságok kérdésében isi.. Az  SZDP egyes szegedi .vezem . 

tői ugyanis megálltak az elveknél, az MI(P szegedi szerveze-

te  viszont konkrét gyakorlati harcot ,, azonnali , intázkedése- 

ket követelt . a fasiszták, a. reakoiósok ellen.. A . szegedi 

pártszervezet 1945.. Január 1-i taggyűlésén a szegedi kom-

munisták erőteljesen sürgették a városi tisztviselők maga- 

tartásának pártközi bizottság által történő felülvizssgála- 

tát.: Ennek alapján január 12-én márki is nevezték az Zit 

szegedi igazoló bizottság tagjait. . 

A népbiróságok és igazoló bizottságok létrejöttében 

illetve az ezeket létrehozó rendeletek szigoritásában nagy 

szerepet játozottak a szegediek és ezen behál. is a két mun- 

káspárt szegedi szervezeté a kommunisták kezdeményezésével 

és irányításával. E bizottságok munkáspárti tagjainak 

gyűttrnüködóse az első időszakban ±gen jónak bizonyult. . A 

negyedik számu igazoló bizottságban Farkas István /MKP/ 

és Kovács István /SZDP/ például igen  Jó együttmüködést va 



lósitott meg* 57  Biztositották- a munkáspártl  vélemény  6r. 

véuyesülését a  bizottságban.  Előfórdult aZ'igazolási el. 

járások  során, hogy az SZDP és MKP képviselői tiltakoztak  

és nem irtak  alá egyes  iggizoláeokat,aMlkor.nyilasokat 

kartakigazolni g,58  

két munkásPárt együttesen-biZtósItotta a szakszer. 
. 	_ 	. 	• 

vezet részvételét n törvényhatósági bizottsághan.. nemzeti 

bizottságban és egyéb  koaliclós,  pártközi  biZottságokban* 

Ebben a kérdésben . ami  sok más helyen lgen'nagy problémát 

jelentett ..Szegeden még  vitának  sem lehetett helye* 

Afelsoroltterületeken a  kezdeményezés  a'már eleMzett 

országos és helyi körülmények következtében a'kommunisták 

kezében volt. Az sup lemaradását, késéSétlassan'és néha 

laivetkezetlenill, de  kezdte behozni.  Sulyosabb zavaró momen-

tum, sérelmi politika, paritáskövetelés felmerülésének; egy-

ségbontó jobboldall szocifildemokrata tevékenység megjelenég. 

sének apróbb viták . ellenére . ebben az időezakban még 

nines nyoma*  

1945 'Január közepétől a két  munkáspárt  együttmüködé. 

sében uj szakasz kezdődöttl  mivel megtörtént az SZDP  Ideig-

lenes Országos  Vezetőségének  létrehozása  és sor került 

viszony országos  rendezésére.  Ez'a január 21-i megállapo. 

dás aZ egységfxont.politikalt  Szerveiét1 kérdéseiről 1945* 

január 26.án került nyilvánosságra. Ennek'nyoMán t  igen gyor-  

san megteremtette a két párt szegedi szervezete:is az egYütt. 

müködés szervezeti keretét* Ebből a szempontból*. és egyál-

talán a munkásegység vonatkozásában. kiemelkedő  jeléniő. 

sége volt az 1945* február 1.1 közös  értekezleten  elfoga. 
•  

 
dott határozatnak* 59  Ebben a határozatban az MKP szegedi 

szerveietének és az SZDP szegedi  csoportjának  vezetői üd 
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vözlik a két, párt Központi Vezetőségét abból az alkalom- ' 

ból, hogy megalkották a régen Vart és kivánt munkásegysé-

get. Leszögezik, hogy a két párt helyi' vezetői mindenben 

magukévá teszik ezt a'  megállapodást " és megvédik `a magyar 

proletáriátus egységét. A munkáspártok ákoic egységét, e- . 

gyüttes harcát a demokrácia megvalósitásá.órt az MNFF 'alap 

pillérének tekintik. Helyi illetőséggel is létrehozták a 

3-3 tagu összekötő bizottságot. Ennek tagjai lettek az 

MKP részéről 'Gomkötő' 'Péter;. Gyólai István és. Lakó Antal, 

az SZOP részéről Vörös József, Bozóki Lajas és Komáremi 

István. 

Ez a me,llapodás 'azt jelentette, hogy helyi szinten 

is mar igen koron  és pvorsan ' ,  megvalósult az' 'akeióegység, 

intézményesitették a már kezdettől meglévő együttes harcot 

az uj„ demokratikus' Magyarországért. gyarországért ... Ennek  a gyors megte- 

remtésnek a lehetőségét kétségtelenül á két.párt kapcsola-

tainak felszabadulás  óta eltelt  fejlődése támasztotta ilá, 

készitette elő. Bolyi ' szinten is kiküszöbölték a felszaba-

dulás előtti testvérharo felu júlásának lehetőségét ' és ugyan 

fennmaradta két párt, de együttműködésre és mindkettő ere-

jére szükség lesz á népi demokratikus forradalom győzelmé.  

hez. Mutatta az égyezmény, hogy a fő kérdésekben egyetér.  

tés'volt Szegeden és helyben is megvolt az  alapja az e- ' 

gyütthaladásnak. Ettől kezdve uj szakasz kezdődött a két 

párt szegedi szervezetének együttmüködéaében is, sokkal 

szervezettebbé vált a kapcsolat. 

Ennek  a jele volt az, hogy az állandó összekötő bi-

zottságon kivri;il már formákban is funkcionált az ' egy.ittmü- 

ködés. Igen jelentős előremutató lépés volt ,, hogy meg-

egyeztek abban is, hogy a'Nemzeti Bizottság ülései előtt 

előzetes megbeezélé alapján egyeztetik áil&spont jukat.60 



Ugyanezt megvalósitották a törvényhatósági bizottság ülé-

sei előtt is. Március 1.6n például a , törvényhatósági bi- 

zottság munkáspárti ős szakszervezeti frakcióinak együt-

tes értekezletén . egyeztették álláspontjukat. . 61  Április 

3-án a volt riosei internáltak --. vagyis a két munkáspárt 

helyi vezetői találkoztak a munkásegység jegyében. 62  
Jelentós még, hogy.már ebben az időszakban - április 22-én- 

a két párt ős a szakszervezetek közös vezetőségi lilést tar- 

tottak. ó3  A május 1-ét előkészitő április 24•i demonstrá- 

o1ó ős  május 1-ének megünneplése' is a munkásegység jegyében 

zajlott le Szegeden. Más megnyilvánulásai is mutatkoz- 

tak 1945. . első felében a munkásegységnek. A demokratikus 

átalakulás minden kérdését összefüggésbe hozták a munkás- 

pártok együttmüködésévol. A "Munka" 1945. január 21-i szá-

mában Komócsin Zoltán a  földreform követelésével hozta 

kapcsolatba munkásegységet. "Lehet .... eltérés, mondjuk 

pártálláskiilönbözet, de a földkérdésben .... a legtelje-

sebb egységet kell létrehoznunk. ..: a párttagsági könyvcink 

nem egyforma, de a gazdasági helyzetünk egyezik, tehát a 

céljaink egyformák. ." A földkérdésben Szegeden kommunis- 

ták Cos szociáldemokratát egységesen is léptek fel, 

A szegedi szakszervezetek lapja, a "Munka' is igen 

nagy szerepet játszott a két munkáspárthoz tartozó szak- 

szervezeti tagok közelitésében , összefogásában.. iangsu.. 

lyozta a lap: ""a két párt összetartása megkívánja a pár-

tok tagjainak egymáshoz való viszobyban való meleg bará-

ti összetartásukat is."  Mérhetetlenül fontosnak tartotta 

az egységfrontot a demokrácia érdekében." Az egység gon-

dolatának át kell hálózni száz ős ezer szállal a munkás-

társadalom minden egyes részét. - Ma  nem lehet különbség 



kommunista és szociáldemokrata között, amikor a munkások 

egységes érdekéről van szb." Igen jelentős felismerés, 

hogy éppen a szakszervezetekben kell ennek az egységgon-

dolatnak valósággá kristályosodnia. Óriási foútosságu volt 

annak hangoztatása . az országos megegyezésen is tulmuta- 

tóan hogy nemcsak a jeleni, wde a jövő még sok olyan fela-

datot foglal magában amelyet csak együtt tud megoldani a 

dolgozók társadalma. x,65  Az akcióegység perspektivájának 

ez a bátor felvetése, . hogy ez nemosak a demokratikus*  ha-

nem maid , egy szocialista fejlődés bázisa is lesz, jellem-

ző a harcos, radikális szegedi mozgalomra és nagyon  előre-

mutató.. 

A szociáldemokraták és kommunisták közösen tevókeny-

kedtek a szakszervezetekben is. Nagy szerepük volt az e-

gyüttmüködésben ebben az időben a különböző munkásszövet-. 

•kezeteknek.. Szegeden 1945.•  február 4-én alakult ilyen mú 

kásszövetkezet.66 Közösen kezdeményezte a két párt május 

ban a Szabad Szakszervézetek Kulturbizottságánnak nnegala-

kitását..A két munkáspárt vezetői és 'tagjai együtt vesz-

nek részt közös nagygyűléseken, kulturális megmozdulásokon, 

Üzemi rendezvónyeken. 	 . 

A népi demokratikus forradalom 1945. nyaráig tartó 

első periödus&ban,tehát - a kezdeti bizonytalanság után,. 

amikor az első néhány letéten a Fe jlődés az egységes munkás-

párt irányába haladt - a két,munkáspárt szegedi szerve- 

zetónek együttműködése,, a rnunká,segyeég fejlődése majdnem 

teljesen problémamentes.. Ezt elsősorban az MKP szegedi 

szervezetének egyértelmüen nagyobb politikai sulye.,. meg- 

határozó befolyása,. az SZDP szegedi szervezetének gyen-

gébb,volta idézte elő - de nemcsak ez. 1945. elején ugyanis 
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már teljes erővel folyt az SZDP pártszervező munkája is. 

Februárban már működtek az SZDP belvárosi, felsővárost, 

móravároai, rókusi, Fodortelepi és Somogyi-•telepi szer. 

vezetet Március 4-én uj jáalakult az ujszegedi és a szent.. 

mihályteleki szervezet is. 68 Ugyanebben az időben az MKP 

belvárosi, alsóvárosi, felsővárosi, móravárosi, rókusi; . 

ujszegedi és Somogyi--tel® pi szervezeti működtek. 69  19'5. 

nyarára pedig az SZDP is  teljesen kiépült a városban és 

a felszabadulás előtti szervezeteire, kádereire táaeasz.. 

kodva taglétszáma meg is haladta az MKP tagjainak létszá.. 

mát, bár politikai befolyása melosze elmaradt tőle.. A két 

párt közötti jó ősszhangnak az is oka, hogy ebben a peri- 

ódusban antifasiszta, demokratikus feladatok vannak napi,• 

renden és az SZDP *demokratikus szooialimmusaa, *ma a de- 

mokráoiáért, holnap a szocializmusért* programjának első 

része lényegében egybeesik az MKP népfrontpolitikájával, 

annak  akkori gyakorlati lépéseivel. Az összekötő szálak, 

az azonosságok és nem az elvi-politikai, gyakorlati küldnb-

ségek a dominánsak.. /.jár az eszközök és módszerek tekin-

tetében már ekkor is voltak eltérések./ Az SZDP agy értés 

kelte, hogy az MKP közeledett hozzá. A demokrácia és a  

szocializmus értelmezése, , megvalósitása körül maid  a kö•. 

vetkező periódusban, 1945. május elejétől jelentkeznek az 

ellentétek. Az SZDP határozott programja, stratégiája is 

hiányzott, csak reagált az MEP kezdeményezéseire. 

Még egy tényezőt meg kell emliteni a zavartalan 

együttmüködést elősegitő momentumok közül, éspedig azt ,. 
hogy a két párt ekkor még elsősorban . saját . szervezeteinek 

kiépitésével Volt elfoglalva. Ezt a tevékenységét még nem 



a másik párt rovására végezte, hem a másik pártból pró-

bált tagokat toborozni.. 1945.májusáig az MKP országosan  

.is még osak az élső lépéseket tette még a tömegpárttor vá-  

lás utján, meglehetősen zárt a Szegedi kommunista szer-~ 

vezet is. Mindkét párt a'korábban szervezotlenekkel erő- 

sitetto sorait a régiek mellett, az üzemi szervezkedés, a  

munkásbázis orősitése is csak a kezdeténél tartott. Az M P  

1945. április 5-én határozta el a  hogy áz üzemekben is  nagy 

arányú szervezkedést indit és kiépiti iizemi szervezeteit.  

Az SZDP még el sem kezdte ezt ebben a periódusban. 7D  Te-  

hát az a tény, hogy a  két  párt részben azonos szociális  

bázisra épül, még nem éreztette negatív hatását tagtoboz-  

sási versengéslik formájában.  

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az MKP Köz-  

ponti Vezetősége is egy ideig Szegeden miiködött, távozása  

után pedig  Szeged a Dóikeriületi Titkárság központja leirt. . 

A helyi munkásmozgalom kiemelkedő, kommunistákká vált  

baloldali vezetői, valamint a .  volt illegális budapesti  

elvtársak is az )IK.P politikai,  személyi összetételbeli  

fölényét biztositotté:k. Az  SZDP Szegeden nem tudott eljut-

ni országos központ létrehozásához bár a december 5-i  

felhívás ezt kezdeményezte volna -, jelentős vezetői Sze-

geden az SZDP-nek nem voltak Dr. Valentiny Ágoston ki-  

vételével - ~ ,  mivel egyrészt a volt szociáldemokrata ve-  

zetők az M P-ba léptek be,  másrészt csak később tértek  ha-

za. Szegeden nem  volt olyan prominens jobboldali szociál-

demokrata sem, aki határozottan fel tudott volna lépni az  

együttműködés ellen. Regionális központja sem volt Szeged  

az SZDP-nek, tehát szervezeti és káder szempontból egyaránt  

az MKP javára billen a mérleg. • Ezek a tényezők azért jelen- 



tősek, mivel 'ilyen helyzetekben a viszony a két párt kö- 

zött általában jobb volt, mint ott, ahol az erőviszonyok' 

kiegyenlitettebbek." 

Az a tény, hogy a reakciós jobboldal a korai felsza- 

badulás következtében hamarabb előbujt Szegeden,, mintaz 

országos,, szintén a két munkáspárt együttműködése irányá-

ba hatott. Ugyanis a 'Szegedi Nemzeti Bizottság és a sze.. 

gedi demokratikus rendőrség allén indított országos és 

helyi támadások 1945•.tavaszán a két munkáspart közös har-

cát kivánta meg és felszin alá szoritotta ellentéteiket. .. 

Még egy jelenséget kell megemliteni, mégpedig azt, 

hogy a városban nem választotta el éles határvonal a kora- 

munistákat éé szociáldemokratákat, viszonylag közel á11- 

tak egymáshoz, nem voltak ekkor élés politikai., személyi 

.ellentétek a két párt tagjai között. Ezt a két párt, kü•• 

lönöaen az S2DP megalakulása körüli munkálatok, a később 

visszaérkezők magatartása és a fentebb említett közös meg-

mozdulások bizonyitják. 

Az együttmüködés vonala tehát bizonyos eltérést mutat 

az országos együttműködéstől. Ott ugyanis a kezdeti bizony- 

talanságot 1944. decemberétől 3945•  január végéig,,ebru- 

ár elejéig az SZID budapesti Országos Vezetőségének ujjár 

alakitásáig a kapcsolatok romlása követte.,. főleg a jobb.. 

oldali_debreceni ideiglenes vezetőség miatt. Utána javulás 

történt a kapcsolatokban •. különösen az ekkor kulcsfontos-

ságu felső szinten -, majd'a sok alsó szinten megnyilvánuló 

zavar miatt - amely felső szinten is  veszélyeztethette az 

együttműködést - a két párt központi Vezetősége április 

27-én nyilt levéllel fordult: a párttagokhoz ős követelte 

mindkét oldalról a munkásegységfront megjavitását.71 



Szegeden az 1944. december-1945. januári zavarokat az e- 

gyüttmükddésben nem tapasztaljuk, és a későbbi problémák 

sem jelentkeznek olyan erőteljesen - legalábbis 1945.. má-

jusáig mint amilyenekre a Nyilt Levél utal.  Sőt éppen 

akkor, amikor áprilisban sok helyen kiéleződött a viszony 

a két párt között, Szegeden a fentebb emlitett komoly egy- 

ségmegnyilvánulásoknak lehetünk tanul. 1945. májusában 

azonban má,r nem volt teljesen zavartalan az együttműködés 

itt sem, bár ennek kifelé még nincsenek jelei. Kezdődik 

ugyanis az SZDP részéről a paritás, a poziciók, különösen 

a rendőrségl és szakszervezeti poziciók átadásának követe-

lése. Lényeges azonban,:  hogy májusig ezeken a sérelmi U.  

gyeken a két párt az együttműködés szükségessége alapján 

felül  tudott emelkedni és a nyilvánosság előtt nem került 

szembe egymással a két mnnk4spárt. A hazatért Papdi György 

is  az  együttmüködés szükségességét hangoztatta 2A függet- 

len Kisgazdapárt egységbontó törekvései a pártok- elsősor-

ban a két munkáspárt egységén - kudarcot vallottak Sze.. 

geden._ 73  Kétségtelen jelei vannak azonban, hogy a szociál-

demokrata jobboldal is mozgolódik ős két kérdésben közös 

platformra került a polgári erőkkel. Az egyik a kirobbanás 

előtt 4116 Valentinykórdós, vagyis a szociáldemokrata 

igazságügyminiszter mag4tartása a szegedi polgármesteri . 
pozícióban. A másik a döntően kommunistákból álló rendőr 

cég pártok szerinti összetételének megváltoztatása. 74  

Május 1-e után taktikai fordulat következett be az NEP 

szervező munkájában, a tömegpárttá válás terén, ezen vid már szociáldemokrata munk4sok is erősebben kezdenek 

orientálódni a kommunista pártba.75  Ezek a jelenségek azon-

ban még csak csirájukban jelentkeztek ebben a periódusban. 



A kezdeti problémák után tehát amelyek mint említettem 

pozi#iv vonásokat is tartalmaztak a munkásegység :szempont-

jából - a népi demokratikus forradalom . első  időszakában 

Szegeden a két munkáspárt ©gyüttmüködése igen jónak és e- 

redményesnek tekinthető. Ezt különösen akkor állapithat- . 

juk inog, ha összevetjük a szegedi munkáspárti szervezetek 

viszonyát a Délkerületi Titkárság területén lévő általános 

helyzettel . a két munkáspárt között ., nem is .beszélve a . több 

más helyen sok esetben sulyosan elmérgesedett viszonyról 76 

A két munkáspárt szegedi akcióegysége nagymértékben hozzá-

járult a fasizmus teljes leveréséhez, az uj demokratikus 

államiság kiépitéséhez, fő biztositéka volt annak, hogy 

Szeged élen járt az uj élet megteremtésében. Nagy szerepe 

volt Szegednek abban is :, , hogy a munkáspárti együttmükődés 

keretében 1945.' májusáig országosan is megalapozódott Na-. 

gyar Kommunista Pört tekintélye és vezető szerepe. . 



,A ounkáseirvséR fejlődése  1945. nvarától, az 

1947-es választásokig . 

1945. nyarán a háboru befejeződésével, az alapvető 

antifasiszta, demokratikus feladatok megoldódásával a népi 

demokratikus átalakulás uj szakaszába lépett, uj feladatok 

merültek fel. A feléledt reakció is támadásba lendült az 

elért vivmányok ellen, az osztályszövetség baloldala, első-

sorban az MKP és a munkásegység ellen. A politikai életben 

erőteljes polarizáció indult meg a "hogyan tovább?" kérdése 

körül mind a pártok között, mind pedig egyes pártokon belül. 

A forradalom logikájából következett, hogy az elért eredmé-

nyek megvédése is csak további lépéssekkel, a forradalom  to-

vábbfejlesztésével volt  lehetséges.,  Az MKP májusi konferen-

ciája legfőbb feladatként az ujjáépitést, valamint a munkás-

osztály sulyának növelését tűzte ki, változatlanul a nemzeti 

összefogás keretein belül, fokozatosan megvalósitva, de ha- 

tározottabban hangsulyozva a forradalom népi demokratikus 

.jellegét,, államosítási követeléseit. Kiemelkedő jelentősé- 

ge t tulajdonitott - éppen e Célok elérése érdekében - a 

párt  erősitésének is.  A konferencia határozata kiemelte, 

hogy a párt "mélyitee el és szilárdítsa meg a mm káregység-

frontot, a Szociáldemokrata Párttal való szoros együttmü-

ködést, a két munkáspárt április 27-i Nyilt Levelének szel-

lemében és utasitson el minden kisérletet, amely ennek az 

egységnek megbontására irányul. 77  A megjelölt központi fela-

datot t  az ujjáépitést, a szilárd munkásegységjegyében tar- 



totta megvalósithatónak, és ez a o61 alkalmas ts volt az 

adott pillanatban a két párt tömegeinek közelitésére. A kon-

ferenoia óriási vivmányként ' iidvözölté és riiegerősitette a 

szakszervezetekben megvalósult múnkásegységét, kommunisták 

és szociáldemokraták sz4ros együttmüködését a munkásság leg-

fontosabb-tömegszervezetében. Élesen eiutaísitotta a mindkét 

oldalról néhol jelentkező "különállási"kisérleteket. Az a 

egyébként tulzó és hibás alapállásu - kritika, ami a pár-

ton belüli "baloldali" megnyilvánulások ellen lépett fel, a 

szooiáidemokratákkal szemben néhol megnyilvánuló helytelen°• 

politika, magatartás ellen is szólt. 

1945. májusában az SZDP is véget vetett az ideiglenes-

ségnek. 78  Eszmei, politikai, programatikus lemaradását azon 

ban továbbra sem tudta behozni, bár szervezeti vonatkozás.-  

ban sikerült felzárkóznia a másik munkáspárt mellé.. A közvet 

len feladatokat ekkor is, majd az 1945.  augusztus 18-20.kö= 

zött tartott XZXIV . Kongresszuson elfogadott akoióprogram- ' 

ban az ujjáépitésben, vagyis helyen és az MKP-vet egyezően 

fogalmazták meg: Perspektivikusan, stratégiailag is nagy je-

lentőségü volt., hogy májusban az SZDP az azonos végcél alap 

ián .szentesitette a munkásegységet és a bizalmat az MKP i. 

ránt, amelyeket még a kezdeti nehézségekből fakadó suródá 

sok sem akadályoztak-meg. Természetesen az a j, nem várt fe j-

lődésbői és a "szooiáldemokratizmuaból" adódó eszmei-peli-- 

tikai bizonytalanság rányomta bélyegét a májusi és augusz 

tusi feladatmeghatározásokra, elvi,-programadó megnyilatko- 

iásokra is. Az MKP változatlanul határozott fölényben volt 

eszmeileg, politikailag 4z SZDP fölött, dinamizmusáról, na•► -

gyobb szervezettségéről nem is szólva. És ami ennél is fon-

tosabb, az SZDP jobboldala - amely már az előző időszakban 



sem nézte jó szemmel , a párt balra tolódását, munkásegység-

front-politikáját, az !fl(P térnyerését, és:  vezető szerepét 

az, együttműködésben.. - kezdett határozottabb. formát ölteni. 

,Payer Károly.hazatérése, az Angol Munkáspárt választás győ-

zelme.,. a belpolitikai küzdelem az,.SZDP-n .belül is polarizált. 

Nyíltan.. azonban még., a 	V. ,Kongresszusukon., sem .lépett. fel 

a jobboldal.. Ez a kongresszus..teljesen.a baloldal ir$nyitá•--

. sával.. zajlott le_,. de .már kulisszák mögötti - harcban született 

kompromisszum alap,ján...A Jobboldal minden erőfeszitése elle 

vére sem tudta.megakadályozni a..budapesti..választások közös 

listáját . sem,.. 

Az emlitett tényezők a vidéki politikai éle.tben,, a. he-

1y1. pártszervezetekben is éreztették hatásukat. Szegeden is 

felgyorsult : a polarizálódás,.. egyre ,élesebben és .  nyiltabban 

lépett fel. a , reakció,;  az 1W az átlagosn41. is ,jobboldalibb 

Független Kisgazdapárt. vezetésével...Az.MNFF pártjai közötti 

. yüttmiáködésben éles - : ellent.étek mutatkoztak, és az addig igen 

. jó munkáspárti együttmüködés falán is megjelentek az első 

,repedések. 

Az alapvető tényező. azonban Szegeden most: is az együtt 

működés volt, ellentétben több helységgel.,, . ahol az együttmü-

ködés.már ebben- a kezdeti időszakban is,gyakran lehetetlen-

né vált. Különösen, az.ujjáépitésben való . kö2Ö részvételben 

nyilvánult meg és funkcionált az:együttmüködés a két. párt sze 

gedi szervezetei. és tagjai . kzött.. Kommunista kezdeményezésre 

a :két.munkáspárt .. és a szakszerVezetek.vezetőinek .junius,22-i 

együttes ülésén közös ujjáépitési.bizottság.megalakitását 

határoztsák el.79 .A kileno.tagu bizottság id. Komócsin Mi- 

bály'vezetésével néhány nap. mulva meg is tartotta alakuló 

ülését és megkezdte működését...Egységesen.foglaltak állást 

.a Törvényhatósági Bizottság Julius li-i ülésén az PKP reak. 



ciós vezetőjével, Nagyiván Jánossal szemben. 8°  Az erősödő 

reakció elleni fellépés érdekében a szegedi kommunisták 

erőteljesen hangoztatták a munkásegység szükségességét. 

Komócsin Zoltán Julius 16-án kijelentette: "Az MEP és az 

SZDP együttműködése a legbiztosabb záloga annak, hogy a 

reakció csődöt mond"., és a két munkásvárt  zászlaja alatti 

tömörülésre szólított fel. 81  Ugyanakkor Keresztes Mihály 

az MEP  délkerületi titkára teljes .joggal és helyesen hang 

sulyozta azt is ,  hogy eddig különleges feltételeket szab-

tak a pártba való belépésnél, most nyitásra van szükség és 

az MEP  minden becsületes, jószándéku embert szivesen lát. 82  

Ez jelezte a kommunista pártszervező munka taktikájának 

megváltozását., és egyben azt is,. hogy az MEP nem mond le 

és nem is mondhat le arról, hogy vezető legyen, első párt 

legyen a Függetlenségi Frontban ős a munkásegységfrontban 

egyaránt. Ez a vezető szerep - —amelynek biztositása a párt-

-érdeken tul, osztály és nemzeti érdek is volt- pedig attól 

is függött, hogy a párt szervezeti erejét, létszámát tekint- . 

ve tudja-e elméleti-politikai fölényét., tömegekre gyakorolt 

hatását realizálni, különös tekintettel a közelgő válasz-

tásokra. Ezért a párt is széleskörü tagtoborzást inditott, 

szélesitette tömegbázisét, mert az az veszély fenyegetett, 

hogy a. többi demokratikus párt, amelyek köztük az SZDP 

is szinte válogatás nélkül, mérce nélkül, multra, politi-

kai állásfoglalásra való tekintet nélkül bővitették sora-

ikat, szervezeti szempontból olyan előnyre tesznek szert, 

amelyet a kommunista párt centralizáltsága,. szervezettsége 

sem tudott volna ellensulyozni. A felszabadulás utáni de-

mokratikus fejlődésre már lehetett alapozni a tagtoborzás- 

nál - különösen a korábban felszabadult területeken* Sze- 



geden is. Természetesen ez a nyitás ideiglenesen nehdtizsé- 

gekhez, az uj párttagok nem kellő eszmei-politikai felké-

szültségéhez, bizonyos felhiguláshoz, káderproblémákhoz 

vezetett, főleg alsóbb szinteken. Ez azonban szükségszerű 

lépés volt, és különösen Szegeden volt erre szükség, a vá-

ros fentebb elemzett ellentmondásos társadalmi strukturája 

miatt. Ugyanakkor - éppen ezért - üzemi, kerületi és főleg 

falusi, tanyai szinten sok probléma adódott a vezetők nem 

kellő felkészültsége miatt az első időszakban. 

Az emlitett szervezési változás szükségességét a két 

munkáspárt szegedi szervezeti helyzetének, létszámának ala- 

kulása is aláhuzta, indokolta. Az MKP-nak 1945• juniusában 

a városban 8 alapszervezete, a külterületen 13, a környező 

falvakban 1 szervezete müködött, 6 helyen pedig folyt a 

szervezés. Az MKP szegedi szervezetének 1945. szeptemberé-

ben körülbelül 4000 tagja volt, annak ellenére, hogy csak 

egy pár szavas belépósi nyilatkozatot kellett kitöltenie a 

belépőknek.83  Ez a taglétszám már nagyarányu tagtoborzás e- 

redménye volt. A választási agitáció következtében a párt- 

szervezet tagjainak létszáma novemberre 5600 főre emelkedett. 84  

Abszolut őrtelemben ez óriási fejlődés, hatalmas eredmény a 

felszabadulás óta eltelt alig egy éves periódust tekintve. 

Ba azonban figyelembe vesszük a város lakosainak számát, 

valamint azt, hogy a párt döntő befolyással rendelkezett a 

város gazdasági, politikai életének irúnyitásában, mivel 

szinte minden kezdeményezés tőle indult ki - és ez szerve-

zeti vonatkozásban nem mutatkozott meg -, akkor valóban ke-

vés ez a létszám, amint arra az MKP KV Szervezési Osztályá-

nak instruktorai is rámutattak. 85  Különösen kevésnek tűnik 

a tagok száma, ha összehasonlitjuk az SZDP szegedi szerve- 
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zetének létszámával, amely jóval kevésebbet tett a felsza-

badulás után *  csak "reagáló" párt volt, és mégis az ebben 

a periódusban elkezdett nagyarányu pártszerveő, tagtoborzó 

munkájának eredményéképpen  1945. •október elején taglétszá-

ma már . 6000 fő. 86  Egy 1945._ augusztus 10-i' beszámoló sze- 

rint.Szegeden az SZDP-nék nyolc belterületi és 29 külterü- 

leti jközségi, tanyai/ szervezete volt.8 7  Üzemi-szerveze- 

teik ekkor még nem voltak, csak ebben az időszakban kezd-

ték el ezek kiépitését, leválasztását a kerületi szerveze 

tektől. Erről az időszakról még nem állanak rendelkezésünk-

re részletes rétegstatisztikák a két párt•szo:ciális össze- ' 

tételéről. Azt azonban egyértelmüen megállapithatjuk, hogy 

az MHP szegedi szervezetében az .alapvető meghatározó ;mun-

kásság mellett viszonylag nagy,- az átlagosnál nagyobb az 

értelmiségi-alkalmazotti rétegék aránya. Ez e város már több-

ször emlitett specifikumaiból adódott, és igy mindenképpen 

tulzó az az instruktori jelentés, amely azt birá.ja, hogy, . 

"gyökereinket nem a szegedi munkások,. parasztok, hanem a 

nyárspolgárok közé eresztettüki a88'  A szegedi szervezet f8 

osztaga, fő bázisa ugyanis az ipari munkásság és a külteri -• 

letek szegényparasztsága, földmunkássága volt, az emlitett 

jelenség ellenére.-Az viszont tény, hogy a szegedi munka-: 

osztály nagy számban sorakozott fel az SZDP mögé is, és az 

osztályon belül ;a ,kommunisták nem voltak fölényben, lét- 

számban lemaradtak az SZDP.mögött. ©sszehasonlithatatlanul 

nagyobb mértékben jellemezte azonban a feihigulás-, az.át 

rétegződés a Szociáldemokrata Pártot.. Már ebben az időszak- 

ban is nagyobb számban'tódultak be ide az értelmiségi-alkal-

mazotti, vagyis a kispolgári-és középrétegek. A párt Szege-

den nagy létszámu orvos-, mérnök-, pedagógus-, pénzügyi 



tisztviselő-, közalkalmazott és magánalkalmazott csoportot  

hozott létre, majd 1945...végén kisiparos-kiskereskedő cso-

portot is. A. vasutas és postás szakmákban is a szociálde-

mokraták voltak többségben . Meg kell jegyezni ,• hogy.az.ü-

zemi.létszámot tekintve is . fölénybe . volt ekkor az SZDP, de  

ebben,az üzemi tisztviselők és alkalmazottak is benne vol-i.  

:tak tehát az üzemi létszám nem %lelt. meg teljesen a két  

párt erőviszonyának a munkásosztály, körében.. A parasztság  

vonatkozásában pedig egyértelmű volt. Szegeden is a két nun-

káspárt kiízül az MKP hegemóniája,, annál , is inkább, mert Sze-  
.geden a'Nemzeti Parasztpárt gyengébb +  igy ta.parasztság.bal-  

oldali, radikális elemei is az,MKP-ben tömörültek..  

A két munkáspárt előzetes megegyezése segitette elő,  

hogy °demokratikus szellemben"  .megoldják a :  városházi státu-

szok rendezését. Az 1945.., augusztus 14-i. partközi értekez= 
latra közösen kialakitott állásponttal mentek,. megegyeztek  

abban, hogy egyenlő számban lesznek a közigazgatás vezető..  

posztjain ,konmunisták .és szociáldemokraták, mégpedig  

fő ..~ 9  finnek az aránynak.: az elfogadása  ;mindenképpen a kommu-
listák részéről jelentett gesztust.,, mivel a tartalmi , erővi-

szonyoknak nem telelt meg ez az arány.,/Bár kétségtelenül,  

a formális, csak a létszámot figyelembe vevő aránynak ez  
felelt meg./ Megegyeztek abban is,. bogy.a lemondott . kom-

munista főispán, Karácsonyi :  Ferenc helyett szociáldemokra-

tát választanak meg, a polgármester a kommunista Dénes Leó,  

helyettese a szociáldemokrata Dr. Antalffy György  leaz.90  

Igaz .,. a főispán személyén már volt vita, az MKP a  baloldali  

Papái Györgyöt kivánta főispánnak és ez irányban nyomást  
is próbált .  gyakorolni. Az  SZDP,azonban - nyilvánvalóan párt-

érdekből, Papdinak pártvonalon való tartása miatt - a jobb- 
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oldalibb Vörös Józsefet jelölte és választatta mog. 91  

A helyi szakszervezet vezetőségbon, a  Szakhzervezeti  

Bizottságban továbbra is az együttmüködés volt a meghatá-  

rozó tényező. Ezt  a testületet 1945. augusztus 27-én u  jrá=  

választották. Az uj vezetőségbe 4 kommunista  és ' 3' szociál-

demokrata tterült. 92  Ez ~ az arány 'ebben 'a.z _ésetbén. is fel'tét ~-  

lentil a kommunisták részéről jelentett engedményt, : a mun-

kásegység órdekébon kötött kompromisszumot, hiszen a szo-

ciáldemokrata szakszervezeti mozgolódás ellenére Szegeden  

határozott komffiuni.sta vezetesü a .szakszervezeti. m  igalom.  

IA legalsóbb szinteken, az egyes szakszervezetekben,  ' 

kerületekben, üzemekben; is ' voltak Jelei a jó együttmi ködés-

nek,ekkor. Augusztus '12-án a két párt Somogyi-telepi szer-  

vezete közös nagygyűlést tartott a munkásegység jelszaáá  

vai. 93 l4ind a kommunista,' mind a szociáldemokrata pártea-  

pokon az augusztus-szeptemberi időszakban az egység, 'az  

egyuttiniiködés melletti kiállások' domináltak. Ezeken a párt-  

napokon a másik munkáspárt tagjai is  résztvettek. August-

tus 21-én Somogyi-telepen közös pártnapot is rendeztek ., ami  

nagyon pozitiv, előremutató jelenség volt ebben az időszak-

ban. 94  Az SZBP-ben a május-juniusi pröblémák után ismét  tel- 

erősödött•áz egység hangja, 'ami az SZDP Országos Vezetősé-

gének Julius  5-i ülésével, a párt 'XXXIV; Kongresszusának  ' 

előkészitésbvel ' és magával a kongresszussál volt össze'fi g='  

gélben.- A Julius 5-1 ülésen megáilapitották: "... mindkét  

párt étszánta máit arra, ' hogy az együttmiiködés gondolatá-

nak á mozgalom minden területén érvényt'szerez a vidéken  

éppugy,'mint á fővárosban és környékén, a polítikal élet  

területén osakugy, mint az üzemekben) " 95  A - kongresszus pedig  

egyértelmüvé tette és kongresszusi határozatta emelte, meg- 



szilárditotta a két munkáspárt együttműködését. Augusztus 

17-én Szeged munkássága nagygyűlésen követelte a fekete-

piac letörését és az általános munkakötelezettséget, a 

munkásegység jegyében. Bernáth András, az SZDP szónoka 

hangoztattat "A két: munkáspártnak elől kell járnia a reak- 

oió elleni harcban." 96  A szegedi munkásmozgalom uórvadó 

régi fellegvárában, a Szegedi Kenderben - ha volt is vita 

a két párt közötti viszony normális, "Higgadt, nyugodt 

hangon, tárgyilagosan" vitatják meg és oldják meg a felme-• 

rülő nézeteltéréseket. 97  A munkésegység megerősitése érde- 

kében találkoztak ismét szeptember l-én a volt ricsei inter- 

náltak. 98  Ezen a találkozón Tombácz Imre figyelmeztette mind-

két pártot, hogy ne egymás gyengitésére, hanem a reakció el-

leni harc erősitésére forditsanak figyelmet. Ehhez a megál-

lapitáshoz az SZDP nevében Vörös József csatlakozott és i-

géretet tett a munkásegység erősitésére. 

Az MKP szegedi szervezete ebben aL`periódusban is nagy 

eráfeszitéseket tett az együttmüködés eszmei-politikai, 

stratégiai-taktikai jelentőségének megindoklására, a mun-

kásegység gyakorlati megvalósitására, a minél szarosabb 

összefogásra. A választási előkészületeket is a munké,segy-

ségnek rendelte alá, mindent megtett a budapesti választás. 

sok előtt is a közös választási lista érdekében. A szegedi 

dolgozók pártkülönbség nélkül, együttesen, sorra állást 

foglaltak a közös lista mellett. Igy határoztak a szegedi 

épitőmunkások, ruházati munkások, 	bőripari mun- 

kások, az Orion  Bárgyár, a Szegedi Kender, az Ujszegedi 

Kender és a Dohánygyár munkásail 99  Ezek az állásfoglalások 

a szegedi munkásegység fejlődésének kiemelkedő megnyilvá-

nulásai voltak. 



Nem volt ennyire egyértelmű ekkor  már az 'SZDP szege-

di szervezetének álláspontja és politikája. Kétségtelen 

tények mutatták, hogy a párt jobboldala itt is mozgolódott, 

nyiltan is szinre lépett és egyes szóoiáldemokraták . égyre 

inkább szembekerültek a demokratikus fejlődéssel, nem tud-

ták tovább követni a politikai fejlődést.,: a  párton belüli 

és a tömegek között megnyilvánuló balratolódást. Egyesek 

elvi-, mások politikai, személyi okókból szembefordultak a 

balra tartó politikai fejlődéssel, a balra tartó SZDP -vet 

ős a kommunista párttal való együttmüködésael is. Ezek a 

jelenségek természetesen negativen hatottak a két párt e.. 

gyüttniüködósére is, bár a Szegeden kialakult normális., jó 

viszonyt döntően nem tudták megváltoztatni, nyílt ellensó- 

geskedéssé változatni.. 

Az SZDP polarizálódásának több jele is volt.. 1945. ju-

nine 19-én megjelent a Szegedi Népszava, az SZDP szegedi 

szervezetének lapja. Az önálló pártlap megjelentetése önma- 

gában még nem értékelhető negativen, a Délmagyarország is 

amely ekkor még nem önálló kommunista lapként, hanem az 

MNFF lapjaként jelent meg - uj fegyvertársként köszöntötte 

a  Szegedi Né'pszavát. 1O0  Bizonyos mértékben. azonban az egy- 

ség bontásak`lént i8 lehet értelmezni a lapalapitást, amint 

arra Szirmai István 1945.. április 8•.i, a Központi. Vezető-

séghez küldött levelében is utalt. 1O1  Az SZDP tudniillik 

nemosak azzal indokolta az önálló pártlap megjelentetését, 

hogy egyre nehezebbé vált a közös lap kiadása, hogy nézet,  

eltérések adódtak a lap szerkesztése, irányironala körül,. 

és hogy az SZDP formálisan nem szerepelt a. Délmagyarország 

alapitól között, miközben az SZDP és az MKP szoros össze, 
0 

fogá+snak,. a munkásegységfrontnak a jelentősége egyre nőtt. 



Ebben a vonatkozásban ugyanis igaza volt. Az önálló szociál-

demokrata pártlap létrehozását azonban az is motiválta, hogy 

a Délmagyarország tulajdonképpen, kommunista , pártlap s  és ezt 

sérelmezte az SZDP .. Ezen kivii., pedig szerkesztőként Magyar 

Lászlót akarták. megnyerni, akivel szemben a kommunista párt- 

nak komoly fenntartásai voltaic. Hozzá kell még tenni, . hogy 

az első pártlapot az SZDP hozta létre. Szegeden, mivel a Dél-

magyarország is csak egy hónappal később,. 1945.. julius 24-én 

alakult csak át az MEP szegedi szervezetének lapjává. A Sze-

gedi Népszavát főszerkesztőként Dr. Valentint' Ágoston jegyez- 

te, szerkesztője pedig az emlitett Magyar László lett,,: A lap 

irányvonalát a főszerkesztő jobboldali beállítottsága már 

lezte annak ellenére ., hogy ez csuk . névleges tisztsége volt 

de a szerkesztő Magyar László is meglehetősen kommunistael-

lenes beállitottságu volt, a Szociáldemokrata Pártba is csak 

ekkor lépett be. 102 A két pártlap ,megjelenése. önmagában is a 

nyilt polémia lehetőségét hordozta magában € s a politikai , fej. 

lödés később ezt a lehetőséget realizálta is. Iiiá,ba üdvözöl- 

te Tombácz Imre az MEP szegedi titkára a . "kommunista Délina•. 

gyarország"-.ot köszöntő . üzenetében . a testvórpá.rtot és han 

goztatta a legőszintébb barátságot az SZKP :.vel, 1O3  , néhány nap 

nulva kirobban sajtópolémia formájában az.első nyilt,vita a 

két párt szegedi szervezete között..  

Bizonyos ideológia) különbség, is jelentkezett már az 

SZDP szegedi szervezetében. Az egyik pólusnak . Dr.. Valenttny 

Ágoston adott hangot, többek között a Szegedi Népszavát . meg-

inditó cíkkóben ' is.. lü4  A demokratikus Összefogás . szükséges-

ségét hangsulyozta ugyan, de ezen belül a munkásegységről 

egyetlen szót sem szólt., a "tiszta szociáldemokrácia" gen 

dolatát emelte ki. Az ő demokráciafolfogásában a kommunisták 



sohasem voltak demokraták. Az SZDP Szentháromság u. 5.:. /ma 

Hunpadi János sgt-../. alatti.• székházát felavató unnepségen 

Julius 29.én :hangoztatta, . hogy- az ; u j Magyarország. amelyet •- , 

ezután kell fe.lépiteni :. eljut majd a szoéialistá állssmhoz 

iss, 1O5  Ez. a "ma  á demokráciáért, •holnap . a. szocializmusért" .. 

koncopció, a hagyományos "szociáldemokrata szocializmus" 

Jobboldali értilmezéseL a volt igazságiigyminisztornél. Ez.. 

zel'ázemben Pintér Géza és Simon  Béla az SZDP szegedi.tit-. . 
kárai',- valamint. Dr.,: Antaiffg Gyöörgy megnyilatkozásaiban, ha 

van is eszmei-.politikai bizonytalanság, tisztázátlanság,, de 

a. *ma a demokráciáért, . holnap a szocializmusért" balóldali 

szociáldemokrata értelmezése mutatkozik meg.-Simon Béla . 

ugyanis. néki. demokráciáról, demokratikus, népi , Magyarország 

felépitéséről, osztálynélkiili.:szooialista államról beszélt.lo6  

Dr. Antalffy György előadása a szociáldemokráciáról is  azt 

Jelzi, hogy a baloldaliak: a polgári demokráciánál Jóval töb-

bet  akarnak, ténylegesen.. nemcsak szavakban. marxisták, 	- 

szocialisták, annak ellenére, hogy még több kérdésben ..• igy 

főleg a; demokrácia értelmezésében nem jutottak el a kommu-

nista álláspontig. Dr.  Aítalffy is egy ködös megfogalmazást 

használt, amelye szerint a azociáidemokrácta az állam és a, . 
társadalom' igazságos, értelmes emberekhez méltó rend je f.• 

Ugyanakkor eiismerte és ez még - a baloldali szociáldémokra• 

ta teoretikusok között . .sem volt gyakori ekkor -,- hogy a  po- 

litikai hatalmat a munkásság' számára kell megszerezni 107 ' 

Innen már. csak egy lépős •Választotta el az SZDP balszárnyát 

a proletárdiktatura. a'demokrácia kommunista értelmezése el-

gogadásától. Piritér Géza-is a kapitalizmus .. és a polgári de-
mokrá©i:a -felszámolásának sszükaégességéről r  . a tényleges gaz- 

dasági,. politikai demokrácia., . a !népi . demokrácia;, vagyis a-.  



4. 

"szociális demokrácia" megvaiósitásáról beszélt. 108  Bizo 

nyos eklekticizmus, a fejlődés jellegének, szakaszainak hely 

telen értelmezése jellemzi tehát a szegedi SZDP baloldalának 

ideológiái arculatát is. A baloldal emlitett képviselőt a-

zonban - és Papdi György főtitkár is hangoztatták és 

lalták a kommunista párttal való együttműködést és a munkás-

egység mindenárén való megőrzésére szólitottak fel. A holy- 

ze tet az bonyolitotta, hogy az SZDP egységesen - az említet 

tek is - a választási küzdelemben a szociáldemokráciát je-

löltek meg, mint egyetlen kivezető utat —elsősorban pártpo-

litikai okokból -, bár az illuziók, az SZDP vezető szerepébe 

vetett hit ekkor még az osztályharcos szárnyra is hatottak, 

együttműködési készségüket azonban ez nem befolyásolta. Az 

SZDP két irányzata között ez volt a döntő különbség ebben az 

időszakban, nem pedig a fentebb emlitett - bár,kétségkivül 

meglévő és érzékelhető - ideológiai kérdésekben. 	. 

Konkrét politikai kérdésekben is megjelentek az első 

nyilt ellentétek az SZDP szegedi szervezetén belül és az 

SZDP és az MKP között. Ekkorra vált véglegessé,. hogy az SZDP 

nem vesz részt az if juság egységes demokratikus tömegszerve- 

zetében., a MADISZ-ban, hanem külön ifjusági szervezetet hoz 

létre Szociáldemokrata Ifjusági. Mozgalom /SZIM/ néven. A szer- 

vezkedá SZIM és a MADISZ között kiéleződött a viszony az if-

jusági mozgalom egységének kérdésében. A központ döntése ér-

telmében az SZDP szegedi szervezete nem ismerte el az ifjuság 

egységszervezetónok szükségességét. Ők is azzal az ismert, 

dogmatikus, álbaloldali, demagóg érveléssel éltek, miszerint 

a szocialistat  marxista világnézet háttérbe szorulásától fél-

nek a MADISZ-ban és "keveselljük a demokráciát szocialista 

tartalom nélkül" jelszóval indokolták a külön szociáldemokra-

ta ifjusági szervezet létrehozását. 109  Ennek viszont gyökeresen 



ellentmond és az érvelés demagóg jellegét bizonyítja,: hogy 

ugyanakkor a SZIM "kitárja kapuit az egész magyar fiatalság 

számára" .110  Uöyancsak ebben-az időszakban szervezte meg az 

SZDP Szegeden nőbizottságát • és az egyes Szerveze ttek ben önál- 

ló nőcsoportjait.. Külön sportegyesületet is hozták létre a 

városban pártalapon.. 

A szegedi MADISZ Központi. Vezetősége teljes joggal bé-

lyegezto káros és veszélyes egységbontásnak a SZIM létre-

hozását és rámutatott arra, hogy a világnézeti különbség 

nem lehet akadálya az egységes if jusági tömegszervezetnek .. 11l  

A SZIi megalakulását azonban nem tudta megakadályozni és a 

későbbiekben, a pártszervezetekhez hasonlóan, .• sőt Szegeden 

néhol élesebben - surlódások, nézeteltérések jelentkeztek a 

két ifjusági szervezet között. Az if jusági mozgalom terüle-

tén is volt azonban együttműködést elősegitő tényező A két 

párt ugyanis a szakszervezeten be101 Julius  5-én Szegeden is 

közös if jusági szervezetet, a Szakszervezeti Ifjusági és Ta 

none mozgalmat /SZIT/ hozott létre ... Ugyancsak meg kell emus 

teai, hogy a két pártnak közös munkás kulturesoportjai, kul 

turszervei müködtek, amelyek szintén az egységet előmozditó 

tényezők voltak. 	 . 

Az első komolyabb nyílt összeütközés Szegeden a két párt 

között a Valentiny-kérdésben történt. A népi demokratikus fej-

lődéssel, a munkásegységgel egyre inkább szembekerülő szoci-

áldemokrata politikust fasisztamentésért és 'jobboldali ak- 

cióiért élesen megtámadta a Délmagyarország. I e ►ve :s sajtó 

vita keletkezett a két pártlap között 112  Az SZDP-n belül 

sem volt egység Szegeden a vitatott kérdésben, hiszen a Va-

lentiny által képviselt csak alkotmányos, parlamentáris esz- 

közökkel folytatott harccal ellentétben Pintér Géza a lege 



erélyesebb észközöket követelte a reakoióval szemben és 

egyben a két munkáspárt összefogását. 113  A Szegedi Népsza-

va viszont Garami Ernőhöz hasonlitotta Valentinyt és Sze-

gedre, a szegedi párt élére történő visszatérését óhajtot-

ta, miután az igazságügyminiszter kénytelen volt lemonda- 

114 

Az alkalmazott harci eszközök kérdése . tehát változat-

lanul problémát .jelentett. A Szegedi Népszava például til- 

torkozott az NKP vezette birósági tüntetés ellen - amely a 

fasisztamentő akció ellen zajlott le -, védelmébe véve a 

flszigoruan törvényes és alkotmányos eszközöket.fl 115  Ugyan-

akkor kiállt az 1945. szeptember 15-i, a SZIM által szerve- 

zett álradikális, parasztellenes, demagóg piactüntetés mel-

lett, és azt fegyelmezett, jogosult demonstrációnak tartot- 

ta. A tüntetésen történt atrocitásokért pedig elháritotta a 

pártról a  felelőseéget. 116  Simon Béla ugyancsak elhatárolta 

az SZDP-t a kilengésektől, de a SZIM merRondolatlan lépésé  

tnl  is  és szigoru vizsgálat inditásé t jelentette be. 117  Az 

értékelés ellentmondásosságát tükrözte az SZDP szegedi szer-

vezete VB-jének szeptember 18-i állásfoglalása is e kérdés-

ben. Egyrészt ugyanis vállalta a megmozdulóst, a kilengések-

kel viszont nem értett egyet, de azokat más' pártok rovására 

irta.118 Nincs tehát teljes egyetértés az adott kérdésben 

az SZDP szegedi szervezete, a SZIM szegedi szervezete és a 

Szegedi Népszava között, annak ellenére sem, hogy teljes 

harmóniát nyilvánítottak ki. 119  A tüntetés értékelésénél 

figyelembe kell venni, hogy az nagy veszélyt jelentett a 

munkás-paraszt szövetség szempontjából, éppen akkor, amikor 

az FKP é parasztsztrájk reakciós tervét felvetette. Más-

részt ártott a két munkáspárt együttműködésének is, lazi-

totta azt, hiszen az MEP előzetesen elállt a tüntetésen való 



részvételtől, sőt elitélte, mint  a realitásokkal nem szá- 

moló, demagóg t  parasztellenes akoiót, kijelentve, hogy a 

sulyos gazdasági helyzetért nem a parasztság a felelős. Az 

emlitett két tüntetéssel kapcsolatos szoaiáldémokrata ma-- 

gatartás alapján leszögezhetjük, hogy a 'szégedi SZDP'áilás--

foglál.ását mindkét esetben elsősorban pártpolitikai és ' 

'presztizs-.azempontok,'a kommunista . párttal szémbeni félté.• 

kenység határozta 'meg. ásszésségében megállapithatjuk tehát, 

hogy a két párt viszonya a választási kampány megindulása 

előtt, a budapesti választások időszakában,. ha változatos 

is 4. és á korábbinál jóval ellentmondásosabb .i . de külőnő-. 

sen a reakció elleni harcban alapvetően normális. 'Ezt egy 

kommunista párti instruktort jelentés is leszögezte,  amely 

közli,, hogy a szociáldemokraták "általában véve .:.., inkább 

velünk szolidárisak, a csak kisebbségiek huz a kisgazdákhoz. *120 

Ez a jelentés feltétlenül helyesen emelte ki az SZDP fő po-

litikai ' vonalát és a párton belüli egység hiányát, de a sze-

gedi munkáspártok közötti viszony kétségtelenül - a viták el-

lenére' -. több mint  szolidáris ekkor.,. sokkal bensőségesebb, 

jobb egy ettmüködést jelentett.' 	 . 

AZ - 19451' .  október 7-i budapésti 'válaáztás után az `SZOP 

Jobbszárnya elérte -'igaz -az MSP sem 'tulságosan erőltette 

hogy az 'országos' választáson a két párt kehön listán iádul- 

Jon. Ezután Szegeden 'is báttérbé szorult a munkásegység kés`. . 

dése, mindkét párt elsősorban
'

saját sorainak erősitését szor- 

galmazta,, természétesen saját válaszié ái sikerére törekedett. 

Az SZDP ekkor kezdett erőtéljes'ezervezkedéébe a szegedi ü-

zemekben:, alakitotta meg első üzemi szervezeteit., tartotta 

sorozatban üzemi pártnapjáit.■ 'A közös lista számo's szociál-

demokrata hivével szemben az SZDP szegedi VB..Je felhivásban 

tiltotta meg, hogy ebben a kérdésben valaki állást foglaljon 



az országos pártvezetőség döntése előtt..121  

A-városban az SZDP választási küzdelmét Kéthly Anna 

és Dr. Valentiny Ágoston irányította. Ennek következtében 

itt az SZDP•ben ekkor. megjelenő "középpártiihid° koncepció 

jobboldall értelmezése uralkodott.. Dr. Valentiny 1945. ok 

tóber 21-i választási beszédében kijelentette. ".... nem 

lehet sem Kelet, sem Nyugat felé orientálódnunk., és ne hagy- 

juk magunkat se jobbra se balra eitérit©ni:., "122 A szegedi 

szociáldemokraták választási agitációjának másik uralkodó 

gondolata a párt és a  11‘-rt szogv i multjának, hagyománya- 

inak, történelmi érdemeinek hangoztatása,. Kihasználták,. hogy 

erre valóban lehetőséget adtak a felszabadulás előtti sze-. 

gedi választási küzdelmek., a szociáldemokrata mozgalom itteni 

hagyományai. Kéthly személye is lehetőséget adott erre, 

szen őt oras szálak füzték Szegedhez,, a felszabadulás előtt 

is ő vett részt ezekben a harcokban és Szeged szociáldemok-

rata párlamenti képviselője volt. Harmadsorban a szociálde-

mokrácia elhivatottságának hangoztatása jellemezte még vá-

lasztási propagandájukat.. Jellemző, hogy a konkrét, aktu-

ális feladatokról, a  jelen és a jövő tartalmáról szinte alig 

hangzott el több beszédeikben általános szólamoknál.. Ezen ki 

vül iparosok, kereskedők r  értelmiségiek felé orientálódó 

'pártluk „nagyon eras kispolgári, középrétegcentrikus válasz-

tási propagandát folytatott itt..._ /Erősebbet mint például a 

fővárosban./ A munkások,, parasztok felé sokkal kevésbé for-

dult, mixel a parasztok között az MKP-vel nem versenyezhe- 

tett„ a munkások között pedig befolyását adottnak vette./ 

. f Ez utóbbi kérdésben elfoglalt álláspontja megalapozatlan 

volt, ezt annak ellenére áliithatjuk,_hogy a szegedi munkás- 

osztály pártmegoszlása és szavazatainak megoszlása Megle 

hetősen ellentmondásos volt,,, aminek speciális okaira rész- 



ben már rámutattuk, részben a továbbiakban fogjuk  elemez-

ni./  

A választási küzdelembe olyan disszonáns hangok is 

becsusztak, amelyeket korábban a városban nem tapasztal 

hattunk.. "Szopatlan volt .,. hogy az SZDP .szónokai is tettek . 

felénk egy-kőt barátságtalan,, osipős meg jegyzőst.:" han- 

goztatta az egyik kommunista párti jelentós. 123  Az NKP szó 
nokai ugyanakkor tartva magukat az MKP KV-nek az SZDP 

Jobboldalával kapcsolatos taktikai irányvonalához - nem 

birálták nyiltan őkett  nem kritizálták az SZ W-t gyülóse- 

ikon. A kommunisták Szegeden sem tévesztették smem elől vá-

lasztási harcukban a munkásegységet, mivel azt nem konjunk- 

turá.lis tényezőnek tekintették. 

A választási küzdelmet értékelve megállapithatjuk.,hogy 

bár a fenti okok - és elsősorban az SZDP tevékenysége - kii- 

vetkeztében az együttmüködés ós az összetartó szálak hátér-

be szorultak és az eszmei, p;litikai, szervezeti, módszer-

beli és a szociális összetételben megnyilvánuló ellentétek 

Jobban kiütköztek,, de a két munkáspárt helyi szervezete kö 

zö tti viszony nem fajult el, az együttmÜködós nem vált le- 

hetetlenné. 

A választások szegedi eredményei tükrözték a demokra-

tikus fejlődés  addigi eredményeit, de ugyanakkor rámutattak 

arra is.,, hogy a harc még korántsem dőlt el. A kommunisták 

előzetes sz$mitása a szegedi szavazatok megoszlását illető- 

en - bár az sem volttulzottan optimista .. nem vált be pon-

tosan, különösen a két munkáspártra leadott szavazatok ará.- 

nyit tekintve., de a Nemzeti Parasztpártot illetően sem. 

Eszerint a bécslós szerint a városban az MEP  és az SZDP 15-

-15 % ra számithatott, talán ennyire az NPP is,  a fennmara-

dó kb. 55 % pedig az FKP-nak jutott volna. i24  Ezzel szemben 



„, 

Szegeden a reakoió erejét mutatta az FKP 62,4 %-os, vagyis 

az országos arányt többmint 5 %.kal meghaladó' választási. 

'eredMénye. 15  A két munkáspárt szavazatainak száma is él- 

tért ,az országostól._ Az NKP a ,szavazatók 1 .2,1 .%.át '/9 053 

-szavazat/, az SZDP .'2© %.4t /14 9.36 szavazat/ 'szerezte még. 

A kommúnistákrá eső szavazatok száma 'téhát 5 .14.kal alma. 
radt az országos eredménytől :,,. a 'szóciáidémókrata .szavaza 

tok száma-viszont ,4-►kal felülimultá azt. 	' 
.A választási erédmények aikkórábbiakban. elemzett gaz. 

da3ági., •társádalmi és , pól tikad .sajátosságok következtében 

szem 'tulság'osan meglepőek,,'bár a realitást.,. a tényleges era- 

viszonyokat igy sem tükrözték!-Az sem' meglepő. .,. hogy az MEP 

a város életében ki'vivótt döntő szérepét: befolyását nem 

tudta szavazatokbán nzogfelelően' realizálni. ' A városban ekkor 

különösem rassz gazdaságát helyzet is a kormányzati felelős- 

'céget legkonzekvenéebben vállaló kommunista párttól nitt el 

igen sok szavazatot.- Ezekből a szavazatokból a másik munkás.» 

pártnak is Jutótt, hiszen az SZDP sokkal ” kevesebbet vállalt 

a kormányzás felelősségéből, á gazdasági gondokból! és soka* 

szar a régi alapon, gátlástalanul, : demagóg módon támadta á . 

kósxmányt. Az' SZDP szavazatainak ilyén .magas aránya azonban 

több más tényező .követkézcnénye ,3.s volt. Elsősorban a nagy 

hagjományu szegedi szociáldemokrata' mozgalom, oaarészt az 
addig viszonylag igen jó munkáspárt egyiittmüködés sok 'bal-a 

oldali szavazót is biztositott számára. Mivel az SZDP Jobb-. 

oldalisága remi politikai., sem mozgalmi vónatkozásban nem 

'jelentkezett tulsá.gosan'nyiltan á várósban:,. ez a .jobboldali 

ság nem .aranyitott áz NKP felé sok baloldali'-' különösen 

munkás +: szavazót. Ugyanakkor a' Kéthly.•Valéntiny vonál sok 

jobboldali szavmzó t iá 'vonzott,- jelentős kispolgári, értei 

miáégi rétogeket. Végül igén sok ingádoz6, közömbös'is 
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akiknek az FKP Szegeden tul reakciós ., az MKP tul balol- 

dali volt az általuk középpártTaak, , mérsékeltnek tartott 

SZDP-re adta szavazatát. Az országos sajátosságokon tul 

ezek • a • tényezők befolyásolták a helyi választási eredeté. 

úyeket .. Mindenesetre az FKP abszolut fölénye ellenére.. a 

két munkáspárt együttesen 3241 % os.szavazataránya /24 000 

szavazat/ különösen, ha figyelembe vesszük a szegedi . 

munkásság alig több mint  tizezres létszámát mindenképpen 

számottevő eredményt' volt,íha ellentmondásokat szociálde-

mokrata vonatkozásban takart .is.  

A választási versengős mindkét párt részéről problé.,• 

mát okozott az egyiittmüködésben, hiszen "vagy ők viselked-

nek elutasítóan, vagy a mieink makacskodnak", állapitja meg 

egy kommunista párti jelentés. . 126 •Nyilvánvaló és természe-

tes volt, bogy a Kéthly-Valentiny vonal és a Jobboldal fel•• 

erősödő hangja a szegedi kommunisták között növelte a bi. 

zalmatlanságot az SZW-vel szemben. Ugyanakkor ennek ellené-

re leszögezték, hogy a továbbiakban is nagy szükség lesz a 

két párt közötti jó viszonyra1  az együttmilködés megerősité- . 

lére..- Az SZDP szegedi szervezete a szegedi választások ered-

ményét előretörésként, megfelelőnek értékelte.- Az MKP•.val 

szembeni poziciója kétségtelenül megerősödött, ez azonban 

nem eredményezett lényeges változásokat a további együtt- 

miiködés szempontjából. Papdi György ezzel kapcsolatban ki. 

jelentette: "Nem a választások eredménye, hanem a magyar dol-

gozók ' érdeke a legfontosabb számunkra". 127  1 két • párt e meg-

nyilvánulásai megadták az alapot a munkásegység helyi meg 

erősitésóhez. Az SZDP a , választások • tanulságait levonva 

többek között a munkásbázisi növelésére és növekvő számu ü-

zemi szervezeteinek irányítására - Bozóki Lajos VB-tag ve-

zetésével üzemi titkárságot hozott létre. . Ekkor már nagy- 



létszámu üzemi szociáldemokrata szervezetek működtek az  
• 

Ujszegedi Kenderben,. a Szegedi. Kenderben, az Orion I3őrgyár-  

ban, a Lemezgyárban, a Dohánygyárban, a Gázgyárban, a Viz-  

müvekne1 és ' a  4iliamósmvektzéi.l28  3~zek ü 	 re támaszkodva ek- 

kor kezdték erőteljesebben hangsulyozni az üzemi bizottsá-

gok paritásos alapon ' történő u j j&szervezését, mivel ezt tar-  

tották az együttMüködés legfőbb "  biztositékának,. ellenkező  

esetben viszont 'szerintők  . fexináll e► surlódás lehetősége.. A  

paritás követelésének ez az iradokclása figyelemre méltó,  

bár 'természetesen nem  fogadhatjuk el teljes mértékben': mivel  

a paritás kővetelése elsősorban pártpolitikai okokból történt.  

A választások idején és közvetlenül utána a Szegeden  

különösen• felbátorodó reakció,' valamint a viták, surlódá-

sok ellenére a munkáspártok között megvalósuló együttmü-  

ködés volt az a két tényező*  ami hozzájárult ahhoz,, hogy a  

felső szinten is és különösen helyi., alsóbb szinteken megrom-

lott viszony Szegeden nem mérgesedett el olyan mértékben.  

Az 1945. decemberi szakszervezeti kongresszus idején ami-

kor az SZDP jobboldala a szakszervezeti égység felbomiasztá-  

teának szándékáig is eljutott •• Szegeden a Szakszervezeti Bi-

zottságban, az egyese szakszervezetekben,, a Szegedi Kender  

Üzemi Bizottságában egység melletti kiállásokkal találkozunk  

kommunista és szociáldemokrata részről egyaránt. Joggal álé•  

lapitotta meg tehát ekkor Tombácz Imre*  hogy különösen a  

szakszervezetekben jó a munkásegység.1 29  A két k©ndergyár.  

ban lezajlott üzemi bizottsági választás is kimutatta, hogy  

a kommunisták iránt a szociáldemokrata munkások bizalma is  

megnyilvánulta két párt között.,, különösen mozgalmi. szinten  

tulajdonképpen nincsenek lényeges ellentétek. A Szegedi Ken-  

derben csaknem egyhangulag, abszolut többséggel választották  

ujjá a korábbi, hat kommunista és egy szociáldemokrata párt- 



tagból álló üzemi bizottságot az összmunkásság akaratának 

megfelelően. Kovács József az üzemi bizottság egyetlen szo-

ciáldemokrata tagja, aki 39 éve' volt tagja a pártnák) a zök-

kenőmentes együttműködést hangoztatta, valamint azt: . 'nem ér-

zik, hogy a többségben lévő kommunistákkal szemben'hátrány- 

ban lennének.l 

A választási eredményekre támaszkodva . támadást ' indi- 

tó reakció ellen a forradalmi erők 194.elején nagyarányu 

ellentámadással válaszoltak. Ennek eredménye volt a Balol-  

dali Blokk megalakitása. A reakció elleni,, "a közigazgatás 

jobboldali elemeinek eltávolitásáért ., a . köztársaság ,megte- 

remtéséért folytatott harc ismét közelebb hozta egymáshoz a 

munkáspártokat.. A 'választási harc és a 'választási eredmények 

következtében megélénkülő szociáldemokrata jobboldal tevé-

kenysége miatt sebeket kapott munkásegység is megszilárdult 

ebben a 'közös harcban. Mindkét párt törekedett erre,, a kom-

munisták és a'szociáldemokraták egyaránt hajlandóak voltak 

a kompromisszumra a munkáspártok együttműködésének megőrzé-

se érdekében. Ezt bizonyit 'ja az üzemi' bizottsági választá-

sokkal kapcsolatos megállapódás , és kiáltvány is.131 Ez a két 

munkáspárt megegyezését' ős az egység fenntartását hangoztat-

ta, a pártversengés kiküszöbölésére° 'szálitott fel közös lis-

ta és paritás. alapján. Felső szinten tehát hosszas viták és 

egyeztető tárgyalások után sikerült megszilárditani a mun- 

kásegységet. Alsóbb szinten' viszont, az üzemi bizottsági Vá- 

laszt6sok s  továbbá a közigazgatás': megtisztitása, a B.lis.. 

tózások általában kiélezték 'a helyi 'szociáldemokrata és 

kommunista szervezetek .  közötti viszonyt. - 	 ' 

A szegedi szervezeteknél a munkásegység megvalósulása 

ebben a periódusban is kielégitő volt ,, sőt ismét javuló 

tendenciát mutatott, pozitiv irányban tért el az átlagostól. 



Az •együttmiiködés az említett két nehéz próbán is sikerrel 

tuljutott. Ezt huzza alá'— többek között - az is, hogy ab-

bamaradt a' két •párt . helyi sajtója közötti vita. Az egymás 

elleni támadások az 19b6-os 6v első féléb®n teljésen ' hi 

ányoztak. 1946 január 3-án a' 'MÁDISZ, a Si1M és a SZIT 

közös nyilatkozatot 'jelentetett meg á 'válási törvény mel-

lett 132  A közös megnyilátkozá's - ha kevésbé jelentős egy-

ben történt is •» komoly lépés ' volt  a ' munkáspártok if jusági 

szervezeteinek együttmiiködésében. További jelentős fejlődés 

volt  az  if jusági 'szervezetd kbzeieüésében, hogy a MADISZ 

kezdeményezésére a  szegedi if jusági szervezeték ankétot ren-

deztek a problémák közös megvitatására. 

1946. február 15-én Szeged dolgozói a két urunk%spárt 

és a szakszervezetek felhivására a munkásosztály harci egy-

ségének megnyilvánulásaként ezt hangoztatva és egyben de-

monstrálva is tizperces munkabeszüntetéssel és utcai tiin-

tetéssel tiltakoztak a reakciós megmozdulások, szabotázs- 

akciók ellen. A népgyülésen - amelyen kb.  12-15000 ember 

vett részt - Tombácz'Imré az MEP, Papdí György pedig az SZDP 

nevében tiltakozott, és követeléseik megválósitása érdeké- 

ben követelték a' közigazgatás megtisztitását. 133  A szegedi 

népbiróság munkáspárttagjai nem voltak hajlandók asszisz-

tálni a népbiróság tulságosan enyhe itéleteinek és nem ' vol-

tak hajlandók együtt dolgozni a reakciós kisgazdapárti nép-

biróval. Ezért tiltakozásul február 21-én otthagyták a nép-

birósági tárgyalást. Ebben a kérdésben teljes volt az össz-

hang a két párt között. A február 23-1 pártközi értekezleten 

meg is állapodtak és ennek alapján elérték, hogy február 25-

én a Szegedi Nemzeti Bizottság feloszlatta ezt a népbirósá-

gi tanácsot. 134 	 . . 
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A két párt együttműködése tapasztalható az ipartes-

tületi választás kérdésében is, együttesen• léptek fel a 

munkáspártok a reakció . ellen ezen a területen. Az 1946. 

március .17-i ipartestületi választáson .ugyanis az előzetes 

pártközi megállapodással: ellentétben a két munkáspárthoz 

tartozó iparosok jelentős részének kizárásával jobboldali 

vezetőséget lvál1aseottak meg az ipartestület élére. Az ;SZOP 

VB március 19-i ülése ezért elhatározta ;  hogy a nregválasz- 

tott szeciáldemókrata iparosoknak le kell mondaniuk tiszt- 

ségükről és hogy azonos állásfoglalás és közös cselekvés 

érdekében megkeresik a kómmunista pártot, . 	 .. 

Fontós politikai kérdés és egyben harc kérdése is 

volt ., hogy a közigazgatás megtisztitását, a H-lista össze- 

állitását kik végezzék el. Az MKP február 17,4 nagyszegedi . 

konferenciája határozatban szögezte, : le ;,, hogy ez a Nemzeti 

Bizottság és a szakszervezetek feladata. 135  Ezt az állfis-

pontot a munkáspártok megvédték a február 21.4 törvényha-

tósági bizottsági ülésen a reakciós, kisgazdapárti Nagyivón 

Jánossal szemben.136  A közigazgatás ilyen irányu és . jelle- . 

gü, gyors és erélyes megtisztitását követelték gyűléseiken 

a munkás. és paraszt' tömegek is.  Február. 2l-én a Gázgyár.. 

ban és Alsóközponton /a mai Mórabalom/r  február 22-én a 

Gyufagyárbah, a Dohánygyárban, a Gazdasági Vasutnál, feb•. 

ruá,r 23-án Deszkán,' Szatymazon, Kiskundorozsmán és Tápén 

'taritottak gyüléseket e követelés jegyóben:-137  Nagyon lé.. 

nyeges, hogy ezeket a gyüléseket az üzemekben és a falvak-

ban  agyarán az SZDP-vel együtt szervezték a kommunisták. A 

kezdeményezés ezekben a tömegmegmozdulásokbán, az alulról 

jövő tömegnyomás felhasználásában a kommunisták kezében 

volt ., hiszen az SZDP bizonyos foku idegenkedése az ilyen 

akcióktól változatlanul fennállott, de résztvettek a közös 
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harcban  most  és későbbi megmozdulásokban is. 

Sikerült egyetértésre jutnia a két pártnak az . összesi- 

tett.B-•lista ügyében is.. Először a két munkáspárt egyezett 

meg az olbocsá jtandók listájában nagyon hamar, már február 

végén, március elején.138  Ezután terjesztették ezt .. a listát 

pártközi bizottság, majd végül a Nemzeti . Bizottság elé. Ez 

a kérdés tehát Szegeden nem élezte ki a viszonyt a két párt 

között. 

1946. februárjában megkezdődtek az üzemi bizottsági vá-

lasztások lse A Nags,;szegodi Pártbizottság területén 1946. 

május 18.1g 46 üzemben,_ illetve munkahelyen tartottak üzemi 

bizottsági választásokat. Pontos, megbizható adatok ezekről 

a választásokról nem  állanak rendelkezésünkre, csak külön. 

böző időben készült és néhol egymásnak is ellentmondó jé-. 

lentósok,, kimutatások találhatóak. Az üzemi bizottságok párt-

összetételén: a két párt üzemi bizottsági pozicióit azon-

ban  ezek alapján megközelitően meg lehet állapit .ani.. Egy 

1946. április 8-i jelentés szerint 43 üzemben, illetve munka-

helyen,, ahol 1707 kommunista és 1800 szociáldemokrata párt-. 

tag volt, az üzemi bizottságok munkáspártok szerinti megosz-

lása kb.. 50•-50 %,140  Meg llapitható,még, hogy a nagyüzemek 

üzenni. bizottságaiban inkább kommunista,: a kis- és középüze-

mekben inkább szociáldemokrata fölény tapasztalható a város- 

ban. 141  29 üzemi bizottságról 'részadatok is állanak rendel- 

kezésünkre. Ezen a 29 helyen 8.804 személy dolgozott. : Közii 

lük. 1933Tan  az MSP•.nek, 2665-en az SZDP tagjai voltak ekkor. 142  

A taglétszám értékelésénél meg kell jegyezni, hogy az SZDP 

jóval magasabb taglétszámát elsősorban a vasutnál, a  poetá- 

nál és az egyetemen lévő szociáldemokrata tulsuly idézte elő. 

A jelentősebb üzemek közül a Dohányg4kr, a Lemezgyár,:  a Lip- 

pai Fűrésztelep, az Angol-Magyar Jutafonó, a Pick-gyár, a 
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a Kecskeméti Konzervgyár, • a Winter Kefegyár, a Tisza-ma-

lom  ős  a doroszmai * Kunsági . Szöv őgyár MKP tagsága multa 

felül az SZDP tagságát. .' Az Ujszegedi.Kenderben, a Szegedi 

Kenderben,' a Délmagyarországi Cipőgyárban, . 	gy a Gáz árban, 

a  Hangya Hütőházban,.• a Szőregi Petróleumgyárban.,és az Uj- 

'szegedi .  Ládagyárban pedig,a szociáldemokraták..létszáma 

'multa felül a ««kommunistákat. : A Gyufagyárban ,.és az Orion 

• targyárban a két párt taglétszáma azonos volt. A megválasz- 

tett üzemi bizottsági tagok között 73 kommunista ős 70 szo-

-ciáldemokrata volt .l44  A 29 hely közül 11 kommuna. sta több-

ségü, '7 szociáldemokrata többségü, 10 pedig paritásos ü- 

zemi'bizottságot'választott. 145 /Egy helyen csak.pártonki-

vülieket választottak az üzemi.bizottságba./ Megállapitha 

tó tehát,. hogy az üzemi. ,bizottságok .megválasztásánál nem . 

az üzémi párttagság lótszáma volt a döntő.-.A.kommunisták 

eddigi muntcA ,ja, a párt politikája eredményezte azt például, 

hogy a Szégedi Kenderben' •-: ahol 36 kommunista ős 150 szo- 

ciáldemokrata párttag volt' •- 4:3 arányban. kommunista több-

ségii üzemi bizottságot váálasztottak. 146  Az Ujszegedi Kender 

180 kommunista 68100 szociáldemokrata párttagja ellenére 

5=4 arányban kommunista többségü üzemi bizottságot válasz-

tott.147  Több esetben az MKP is lemondott a létszámon ala-

puló merev többségről, igy pl.: a L.emezgyárban,_ ahol .3-3 

' taggal képviseltette magát a .két párt az üzemi, bizottság- 

ban, vagy á Pick Szalámigyárban, ahol. egy kommunista és 

• három szociáldemokrata került az üzemi bizottságba.148  

Az 'üzemi bizottsági választások lezajlása {s  eredmé-

nyei azt'$utatták, hogy Szegeden lényegében -a két párt 

'közötti,: választások esetén természetes versengés ellené-

re - a munkásegység jegyében folytak le a .választások. A 

kommunisták sok helyen engedtek át pozíciókat a.testvér- 



pártnak,. hiszen a Szegeden kezdetben teljesen kommunista 

• vezetésü és alapjában kommunistákból álló üzemi bizottsá. 

gok . , az időközben végbement'változások ellenére 1946. 

elejéig a párt kezében voltak. : Az. térmész©tes volt, hogy 

nem 'ragaszkodtak 'mereven' a számaarányokhoz,_ * a paritáshoz., 

mivel ez nem tükrözte volna s pártnak p©litxkai életben, 

a gyakorlatban, : a munkások közötti *• taglétszámánál jóval 

erősebb befolyását. Az SZDP szegedi szervezetes bár a pa- 

ritást hangoztatta,amint azt a, választási események is mu- 

tat fák, nem ragaszkodott és neni is ragaszkodhatott ennek 

merev 'betartásához, hiszen sok szociáldemokrata többségis 

üzem is kommunista többségü üzemi bizottságot választott. 

A kölcsönös engedmények eredményezték tehát: hogy összessé.. 

gében városi viszonylatban végül mégis érvényesül a paritás, 

a nagyobb befolyás,, illetve a nagyobb számarány alapján köl-

csönösen biztosították azt, Nem az allentét, hanem az össz 

hang jellemezte tehát elsősorban az üzemi bizottsági vá-

lasztásokat. Ezt bizonyítja az is, hogy az MEP nagyszegedi 

titkára 1946. március 10-én tehát az üzemi bizottsági vá.. 

lasztások után és a H-lista körüli hare idején - azt jelen- 

tette, ' hogy Szegeden a viszonyunk az SZDP..vel jó, "az együtt- 

niüködés ellenzőit az SZDP-.ben elszigeteljük. .. n149  

Zavaró momentumok :,' ellentétek a kapcsolatban tezmésze- 

Lesen ekkor is voltak tgasztalhatók. Erre utalt a fentebb 

idézett jelentés is,  amely jelzi, , hogy az SZDP jobbszárnyán 

Szegeden is jelentkeztek az együttmüködés ellengői, bár 

nem szervezetten, nem nyiltan és az SZDP-n belül is elszi-

getelve. Ugyanakkor másik oldalról,_ az MEP tagjainak ., egyes 

szervezeteinek részéről is a tavaszi tömegmegmozdulások, és 

a gyakran „népítéletté" váló elkesedettség egyes  szociálde-

mokraták,, sőt az SZDP ellen is  irányult: Szegeden egy ilyen 
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jelentős megmozdulásról tudunk az 1946. elején lezajló nép-

mozgalmak idején :. Március 9-én a Szegedi Kenderben a gyár  
munkásságának elégedetlensége három szociáldemokrata tiszt-

viselő bántalmazásában, nyilvánult mog.. Ez  nem a párt; ha  

non , az illető személyek ellen . ' . irányult..Rövid idő .alatt si-

került itt is helyreállitani a rendet- : Néhány kizárás tör-

tént a kommunista pártból és az üzemi bizottság ujjáválász-  

tása április . ],2.,én már a munkásegység jegyében zajlott 1e. 150  

. Az üzeni •bizottság 	kommunista; elnöke az `SZDP-.vel való  

egyifttmüködést., a mu.nik'segység n+egszilá:rditását tartotta leg-

fontosabb  feladatának 
15

t
1 
 . 

Az említett tényezők mellett még jónóhány konkrét  ak 

eió bizonyítja,.. hogy Szegeden  -.a surlófiások ellenére  «► nem 

szenvedett törést, az egységfront ebben. az időszakban sem,.  

Különösen kiemelkedő még. május 1-e közös megünneplése a-  

mely kiváltképpen: az 1946-os évben: volt a ,:munkásegység nagy  

demonstrációja és. egyben megerősitésének eszköze-. A közös  

szegedi ünnepség kót szónoka Révai József és nesz István a  

munkásegység kérdésében. teljesen egyetértett. ~52 

Az  !4P .szegedi szervezete. nagy erőfeszítéseket tett a  

munkásegység. a j  együttműködés megőrzésére, az ellene haa  

tó objektiv és szubjektív tényezők ellensúlyozására Az MKP  

nagyszegedi pártérikezLete 1946. február 17-én .  határozatban  

szögezte . le:  n  . a két munkáspárt egységfrontjának megszilár-

ditását .a népi demokrácia épitédhek legbiztosabb zálogaként  

tekinti°. 153  Az MKP nagyszegedi választmányának 1946. márci-

us 31-i ülésén a felszólalók a munkásegység fontosságát hang-

sulyozták. Leszögezték;  hogy a munkásegység szorosabbra  fü-

zése . érdekében a párt teremtse meg az SZID-vel az együtt..  

működést a Nagyszegedhez .  tartozó falvak helyi szervezeteiben  

is 	Az Az április 4..i nagygyűlésen id. Komócsin Mihály, me- 



gyei szakszervezeti titkár hangsalyozta: "az MKP-be tömö-

rült dolgozók testvérpártunkkal ,..az .SZDP.vel 6s a Szabad 

Szakszervezetbe tömörült dolgozókkal együtt  visszavonok 

minden táínsdá,st. "155  Az SZDP részéről Dr. . Antalffy. György 

fogalmazta ingig: "a magyar demokrácia  alapja . a szilárd vaun-

kásegysóg".156 Figyelemre móctó ., , hogy.ez szinte  azonos a 

kommunista pártért kezlet határozatával, csupán a , donok-

rá.cia elől maradt el a "népin jelző, ezt, a fogalmat ugyanis 

a szociáldemokraták bltalában nem használták. 

Kiemelkedően fontos tank szempofit fából. az SZDP , szc= 

gödi VB és a M EP Nagyszegedi Partbizottsága 1946. április 

11.1 közös megbeszélóse.157  Ezen az aktuális politikai ., párt 

szervezési, közigazgatási kérdéseket vitatták meg. Mindkét 

munkáspárt vezetői, Dr.  Czibula Antal és Papdi György /SZDP/, 

Tombácz Imre /!1KP/ hangoztatták az összefogás szükségességét, 

a harmónikus együttmiiködést,. . a közös munka ., a közös harc, 

a kapcsolatok fontosságit . , szilárdságát és megbonthatatlan. 

ságát. A teljes egyetértés hangsulyozása, de önmagában a ta-

lálkozó is óriási jelentőségű eseménye volt  a szegedi munkás-

egység fejlődésének: ha természetesen a teljes egyetértés 

megállapitá.sa cask feltételesen fogadható el. Maguk a párt-

vezetők is megállapitották,, hogy jelentkeztek zavaróin az 

együttműködésben és hogy azon  van még javataízi való. Nem 

utolsósorban a találkozó is ennek érdekében jött létra. . Ilyen 

megbeszélések azonban sok helyen elképzelhetetlenek voltak, 

az 1946.- nyarán egyre válságosabbá váló . gazdasági és politi- 

kai szituációban.  

Az. egészében jól.funkoionáló akcióegység fenntartásá-

hoz természetesen az SZDP szegedi szervezete politikájának, 

tevékenységének is hozzá kellett járulnia. A szegedi szo. 

oiáldemokrata vezetők döntő többsége akarta az együttmükii. 
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dést, elvi és politikai szempontból kiindulva egyaránt agy-  

lapvetőnek tartották, hogy "a fennálló, inkább módszerbeli :,  

mint ideológiai ellentét a rét párt viszonyát . nem .zavar-

hatja meg. Mindket-KS marxista párt, céljuk . a politikai ., gaz-

dasápi., társadalmi deriokrácia.  "i58  Nagyon .lényeges, ,  hogy  

többségük nem polgári demokráciát értett ezen - bár vannak , 

olyanok is a vezetésben, akik ezt értettek rajta hanem  

következetes szociális • demokráciát, ami lényegében pontat-

lan megfogalmazása az i P népi. demokrácia . fogalmának. Hang-

sulyozzák a két párt ,őszinte fegyverbarátságát, , a közös erő-  

feszitéseket, a közös célt, vagyis az összekötő szálakat,  

az összefpgás szükségességét. Nár ekkor birálták saját párt-  

juk opportunistáit,.. ami ebben az • időben nyíltan szinte egye-  

di jelenség. Ugyanakkor megállapitható, hogy erőteljesebben,  

a korábbinál jobban hangoztattál a testvérpárttal való kap-  

csolatok teljes egyenjoguságát ,, az önállóságot} a paritást  

is 159  1946. február. 20-án Papdi György, valamint Dr.  Czibula  

Antal, a párt szegedi elnöke egyaránt hangsulyozták, hogy a  

reakció erősödése miatt szükséges, hogy a két párt együtt-  

zut ködésót még szorosabbá' tegyék.1 60  A SZIM■et is önállóság-

ra, de  egyben szoros együttmiiködésre szólitották fel. Nagyon  

lényeges tehát, hogy ismét előtérbe . .került jobbara, mint  

1945. őszén - a szegedi  szociáldemokratáknál is ,az összefo-

gás, az együttmüködés szükségességének hangoztatása. Emel-  

lett ugyanakkor erőteljesebb a szociáldemokrácia egyenjogu  

ságának,• történelmi érdekeinek kiemelése st  illetve gyakcr lati  

realizálására való törekvés, és vezető vagy legalábbis a  

kommunista párttal azonos szerep követelése. Nagyon , lénye  

ges azonban, hogy e két dolgot a szegediek nem állitották  

egymással szembe, az együttműködést stratégiai jelentőségü-  

nek  és a tömegek akaratából következőnek, kulcskérdésnek  .. 
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tekintettéi,, és azt nem rendelték alá ebben a periódusban a 

paritásnak, a sórelmi politikának. Kijelentették, hogy a 

közös célért a maguk módján külön-.külön harcol javak a pártok, 

de sohasem ágymás ellen. Ilyen körülmények között Szegeden 

nem okozott különösebb gondot az sem, hogy az' 1KP 1946. . 

nyarán tatetikai okokból . -• de igy is helytelenül felvetet- 

te a fuziót, annak ellonére, hogy az S ZDP • reagálása erre 

természetesen 	önállóság még .fokozottabb hangsulyozása ' ' 

lett. Éppen Szegéden nyilatkozott erről B&n Antal, Kéthly 

Anna% és ' Dr. Valentiny Ágoston.: eihat'iro va az SZDiP-i a bal- 

ós jobboldaltól ' egyaránt. 161  Add-koncepció' e jobboldali 

értelmezésével szemben ugyanakkor Szakasits Árpád a Szegedi 

Népszava jubileumi számában félreérthetetlenül a baloldalra 

nyitás mellett foglalt állást...162 . 	 . 

Ebben a periódusban mindkét párt nagy gondot fordiitótt 

szervezeti  fejlesztésre, taglétszámának növelésére és a kű.. 

lönbözíí rétegek közötti' befolyásának emelésőre.. Ekkor jött 

létre az MKP Nagyszegedi Bizottsága, ame4yhez Szegeden és 

külterületén kivül 14 környező község is tartozott, mégpe-. 

dig három közigazgatási területrői.1 63  Lényegében azonos 

ezzel az SZDP szegedi szervezetének hatáskörébe ' tartozó te- 

rület, bár a szegedi városi titkárságon kivid itt három 

liin járási titkárság /szegedi,'kikkundorozsmai és torontáli/ 

kezdte meg 1946. elején müködésót. • Ezek  a járási titkárságok 

ugyan formailag a megyei titkár' hatáskörébe tartoztak, de  a 

pártszervezősben segitséget, irányitást'addig is és ezután 

is Szegedről kapott ez a terület Erősen kötődött tehát a 

Káron járási titkárság területe mozgalmi szempontból az S 2DP 

Szeged városi titkárságához ., . magukat  a járási titkárokat is 

Papdi György szegedi titkár nevezte ki. /Ezt az SZDP Központ - 
164 ja nehezményezte is. / Érppen e kötődés miatt a szegedi 
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szervezet a Csongrád- és Csanád-megyei titkárságokkal meg 

is egyezett a dorozsmai és torontáli járás hozzátartozása 

tigyében. 165  1947-t61 kezdődően azután a hovatartozás még,  

kevésbé jelentett problémát,. mivel Papdi. György egyaze-. 

mélyben lett a Csongrád megyei és a Szeged városi SZDP 

szervezet titkára. 

Mindezek a szervezeti változások mindkét pártban a 

nagyarányu számszerű fejlesztéssel voltak összefüggésben. 

Az MKP szegedi szervezete a párt Központi Vezetőségének ha-

tározata értelmében egyik kulcskérdésnek tartotta a mennyi-

ségi fejlődést.. Az első nagyszegedi pártértekezlet is ilyen 

órtelmü határozatot hozott.. 166 1946. márciusában a  párt tag', 

létszáma Szegeden ?587 volt és 41 szervezettel rendelkezett. 

Ebből 11 kerületi, 12 üzemi, 7 tanyai, 11 falusi szervezet 

volt.  A létszámból a városra 5099 fő esett, ebből 1628 fő 

/31,9 %/ az üzemekből került ki. Áprilisban már 1707 fő' az 

üzemi párttagok száma. /A 43 nagyobb üzemadatai alapján./ 

Erre a hónapra egyébként a Nagyszegedi Pártbizottság a  tag 

létszám 10 %-os emelését irta elő. Májusban a létszám 6 %. 

kal nőtt., 1946. Junius 1-én az MKP már 22 üzemi szervezet.. 

tol rendelkezett. Kerületi szervezetei száma ekkor 10, vi 

szont már 24 falusi és tanyai szervezetről tudunk. A kong-

resszusi verseny során a párt tovább növelte tagjainak lót- 

számát. 1946. augusztusában a Nagyszegedi Pártbizottság te- 

rületén 9.861 kommunista volt.167  

Az SZDP az 1946. eleji periódusban mennyiségi vonat-

kozásban és ezzel politikai befolyását tekintve is előre-

tört Szegeden. Megerősitette, illetve ujjészervezte meglé-

vő szervezeteit és ujakat is hozott létre. Különösen nagy 

gondot forditott ekkor az üzemekre. 1946. Julius-augusztusé- 

ról állnak rendelkezésünkre olyan adatok, amelyeket össze 



- 70 - 

lehet hasonlitani az  MEP  előbb felvázolt 1946. nyári szer-

vezeti helyzetével. Az SZDP szervezeteinek száma 69, ebből 

13 kerületi, 11 Szeged-külterületi, falusi, tanyai, 8 a kis-

kundorozsmai, 8 a torontáli járáshoz tartozó, 26 pedig üzemi. 

/három Dél-pestmegyei község szervezete is ide tartozik./ 

Taglétszáma 1946, juniusában 10 604, juliusban pedig 10935. 168  

A két párt szociális összetételében is bizonyos válto-

zás következett be, módosulás történt. Az ipari munkásság az 

év elején jobban kezdett közeledni a kommunista párthoz, mint 

korábban. Igaz, a munkások között még változatlanul jelentős 

volt az SZDP befolyása éS, erős propagandát is folytatott kö-

zöttük. A két párt munkástagjainak létszáma ókkor megközeli-

tően azonos volt. Falun változatlanul az MEP volt fölényben, 

bár ebben a periódusban az SZDP is kezdett odafigyelni a 

földmunkásságra és a kisparasztságra. A legnagyobb változás 

azonban az értelmiségi és a kisiparos - kiskereskedő réteg 

tekintetében következett be. Ezek a rétegek -. többek között 

a B-listázástól félve - mostmár tömegesen tódultak az SZDP- 

be, még jobban közeledtek hozzá mint eddig és létszámát né-

hány hónap alatt elsősorban ezek duzzasztották fel. Az MEP 

szegedi szervezete bár értelmiségi csoportot és kisiparos-

-kiskereskedő tagozatot szervezett és változatlanul, sőt 

jobban fordult e rétegek felé is, ekkor még nem tudott  front-

áttörést végrehajtani, az SZ1I jelentősen tulszárnyalta ezen 

a területen. Az MKP-nak 1946. áprilisában mindössze 537  ér-

telmiségi és 300 kisiparos-kiskereskedő tagja volt a város- 

ban. i69  A városi alkalmazottak között különösen szembetünő 

az SZDP tulsulya, mivel ott az SZDP-nek 645, az MKP-nak 186 

tagja volt. 170 A kisiparosok szabad szakszervezetének veze-

tőségében a 8 MKP : 10 SZDP arány 71  kétségtelenül erősen 

hizelgő az MEP-ra és ebben az esetben sem a létszámot, sőt 
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mégosak nem is az e rétegek között befolyást, hanem az MEP 

általános tekintélyét Jelzi. Az ügyvédek közül osak 1946. 

nyarán sikerült az elsőt megnyerni a pártba való belépés-

re, a többiek Jórészt az SZDP-ben voltak. 172  A mérnököket 

a párt városrendezési terve közelitette az MEP-hoz. Pedagó-

gusok, de főleg orvosok már korábban is közelebb voltak a 

párthoz, az SZDP e rétegek tekintetében nem volt olyannyira 

fölényben. Az SZDP-ben viszont értelmiségi titkárság mükö- 

ddtt, az értelmiségi csoporton belül pedig külön orvos, mér-. 

nők..technikus, pedagógus, Jogász, állami-és az ekkor ala*- 

kult magántisztviselők szervezete tevékenykedett. Hangoztat-

ták is, hogy "egy évvel ezelőtt az egész szegedi szervezet 

nem volt olyan népes, mint ma az értelmiségi tagozat". 173  

Az SZDP munkásbázisa viszonylagosan tehát Szegeden is nagyon 

összesziikült. A Szociáldemokrata Párt kispolgári jellegének 

erősödése a két párt viszonyára azonban még ekkor sem hatott 

negativan,amint ezt egy 1946. Junius  26-i jelentés megálla-

pitja. Eszerint nem rosszak az MEP kapcsolatai a zömmel SZDP-

be tóduló értelmiségiekkel, az  MEP  és köztük  nines össze-

ütközós. 174  Ezt a tényt Jelentős szegedi sajátosságnak fog-

hatjuk fel. 1946. juliusában az SZDP önálló kereskedő frak-

ciója is megalakult. 

A két párt erőviszonya a szakszervezetekben 1946. első 

felében a következőképpen alakult. A város 19500 főnyi szak-

szervezeti tagságáank kb. 10-12 %-a az MEP-hoz, 18-20 %- 

az SZDP-he z tartozott. 175 Az ipari szervezetekben inkább a 

kommunisták, az értelmiségi és alkalmazott szakszervezetek-

ben pedig a szociáldemokraták voltak többségben. A szakszer-

vezeti vezetőségek Összetételében általánosságban a paritás 

érvényesült, itt is ugy, hogy az ipari munkásoknál több kom-

munista, az értelmiségieknél több . azooiáldemokrata került 
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a vezetőségekbe. A szegedi szakszervezetekben változatlanul 

jó volt a két párt együttmilködése, bár a szociáldemokraták 

növekvő taglétszáma, megerősödése kétségkivül itt is érez-

tette negativ hatását. Általában azonban sikerült a meg- 

egyezés a különböző problémákban, még a poziciók elosztás. 

abban, személyi kérdésekben is. Közös listával zajlott le 

például a pedagógus szakszervezet szegedi csoportjának ve- 

zető.ségválasztása, ahol Dr. Greguss Páit /SZDP/ választot.. 

ták elnöknek. 176  Jól együttműködtek a Magánalkalmazottak, 

a Közalkalmazottak, a Bőripari munkások és a Nyomdász Szak- 

S9ATmvA42A±  kommunista  ós °:űociáiaasviuNiLiata iLnkt7iOnáriusa3.. 177  

A szegedi szakszervezetek kommunista irányitása változatla 

nul biztositotta tehát a megfelelő szakszervezeti együttmü- 

ködést. Közösen vett részt . a két párt a Postás Szakszerve.. 

zet szegedi csoportjának rendbehozatalában is. 

Meg kell jegyezni,. hogy az SZDP változatlanul kevésbé 

dinaiükus, nem :  mindig sikerült őket egyes konkrét gyakorla-

ti-politikai kérdésekben megnyerni. Igy például csak . nagyon 

enyhén tiltakoztak Shvoy Kálmánnak, , az ellenforradalmi kor-

szak hirbedt reakciós figurájának a szegedi politikai élet-

be való fiakapcsolódása ellen'.'Nem mindig voltak hajlandóak 

a nyilt harcra a kisgazdapárti reakció ellen sem, e harc el-

vi elismerése ellenére.178  Tömegeik azonban együtt dintet-

tek a kommunistákkal /a kisgazdapárti főispán ellen. 

A pénzügyi stabilizáció körüli harc és annak megvaló-

sitáza ismét a két munkáspárt szoros összefogását követel 

te meg. Ez központi, felső szinten is pozitíven hatott az 

egységfrontra. ,Május 27-én a központi összekötő bizottság 

ülésén megállapodtak abban, hogy a stabilizáció ügyében a 

jövőben a két munkáspárt °együtt lép fel, együtt tesznek ja-

vaslatokat és együtt agitálnak."179  Ez nagyon lényeges poli- 
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tikai feltétele volt az infláció megfékezésének, a gazda-  

sági stabilizációnak. A közvetlen gazdasági és politikai  

érdekek azonossága ebben a kérdésben az alsó, helyi és üze-

mi szinten is még jobban közelítette egymáshoz a kommunis-

ta és szociáldemokrata szervezeteket, dolgozókat. Az MKP  

III. Kongresszusának a "népi demokrácia ut a szocializmus-

ba proletárdiktatura nélkül" elméletileg egyébként hely-

telen - megfogalmazása, a békés ut koncepciója, vagyis egy-  

felöl a párt addigi politikájának továbbfolytatása, másfe  

151 pedig a szocialista végcél határozottabb hAnms,sir,,m4  

szintén az agyüttmüködés erősitésének irányába hatott,. Ugyan-

akkor egyre zavaróbb az együttműködés szempontjából is az  

ujra felélénkülő és egyre erőteljesebb szociáldemokrata jobb-

oldali tevékenység. A sérelmi politika előtérbe helyezése a  

rendőrségnél, a szakszervezetben valamint különösen a köz-

igazgatásban okoz problémákat a két párt viszonyában, az  

utóbbi területen a  B-lista végrehajtásában - és különösen  

annak juniusban kezdődő reviziójánál - már korántsinos meg  

az az egység a munkáspártok között,, mint elvi elfogadásánál  

és előkészitésénél. A zavarokhoz, surlódásokhoz az MKP e-

gyes politikai, taktikai hibái, néhol erőszakos, tulzó mód-

szerei is hozzájárultak, amelyek az SZDP jobboldalát erő  

sitették, az együttműködés ellenségeinek pozioióit segítet-

ték elő és a baloldalra, de különösen a szociáldemokrata  

párt centrumára is negativan hatottak.  

A szegedi munkásparti együttműködés, akcióegység ala-

kulására is hatottak ezek az ellentmondásos tényezők. A  

kongresszusi előkészületek során a helyi kommunista párt-

szervezetek versenyének egyik fő célja a munkásegység meg-

szilárditása, a testvérpárt tagjaival való j6 viszony, szo-

ros baráti kapcsolatok kiépitése volt. Ilyen értelmü ver  
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Belváros II. és a Dobánygyár kommunista p4rtszerveze te.180  

Ennek kapcsán 1946. május 17. és augusztus 15. között So-

mogyi-telepen például nyolc közös értekezletet. tartottak  

a két párt 3-3 tagjának résztvételévei. 181  Szegeden tehát  

legalsóbb szinten is miíködött ekkor állandó összekötő ..bi~ 

zottság. A városi szervezet is ,vállalta a munkásegység .,meg-

erősitését. Ennek érdekében Julius, 31-én__12.000 résztvevő-

vel a két part közös munkásgyülést . tartott, a Dohánygyárban.  

A forint megteremtésének előestéjén ,tartott gyiatlésen, Lóránt  

Gyula /SZDP/, Komóosin Zoltán az MKP., Gyólai ,István pedig  

a Szakszervezeti Bizottság nevében egyöntiitüen szögezték  
le, hogy a két'párt és a szakszervezetek csak közös.erővel,  

szoros együttműködéssel valósithatják meg a stabilizációt  

és számolhatnak le az uj pánt ellenségeive1. 182, A két. párt  
rókusi szervezete együttes ülésén forintvédő bizottság.fel-

állitást határozta el és sorra alakultak ilyen bizottsá-

gok egyéb helyeken is. Közös  központi forintvódő bizottság  

is létrejött Perár Demeter /ÍP/ vezetésével. 183 Más.té-  

nyezők is arra utalnak, hogy a szegedi szociáldemokrata  

pártszervezetben, a helyi vezetésben ekkor sem tudott tul-

sulyba kerülni,. eluralkodni a sérelmi politika. A Hangya  

Mélyhűtő üzemi . pártnapján - itt .  egyébként, a 70 munkás 60 %-a  

ebben az időben az SZDP . tagja,volt - Bozóki Lajos az SZDP  

egyik helyi vezetője az üzemi munkásegység jelentőségét  

méltatta és élesen megbélyegezte a munkásegység megbontó-  

it.184  A két párt egyetemi szervezetének közös gyülésén  

ugyancsak Bozóki Lajos hangoztatta a .munkáspártok együttes  
harcának szükségességét. 185 Ez az értekezlet egyébként ha-

tározati javaslatot is .  fogadott, el, amelyben követelte a  

reakció elleni közös munkáspárti fellépést. A MÁV Fütőház- 



ban,, a Szegedi Kenderben a munkásegységet. 100 százalékosan 

megvalősultnak.  jellemzik ,186 A Szegedi Kenderben a két párt 

üzemi szervezetei együttesen verték vissza az üzemi bizott-

ság elleni . jobboldali, kisgazdapárti támadást! 187  . 

Természetesen az a megállapitás, hogy a sérelmi poll- 

tika, a kommunistákkal szembeni pozicióharo nem vált domi- 

n&nssá, nem . szorította háttérbe az együttmüködést, nem zár-

t& ki, hogy a vitákat, surlódi.sokat, sőt egy-egy komolyabb 

összeütközést sikerült volna teljesen kiküszöbölni. Törvény- 

szerü, .bogy az 1946 nyarán egyre erősebben kikristályosodó 

jobboldali szociáldemokrata tevékenység nyomai Szegeden is 

órezhetóek voltak.. Ehhez itt ié hozzájárultak egyes.tulzások 

kommunista oldalról, hiszen a kongresszusi verseny során 

nagyarányu tagtoborzás zajlott le ,. ezuttal már a szooiálde 

mokrata párttagok között is  erőteljesen. A szervezési osz-

tály munkaterve a  Julius  1-1 3611 fős taglétszámot 1093 fő-

vel akarta növelni a 10 kerületi szervezetben a kongresszusi 

előkószületek során. 188 Az .üzeni szervezetek közül például 

a Hangya Méíyhütő üzemben Julius  folyamán. 20 szociáldemokra-

ta munkást hoztak át az NKP-ba, vagyis a kommunista párt be 

folyása az addig jobbura szociáldemokrata tizemben jelentő- , 

son megnótt. 189Történtek átlépések és átléptetések a Szege- 

di Kenderben is. Az Ujszegedi Kenderben egy.szooiáldemokra- 

ta funkcionáriusi is átlépett a kommunista pártba. 190  A Bel-

siros IT. pártszervezet létszéna a verseny időtartama alatt 

:224-ről 360-ra nőtt. A Belváros I.:-be csak augusztusban 50 

uj tag lépett be.191; Egy szeptember  19-i jelentős arról tá-

jékoztat, hogy a kongresszusi verseny során 1200 uj tag lé-

pett be az MKP-ba a városban. 192  Igaz,, a tényleges létszám 

nem nőtt meg ennyivel, az elózó havi 9.020-rói 9.882 re  

emelkedett csak. /A különbség okai a pontatlan statisztikai 

• 
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adatokon kivül ' az áttelpülések s  törlések, lemáradások, 

emiatt a taglétszámot 100 százalékos pontossággal ebben a 

periódusban 4em lehetett megállapitani./ Az állandó válto-

zások miatt tehát csak megközelitó pontossággal ál'lapitha-

tá meg a taglétszám. 1946, októbér 29.-én.Tombáoz Imre 

9600' ,tagról tett emlitést, 193  1947 januárjában 9485 tagot  

jelentettek, 1947 márciusában.pedig jelentós eMelkedéssel 

10.219 tagot mutattak ki. 194  Az adatokból kétségtelenül 

megállapitható a. taglétszáim.emelkedése,. Ennek az emelkedés-

nek okkor még csak'kis hányada adódott a szociáldemokraták 

átlépéséből, de a két párt közötti viszonyban már ez is ' 

problémát okozott. 

Természetesen az SZDP szegedi szervezete is folytatta 

erőteljes tagszervező kampányát.. Az Angol-főagyar Jutagyár 

1946. juniusában 56 taggal alakult pártszervezete például 

augusztus végéig,' tehát alig két hónap alatt;, megkétszerez-

te tagjainak számát. Az újszegedi Smmder üzemi szooiáldemok 

ruta szervezetébe 1946 szeptemberében 200 uj taglépett be. 

A Szociáldemokrata Pártba való belépések annyiban.különböz- 

tek a kommunista pártba történőktől, hogy átlopós az MKP-ból 

az SZDP-be szinte alig történt, csak néhány egyedi esetben 

illetve az MBP-ból való kizárás esetén.. Az SZDP mozgalmi 

jelentései 1946 szeptemberében 11.1573 októberben . 11.269, 

novemberben 11.413•, decemberben 11.606. 1947. januárjában 

pedig 11.900 főről ..vagyis kisarányu, de egyenletes növe-

kedésről tesznek emlitést. 195  Az'MKP nagyar&nyu szervező 

és tagtoborzó munkája tehát 1947 elejéig nem tudta behozni 

az SZDP 1945 nyarától megmutatkozó számbeli fölényét: Meg 

kell jegyeznünk •. erről általában kevés szó esik - hogy az 

SZDP is jónéhány helyen tulzó, erőszakos módszereket alkal-

mazott taglétszámának növelése érdekében, holott ugyanezt 
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az MKP esetébén többször is,szővátette és tiltakozott el- 

lene. Különösén a vasutnál találkozunk egyébként Szegeden 

is a sárálmi' politika örvé - alatt ilyen jobboldali •jelen 

sógekkél , kommunistaellenességgel, ahol 'az )U P tulzó..mód- 

szerei is kétségtelenül zavart ekoztak.9 6  A szegedi 

sutasok szoóiáldemokrata vezetői azt,'állitották, . hogy "a1 

jás .áknaáiunká folyik a szociáldemokrata mozgalóm lehetet- 

lenné tételére a,MÁV területén, Hangoztatták,. hogy-a kom.. 

munista párttál történt megállapodás-ellenére sok'szociál- 

demokratá vásatást 'B=aistáztak a Ímegüre'sedett . helyeket . 

osak kommunistákkal töltötték bef holo.tt.a vasutasok több. 

sége'szociáldeMokrataw11-9T   A  sulyos zavarok ellenére 1946. 

szeptember 9 -én a szegedi vasutasok közös értekezleten 

tisztázták a felmerült problémákat. Nagyon jelentős tény... 

nek itélhető, bogy'Bozóki Lajós'az'S ? kiküldötte a munkás. 

egység főntóssága, az előforduló surlódások közös egyetér - 

tőssel történő megoldása mellett szálltaikra« Kijelentet-. 

to,, hogy a két pártnak semmilyen körülmények'között sem. 

szabad szembenállnia egymá.ssal..198 . Az MKP nevében K+bmóosin 

Zoltán is azt hangoztatta,.' hogy a kommunistá és szociál- 

demokratá vasutasok közötti, az utóbbi időben felmerült 

konkrét problémákat a  munkásegység jegyébén•'kell tisztázni. 

A két párt'saját erejének íővelése helyes jelentette ki, 

Komóosin Zoltán,;  -► de ez - nem méhet a munkásegység rovásá Y 

ra . 99  Nagyon komoly előremutató tényező,, hogy a.surlódá-

sok csökkentésérel  kiküszöbölésére egy hattagu vasutas 

összekötőbizottság felállitását határozták el, amelynek 

feladatává tették egy közös akoióprogram kidolgozását is 200 

A vasutas konimuni'sta összaktivítpedig október 13-án elhatá- 

rozta,..hogy kötelezővé teszi, az egész területen a munkás-

egység eimőlyitését.20i 



A kétóldalu`erői°eszitésék eredményeképpen téhó.t sike- 

rült megoldani ezt a kérdést is.'Az éredmány,, de'önmagá- ' 

' ban a megoldás módja'és egyáltalán léhétőságe'óriási jelen- 

tösógü.  Ittzonyit ja azt, hogy' áz MBP .  é"s" iaz' SZDP' szegedi szer- 
vezete .el ' tudta. azigetelni' az ,.együttffiüködés ellenz'o'it,. ez- 

uttal is.tul'tudta magát;tenni a'i3zük'pártérdekeken: Sze- 

gaden' zs pedig..-' az '' .eml3:tetteken' túl,'' nyilvánosan,. kihasz- 

nálva- az MKP Yielytelen 'módszéreit -` a. jobbóldali ' szoaiálde- 

mokrata 'Mfillok Sfindor igazságtalanságrói, a Szociáldemokra- 

ta'Párt másodrendü'keze].éséről a vásuti 8-listázások végre.. 

hajtásánál, - a helyi iaegállápodá'ssál gyökéresén ellentétes 

értelemben - tieszélt. Az SZDP k'rizponti kik'üldötte .  éppen az 

önallósá.got. hangsulyoztá tul az 1946, ' szeptember 22: í' sze- 

gedi vasutas ulésen:2OZ  Hall'atszóttak  gy° 	jobboldali hangok a 

szeptember 15.i rókusi gyülésen is, hiszen MIllok' és ' Dr.; Va- 
lentiny részéről az olyan kijelentések, hogy a kivezető ut 

mégvalósitására, a 'vezető szerepre csak á ""konzekvens, tisz-

ta, becsületes szociáldemókráciae az alkalmas, 2O '3  nyilván.. 

valóarc mivel elhatárolja 'mágát" :a baloldaltói ',: és az  e-

gyüttmüködést is elveti - jobboldali, kommunistaellenes. 

A problematikusabb viszonyra utalnak egyéb esetek is.  

1946 juliusában a Belváros E-ben sem a forintvédő bizott-

ság, sem  a Gyermekbarát Egyesület megbeszélésére nem  jöttek 

el a szooié.ldemokratak. 2o4-Október elején sz 1946-ban ad- 

dig szinte teljesen  szün%elő ' sajtópolémia is felujult 'el-

méleti és politikai kérdésekben 'égyaránt ' Még a baloldalhoz 

tartozó Pintér Géza is' a ' szoros együttműködés mellett'- 

erőteljesebben  'hangsulyozta a különbségeket, az SZDP..t '. 

tartva a demokrácia és a munkásegység egyetlen lehetséges 

vezetőjének, a demokrácia egyetlen  következetes képviselő.- 

jének. 205  Felrótta a szociáldemokráciára korábban alkalma- 
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zott "szooiálfasiszta" jelzőt is.  Ujólag kifejtette a ha-

gyományos .szociáldemokrata forradalom•.elméletot ., vagyis 

azt, hogy a polgári demokrácián belül kell a szocializmus'  

előfeltételeinek kifejlődnie, tehát nincs szükség • forrada- 

lomra, .a proletárdiktaturának a polgári demokrácia folyta-

tfásának kell . lennie.. Igaz,. hozzáteszi , hogy a folytatás 

mellett a proletárdiktaturánák'a polgári demokrácia ellen 

tétének iás kell lennie.

- 

206 Az ujtipusu permanens forrada- 

lom fel nem. ismerése,. az , elméleti pontatlanságok mellett.., 

a proletárdiktatura.elismerése,'elfogadása nagyon nagy  jee.  

lentőségü és ujabb bizonyitéka a szegedi' szociáldemokrata 

baloldal ideológiai fejlődésének_.. Ennél is. fontosabb Dr. An- 
. 

taiffy György cikke,. amelyben nyiltan kijelentette, hogy 

Szegeden. is vannak. az SZW-ben olyanak., akik a munkásegy- 

ség ellen szervezkednek,. "különösen az ujak és nem a régi 

szociáldemokraták közötte.: Isimét állást foglalt tehát.sa-

ját pártjának jobboldala ellen.. "Az igazi munkásegység e 

két párthoz tartozók akaratának aktív oselekedetben való 

.megnyilvánulása" - hangoztatta a sikk;ró.. A sajátos eszkö-- 

zökről,-.az önállóságról, a függetlenségről nem mond le a 

párt, de szerinte félreérthetetlenül balra kell tartania 

mégpedig a szükzégszerünek tartott munkásegység kereté,. 

ben. '7  i 

A munkásegység tehát Szegeden 1946 második felében 

is jó irányban fejlődött, ha nem is zavartalanul r  Komó-

csin Zoltán. nyugodtan, megalapozottan jelenthette ki az 

MKP III. Kongresszusán, hogy a munkásegység példaszerit 

Szegeden, a szegedi munkásság a munkásegység hive,.. és az 

utóbbi hónapokban a szegedi szociáldemokrata értelmisé«. 

giek is foglalkoznak az ea séges munkáspárt  gondolatával.208  

Hogy ez nem egyszekü deklarativ kijelentés, hanem tartal- 
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inazza a valóságnak megfelelő tényeket, azt mindkét párt 

szegedi szervezetének belső jelentései, beszámolót is alá-

támasztják. Tombáoz Imre már idézett 1946 október 29-i 

szóbeli ' beszámolójában elmondotta a párt vezető szervei 

előtt, hogy kapcsolatuk az SZDP-vet  a B--lista végreha j tó-

sa átal okozott átmeneti megtorpanás után megjavult. A 

párttekintélye az értelmiség között megnőtt. Az értelmi- 

ség bekapcsolása a falujárásba vonzza a szociáldemokrata ér- 

telmiséget is, tanfelügyelőjük pedig átlépés előtt 11. 209  

Mindez a szegedi SZDP-ben is  növeko jobboldali veszély el- 

lenére történt. 	 . 

Papái György SZDP titkár is hasonló értelemben érté- 

kelte a szegedi munkásegységet, ' munkáspárti együttmiiködést 

ebben az időszakbán,. ' Kiemelte, hogy különösebb Nehézség  az 

utóbbi időben a két párt egyinashoz való viszonyában Szege- 

den nem merkilt fel, tehát viszonylagos javulás következett 

be a két párt együttmiiködésében'. 210  Figyelemre ' méltó, hogy 

egyes szegedi. Üzemékben a két párt közös pártnapokat rende-

zett, az szemekben °a két párt tagjai között felmerülő el-

lentéteket mindenkor a két ' párt Üzemi bizottságának titkár-

sága vizsgálja felül és igyekszik azt %közmegelégedésre el-

intézni".211  

Az elmonatcittakat igazolja az ' SZDP szegedi szervezeté-

nek alábbi nyilatkozata is: "Ni,  szegedi szociáldemokraták 

... álljuk a szoros .együttmüködóst. Akik soraink között la-

zitani akarnak ., fólr eállit juk.. Erőé a két munkáspárt Szege- 

den külön-külön is, de félelmetes hatalom, 'ha együtt halad". 

Ez az együttmüködés a reakoió ellen, a politikai és gazda 

ságidémokráoiáért szoros és megbónthatátlan.212  Ugyaneb 

ben a hangnemben beszélt Szakasits Árpád az október 13 --i 

szegedi szociáldemokrata nagygyüléaen. 2í3  Az ebben az  idő- 
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szakban kidolgozott szegedi városfejlesztési.pro'gram te- 

kintetében is. teljes az összhang: a két munkáspárt között. 

Nagyjelentőségű az együttm(ödés.szempontjából a•.szociál- 

demokraták , bevonása a falujáró. mozgalomba, a két munkás-

párthoz tartozók közös falujárása... 

A.szegedi szociáldemokrata vezetés-e a gyakorlati 

együttmiíködésben ekkor-is ingadozóbb, határozatlanabb, , kő-- 

vetkezetlenebb mint az együttmiiködés. elvi megalaozásában... 

Ez világosan.megmutatkozott az 1946..n.ovember 7-i'ünsep- . 

ségre .történő előkészületek esetében is.,4 kommunista párt 

egyik szegedi vezetőségi tagja felkereste Papdi Györgyöt 

annak megbeszélésére,. hogy munkabesziint©téssel párosuló . 

közös demonstrativ felvonulással .ünnepeljék . meg  a Nagy Ok- 

tóberí Szooialista Forradalom évfordulóját... Az SZDP szege- 

di imanyitója azonban nem foglalt önállóan állást ebben a 

kérdésben, hanem döntés céljából pártjának Főtitkárságát 

kereste meg. 214- 1946., december 9-én  is ugyanilyen őrtelem.. 

ben döntött az SZDP szegedi elnöksége a szegedi kommunis-

ták és a szakszervezetek által kezdeményezett, 1946. de- 

cember 14-re tervezett *drágaság elleni tiintetés" iigyében. 215  

Ebben az esetben is a pártközponttól várták a döntést a 

tüntetésen való részvétel kérédésében. Tehát egyik alkalom-

mal sem mertek maguk,, önállóan dönteni egyes konkrét .,, a „ 

kommunisták által . javasolt közös akció vonatkozásában. A 

november 7-i finnépséget végül is közösen tartották, a de- 

cember 14•i tüntetéstől viszont távolmaradtak, és ez vilá- 

gosan tükrözi az SZDP helyi vezetésében többször megnyil-

vánuló felemás magatartást. 

Az ilyen ingadozások leküzdésére,  az egyiittmüködés , za-

varainak kiküszöbölésére, a két erős, egységes munkáspártra :, 

a szilárd munkásegységre szükség is volt ., mivel 1946 végén - 



1947 elején a szooializmusba való átmenet feltételei ér-

lelődtek, a népi demokratikus fejlődés fordulópontjához 

közeledett. Éppen ezért a reakciós erők a nemzetközi help-

zet alakulására és a  békeszerződésre támaszkodva megpró-

bálták ' a belső . fejlődés nekik nem tetsző utjának megakar 

dályozását elérni fi-s a fejlődés menetét `visszaforditani. .' 

Ez nyilt . összeeskiivóshez illetve a koalició felrobbantá-

afinatq kísérletéhez, annak permanens válságához ' vezeteti. 

Ezzel párhuzamosan vált rendkivüi veszélyessé`Peyer, Dr. Va- 

lentiny. és társaik nyilt zászlóbontása, ujabb kisőrletük 

az S .ZDP. Jobbra  tolására és szembefordítására a  demokrati-

kus erőkkel, a misssksegységgei. Peyerék akciója ' r,.  bár Sze- 

geden is voltak elszigetelt kisérletek támogatást szerezni 

az akcióhoz, hiszen Dr. Vaentinynek volt befolyása az it-

teni szervezetben.multja 6s személyes.kaposolatai következ-

tében - a városban nem kapott támogatást. 1946.décember 

16-án a. szegedi pártvezetőség, • majd  december 17-én a VB 

egyórtelmüen elvetette és elitélte Peyer és társai'memo-  

randumát a munkásoaztály,a pártegység és a munkásevsé'  

szempontjából egyaránt ...216  Ilyen értelembeli foglalt állást 

Papdi György a december 24-i országos pártválasztmányi ü,. 

lésen, tolmácsolva a szegedi pártszervezet bizalmát a párt- 

vezetőség, és ezzel  együtt a baloldali szociáldemokrata 

politika és a kommunistákkal való együttmüködés iránt. 217  

A Peyer-ügy lezárása sem  jelentette ózonban, hogy a 

két párt kapcsolatának zavartalanságát teljes mértékben 

sikerült biztositáni. 'A' két munkáspárt viszonyát ugyanis 

változatlanul erősen befolyásolták a politikai, ;  gazdasági, . 

és a társadalmi élet különböző: területein folyó pozició-

harcok!', 218  valamint az ettől az időtől fogva szinte ál- 

landósuló szociáldemokrata sérelmi politika. 1947 első 
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felében mindenekelőtt az.ekkor esedékes üzemi bizottsági  

választások ügye*  és ezzel is kapcsolatban a ,szakszerve-  

zeti.poziciók, vezető szerep valamint az összeesküvés.kér-

dése volt az a két legfőbb csomópont, ami a . munké.segység.  

‚alakulására elsősorban jelentős ‚ ha.tással . . volt., A . fasiszta.  

. Öaszeeekü'réa lelépiezése;,, a reakciós .veszély. feltétlenül;  

az együttmií`ködés. erősité,sén.'k irányába hatott, az izemi  

bizottsági választások, illetve a. szakszervezeti vonalon  

Slyó rivalizálás viszont károsan hatott rá, gyengitette. azt..  

A két 	k  _p i  két ::~w.anizoj;rdrb, a fasiszta összeesküvést azonos II10+ , 

don ítélte meg,, .együtt haladt az. összeesküvés és. következ..  

ményei ,következetes felszámolásának és politikai konzokven  

ciái levonásának követelésében.. Kisházi öd.ön 1947. február  

1.412 az. SZDP .XXRV..'. Kongresszusát. megnyitó beszédében hangoz-

tatta a két munkáspárt. szoros együttműködését és a jobbol-

dallal, az összeesküvőkkel való szigoru leszámolást._219  

Az összeesküvés következményeinek felszámolása kapcsán az  

SZDP baloldali vezetői igyekeztek- szorosabbra füzni a kap-

csolatokat a kommunista párttal,• .é.s ugyanez volt. a törek-

vése a szociáldemokrata testvérpárttal kapcsolatban , az NKP-  

nak'is. Ennek érdekében 1947.. január 10-én Szegeden is a  

"két munkáspárt. és a szakszervezetek képviselői közös,. érte-

kezieten elhatározták,- hogy feliratban... tiltakozAak a mi-  

ntszterelnöknél -az összeesküvők ellen,. felvetve ,az FKP „ jobb-

oldalának felelősségét . is .azZÜ  ezen .a .napon ,a dolgozók mun-  

kabesziintetóssel fejezték ki. tiltakozásukat az összeeskü-

vők, .az árdrágitók, és azok •.ellen, . "akik ,támogatják, . takar-  

gatják, elősegitik a reakciós összeesküvést." 221  A két .  

munkáspárt szegedi tagjai együtt hallgatták .meg a január.  

18-i budapesti n.agygyülés. rádióközvetitéftét.. 222  Az NKP  

ugyanezen a napon tartott összevezetőségi ülőse rendkivül  



fontosnak tartja "még inkább mint valaha" a munkásegység 

még szilárdabbé, még testvériesebbé válását az üzemekben, 

szakszervezetekben. Kijelentették, hogy a• . kölcsönös biza-

lom szellemében kell megoldani a különböző sérelmek orvos-

iását is.223  1947. . január .24-.énközö s 'Leninmegemiókezés 

.ez nagyon Jelentős az SZIP. ideológiai 'fe jlődése• szempont- 

jából , január ,26-,án közös kiskereskedői gyűlés,,: február 

,11.én közös köztársasági emlékünnepség, 	164ia közös 

kisiparos gyülés jelzi a munkásegység fejlődésének utját 

a városban.. A munkásegység jegyében zajlott le a - városi 

közigazgatási'testület január 31-i ülése is, 24 . 

Az SZDP tevékenysége, magatartása azonban ebben a pe-. 

riódusban'sem'tekinthető egyértelmUnek. Az üzemi bizott-

sági választásokat sürgetve és arra készülve,  poziciáinak 

megjavitására törekedett és a vártnál sokkal kiélezettebb 

pártversengés,:_ a kommunisták váratlan választási győzelmei, 

az első néhány választás eredménye és a sulyos koaliciós 

válság hatására járult csak hozzá a választások elhalasz-

tásához. Szegeden nem éleződött ki annyira a versengés, mi-

vel az SZDP. helyileg csak 1947. január 11-én adta ki vá-

lasztási instrukcióit az üzemi pártszervek összzezetőségi 

ülésén és január '  13-án függesztette fel • a Szakszervezeti 

Tanács a' választásokat.225. •Annál nagyobb problémát' okozott 

a szakszervezeti .pozíciók,, , többek ' között a :szakszervezeti 

bizalmiak pártarányának kérdése.,. 'Az SZDP változatlanul a 

párt megerősödését a paritást hangsulyozta .és itt a mégerő- 

södésnek az MKP volt a regfőbb,akadályá .,  

. 	Az SZDP . %XXV. Kongresszusára küldendő szegedi küldöt- 

teket megválasztó taggyülésen nyiltan . kirobban•tak az ellen-

tétek a. párton belül,. igaz egyelőre csak személyi kérdések- 



ben  és formai '  okokra hivatkozva. Az 1947. január 5-i tag-.  

gyűlésen az elektorok VirÖs Józsefet o  Józsefet Dr. Czibula Antalt  

és Pleskó Bélát választották meg kongresszusi küldöttnek .226  

Hármuk közül Dr. .Czibula Antal ceútristának'minősithatő,  

Pleskó Béla és Vörös József Pedig jobboldalinak, illetve a  

jobboldalhoz közelállónak. E választási' eredmény,' valamint  

a; gyülésen 'történtek' miatt a  városi titkárság felülvizsgál-

t' az elektorválasztó alapszervezeti'taggy'ülések  körülmé-

nyeit és olyan sulyoe szabálytalanságokra, a szervezeti sza-

bályzat olyan" durva megsértésére bukkant, amelyek alapján  is 

választás megsemmisitését'javasolta. Több helyen például  

egyszerűen választás nélkül jelölték ki az elektorokat,  

belvárosi pártszervezet pedig 'mandáti inal látott el olyan  

személyeket is, akik még csak a kijelöltek között sem vol-  

tak. E`formai szabálytalanságokra hivatkozva az 1947. janu-

Sir . 6-.i '  elnökségi és a január 7-i '  VB-ülés a választási ered-

mények megsemmisitését és uj taggyülés megtartását határoz-

ta el. Eredetileg ez utóbbit nem akarták, azonban az emli-  

tett szabálytalanságokon tul még olyan dolgokat is megtudtak,  

°amelyeket a mozgalom tűténetében még nemigen tapasztaltunk°, . 

és amelyeket nemcsak' a párt szervezeti -szabályzatával,' hanem  

á szo_ ci~lista_me~  vűződó 'ssel'sem tartottak ' összeegyeztethe- . 

tőnek. 227  

1947. január 23-án tartották meg a megismételt küldött  

választó taggyűlést, 'amelyen Parosetics 'Mihályt, Dr. Berkes  

Pált és Papdi Györgyöt választották a szegedi SZDP szerveze-

tének küldötteivé._ Ez a küldöttösszetétel a korábban megvá-

lasztottnál lényegesen baloldalibb, bár ez is kompromisz  

szumos jellegű volt, de épén igy felelt meg a szegedi SZDP  

vezetés inkább baloldali, de tulajdonképpen ingadozó, cent- 

rista jellegének. Az egyértelműen baloldalinak tartható  
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Papdi György és a baloldalhoz közelálló Dr. Berkes Pál mel-

lett egyedül Parosetios Mihály sorolható a közömbösek, in,. 

gadozók ., centristák közé,  de ő sem nevezhető jobboldalinak. 

Az első választással kapcsolatban emlitett tényezőkön 

tulmeáően a választásokkal kapcsolatos ' szervezett ' jobbol.Í. 

dali akciót a második választás útári 'történtek is bizonyit-

ják. Egy csoport ugyanis ujabb petioiót nyujtott be e vá-- 

las3S tás ellen, : ezüttai is formai okokra hivatkozva. 228  Ezt 

a fellebbezést 11 'személy ' irta alá, akik közül cssup4n Dr. 

Müller Manó'Dr.r Zajtai Lajos és Nemessányi Zoltán tartoz-

tak az ismertebb szegedi szooiáldemokraták közé. A pártel■. . 

nökség ezt a fellebbezést elutasitotta és ilyen érelemben 

foglalt állást a pártközpont is.  Nagyon lényeges, hogy a 

fellebbezést szerintük Dr. Valentiny és köre sugalmazta , 

és ezt a tartalmi szempontot figyelembevéve 'utasitótták el 

a peioiót, elismerve bizonyos alaki • hibákat. Fii egyben to-

vábbi bizonyiték arra nézve is, begy az első választás meg-

semmisitése is egyértelműen tartalmi és nem formai okok mi-

att történt. Figyelemre méltó ennél a jobboldali akóiónál, . 

hogy milyen csekély az aláirók 'száma, hogy kevésbé Jelen.. 
tős személyekről van szó és bogy egyetlen vezetőségi tag 

sem található az aláirók között .. Tehát e szegedi szociálde- 

mokrata vezetésben ' szervezett` jobboldalról egyáltalán' nem 

be sz élhe tűnk. 

Az SZDP XXXV. Kongresszusán Papai György' félszólalása 

reprezentálta a szegedi pártszervezet aróulatát, politiká-

ját. Az összeesküvéssel kapcsolatban elmondotta,, ' hogy nem 

voltunk eléggé határozottak, az uj pártvezetőségnek hatá-

rozottabbnak kell lennie, hogy az ilyen ' öszeoskÚvés  no  

ismétlődhessen meg és erőteljesebben kell fellépni a kor- 



rupció ellen is. Szociáldemokráciát a szó "forradalmi ér-

telmében", forradalmi szemléletet követelt tehát az SZDP 

szegedi főtitkára• 229  

Az országos.kongresszus után a helyi szociálddmokra- 

ta vezetők is a kongresszus állásfoglalásának baloldali 

értelmezése alapján a munkásegység,, az együttműködés szü1k- 

cégességét. hangoztatták. 1947.. február s-én Dr.: Berkes Pál 

a postás és vasutas szervezetek. tagjainak számolt be a kong- 

resszusról. Sikra szálit az SZDP-nek az MKP-val való foko- 

zo_„ tt_n szükséges együttműködése mellett. 23B  A Szegedi Nép- 

szava február 7-i száma is kiemelte, hogy az együttműködés 

kérdésében nem lehet vita. A kifogásokat, panaszokat, sé-► 

relmek®t, érzelmi momentumokat kikapcsolva, "egymást köl-

csönösen respektálva, egymást támogatva kell küzdeni az 

egységes munké sosztályért. „231  Február 12•-égi, az SZDP ölsz- 

vezetőségi ülésén Papdi György számolt be a kongresszusról, 

a párt politikai irányvonaláról. Állást foglalt a két mun-

káspárt együttmüködézének szükségessége mellett a demokrácia 

megvédésének és kiépitésének közös céljában is, igaz - té-

vesen nem elvi alapon., hanem reálpolitikai szükségesség- 
C. 

ből indokolva azt. Ugyanakkor erőteljes hangsulyt kapott 

nála ismételten a pártegység., . a párt lenyűgöző ereje., a 

szociáldemokrata Európa kialakulása,; az önállóság,. függet- 

lenség hangoztatása. 232 Az SZDP szegedi szervezetének ar- 

culatára, magatartására a legjellemzőbb. - és nemcsak ebben 

a periódusban .- az a megállapitás, ` selyet Papdi György 

tett 1947. áprilisi mozgalmi jelentésében: "RengeteK sé 

1relem és panasz van az evvüttmüködést illetően. amelyeket  

Aegyzőkönyvbe kell foRlalrii'  hokv_ testvérpárttal ' ezeket  

meR tudja oldani.O3Tebát a problémák ellenére - az 



együttmüködés, a megoldás érdekében kell tevékenykedni, 

nem pedig az együttműködés ellen felhasználni a valódi, 

vagy vélt sérelmeket, •sérelmi politikát folytatni. 

Az SZDP kongresszusutáni, a munkásegységet megerő-

sítő politikájával összecsengett az 1P • XIII. nagyszegedi 

konferenciájának munkája is. ' Ez szintén kiemelkedő helyen 

foglalkozott a munkásegységgel. I3erár Demeteri  az MSP sze-

gedi V11 tagja  megáilapLtotta, hogy a városban a munkás-

egység szilárd, de mivel a munkásegység legbiztosabb zálo- 

aa is az érős kommunista 'párt, tovább kell erősiteni a 

nagyszegedi pártszervezetet is 234  A pártértekezlet ható 

rozati. javaslatban 'üdvözölte' az SZDP szegedi vezetőségét. 

A taglótazám állandó emelésének, 'a párt tömegszervezeti po- 

ziciói megjavitásának feladatai persze továbbra is mutatták, 

hagy a két párt közötti versengés változatlanul fennállott.235  

Ezekre a mindkét oldalról történő állásfoglalásokra 

és még inkább ezeknek a gyakorlatban való realizálására 

nagyon nagy szükség is  volt  1947  első felében. 1947. mar- 

ciusában ugyanis a Szegeden reridkivül aktiv Sulyok Dezső 

$le Szabadság Part  utcai tüntetéseket rendezett a fakulta- 

tív hitoktatás elleni tiltakozásul. Azonkivül -' pucosszerü-

on :reakciós vezetőséget választatott a Szegedi Ipartes-

tület élére. A szegedi munkásparti szervezetek az.•emlitett 

két reakciós kísérlet ellen rendkivül erőteljesen,_ határo 

zottan és lényegében azonosan léptek fél: Március 20 --án a 

Szakszervezeti Bizottság egy órára leállitotta a •munkát az 

üzemekben és  a  'két 'munkáspárt tagjai együttesen vonultak 

ki az utcára a reakciós tüntetés szétverésére ós ellensu- 

lyozás&ra. Szigoru vizsgalátót is követeltek a tüntetés 

agyében. 236 
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felentőa előkészületek, tárgyalások előzték meg az 

ipartestületi választásokat, amelyek során az MKP és az 

SZDP , közös "iparosegység•,N , listát fogadott el ős ezzel  in.  

dult a választásokon.. Ezek.a, felkészülési, egyeztető tár- 

gyalások közelebb hozták a  ,két , pártot . egymáshoz. A szoci- 

áldemokrata kisiparosokat pártjuk pártfegyelmi terhe ' mely+ 

lett szólitotta fel a lista támogatására és ajánlásai alá- 

irásáre. Február 23-án a választást nem sikerült megtarta-

ni mivel nem jött össze a szükséges 600 kisihar e A "'AI 

cius 2..i választáson • az egységlista csak  a ;  harmadik helyre 

,került /473 szavazattal/. A legtöbb , .szavazatot • a reakciós 

Szabadság-párti formailag ugyan pártonkivüli lista kap- 

ta /777/,. a második helyre pedig a kisgazdapárti 'hivatalos 

lista* került /589/ szavazattal.. Mivelabszolut többséget 

egyik lista sem  kapott, a szavazátt meg kellett ismételni. 

A kisipar szocializálásával kapcsolatos rágalmak tehát el 

értők céljukat a szavazás ,alkalmával.  A szociáldemokrata 

kisiparosok közül  is , sokan , nem az egységlistára adták sza- 

vazatukat Az ipartestületi .választás szociáldemokrata értel-

mezése és hatása a két munkáspárt, együttmüködéséro rendki- 

vül figyelemreméltó. Kétségtelen, . hogy . a szegedi szociál.. 

demokrata kisiparosok egy része a  bukás okát.  a  kommunista 

párttal való együttmüködésben látta. Érdekes,; hogy az SZDP 

központi kiküldötte .,. •Sipeki Géza . bár. •az  ,előbbivel nem 

teljesen értett egyet, szintén azt hangoztatta, hogy az 

MKP jelentős kisiparos-ellenes tevékenységet végzett az SDZP 

asszisztálásával. Ez  a megállapitás azonban nem felelt meg 

a valóságnak, hiszen Szegeden nagy erőfeszitéseket'tett 

mindkét munkáspárt - több esetben egymással is versengve -► 

a kisiparosok megnyeréséért. Sipeki Géza azt javasolta, 
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hogy a március 9-i ujabb választási fordulóban a szooiálde- 

mokrata kisiparosok a Szabadságpárti listát támogassák és 

ne a kisgazdapártit, mivel szerinte ez utóbbi a reakciósabb. 

Ezt a helytelen, jobboldali álláspontot az STOP szegedi ve-

zetősége azonban nem fogadta el, ós - helyesen - elutasi-

totta mind a szabaságpárti, mind a kisgazdapárti %lista tá 

mogatását. A párt kisiparos csoportjának március 7-1  gyülé 

sén felhívták a szociáldemokrata kisiparosok figyelmót a 

március. 9-i választás bojkottálására, azzal az indokkal, . 

högy min Ak f t lista  reakcaVC , egyik  t76iS felei meg  a pZ7r17{'fi  8- 

tártok érdekeinek. Ugyanezt a politikát folytatta a kommu- 

nista párt is, A munkáspártok tehát távolmaradtak a mámi-. 

us 9-4 szavazástói, amelyen végül is a szabadságpárti lista 

győzött. Éppen ezért a választás utána két munkáspárt ösz- 

szekötő bizottsága március 11-i ülésgén megtárgyalta a vá 

lasztás eredményével kapcsolatos teendőket és elhatározta 

a választáslnegsermnisitésének követelését. Ebben az ügyben 

március 1a-án közös küldöttséget küldtek Bán Antal iparügyi 

miniszterhez azzal a követeléssel, hogy nevezzen Ici egy öt- 

tagu bizottságot . amelyben  két kommunista, két szociálde-

mokrata és egy kisgazdapárti tag lenne - egy uj, népi de  

mokratikus módszerekkel történő választás előkészité*e _- 
és a március 9-i választás megsemmitiitésére. A miniszter 

a követeléseket elfogadta ős a választást megsemmisitette. 237  

Az ipartestületi választással kapcsolatos események 

tehát mindenképpen előrevitték a két munkáspárt együttmükö- 

désének ügyét és mivel ez az együttműködés eredményes is 

volt, megmutatták az egységes fellépés szükségességét ős 

erejét. Igen.pozitiv tényező volt azért is, mivel a jobb-

oldali szociáldemokrata központi kiküldött tevékenysége ., 

hatása ellenére történt meg a közös; fellépés. Ezenkívül is 



sok apróbb jelé voltlátható a mégvalósult akoióegységnek,  

amelyet egyébként 1947 áprilisában központilag is magerő  

 sitenek.-238  Szegeden mind a törvényhatósági bizottságban,  

mind pedig a különböző gyüléseken egységesen.követelték..a  

munkanélküliség megszüntetését és.uz ezzel kapcsolatos  

rendszabályokat.  Az  194$. április 18-i múnkanólküli gyülés  

a háborus és inflációs jövedelmek megadóztatását és álla-  

mositásokat kivételt. 239  A kór munkáspárt közös harca eb..  

ben a vonatkozásban is  hozott eredményeket, mivel 500  eti:• 
22tt) _,. _ _  

bert  juttatott munkához.  ~  " ~et  orvos, yr., viola t̀Xyörgy  

/rKPl és nr:,. Berkes  Pál /sZDP/ a münkásegység jegyében Ar-

ta a várost a "Sicilia, á.d j-, segi.tsl ó mozgalom keretében.
241  

dsszefogtak a munkáspártok a Somogyi.telepi iskola kijavi-

tá.sában is .;242  A szegedi ruházati '  munkások és4isiparosok  

ekkor megalakitott szövetkezete iá'a munkásogyrség sze+ iőtt 

tartásával ,jött létre. 243  1947 .. május 5 .*én, indult a két . 

munkáspárt tagjainak közös szakszervezeti iskolája 2
44  

Júliusban a törvényhatósági bizottság ülésén közös költ-   

ségvetési tervet és 	közös javaslatokat terjesztett elő  

a  két munkáspá,rt. 245  

E pozitiv tényezők mellett azonban rá  kell mutatni  

arra  is,  hogy surlódások, viták tolká.bbra is fennmaradtak  

a két munkáspó.rt között. Nézeteltérés volt például a Bal.  

oldali Blokk hélyi 'intézóbizottságanakmégalakitása ügyé-  

ben. Az 'MKP már 1946 tavaszától' sürgette, hogy  a' Haloldali  

Blokknak 
,
ezt a hillyi, állandó irányitó szervét létrehózzá.k.  

Az SZDP''azonban elutasitottá ezt és megtiltotta'helyi Szer-

vezeteinek, bogy elfogadják egy ilyen szerv létrehozásának  
•tr  

tervét. , E központi döntés 'értelmében a szegedi szooiálde=  

-mokraták . is elutasitó álláspontra helyezkedtek a kommunis- 



tik  többszöri sürgetése ellenére 
246  Az MKP által szerve-

zett tömegnyomás sem vezetett ebben az esetben itt ered-

ményre. A Szegedi Kenderben, a Lemezgyárban és egyéb her  

lyoken tartott közös munkásgyülések hiába követelték a 

Baloldali Blokk szegedi intézőbizottságnak megalakitá- 

sát. 247  Március 11..én az SZDP meg sem jelent az e tárgyban 

összehivott összekötőbizottsági ülésen 
249  Teljesen jelen-

téktelen presztizskérdésekben is nyilt vita folyt a két 

párt if jusági szervezete a SZIM és a MADISZ ' között. Igaz, 

ehhez hozzájárult az a tény is, hogy a SZIM szegedi veze-

tőségébe az 1947. január 12-i választáson jobboldali elem 

mek kerültek be. 	' 

Éles bangu vita folyt a két munkkspárt között a ke. 

reskedői érdekképviselet ügyében is. Az  1947.  január 26-i 

közös kiskereskedő nagygyülésen alakított ötös bizottsága 

ban az érdekképviseleti szervek képviselői mellett még a 

két párt képviselői is résztvettek. Az SZDP az érdekképvi 

leleti szervezetek közül a Kereskedők Országos Központi 

Szervezetét /KOKSZ/ támogatta Szegeden is  és egységbontás-:  

sal vádolta a szegedi kommunistákat* akik a Kiskereskedők 

Országos Szövetségén /KISOSZ/ keresztül akarták a kereske.• 

dől egységet létrehozni és. a Délvidéki Iparosok és Keres-. 

kedők Szervezetét /DIKSZ/'ez utóbbihoz csatlakoztatni. Az 

SZDP ebben a kérdésben pártpolitikai céljai ., pozioionális 

érdekei miatt a nagykereskedőket is magiban foglaló KOKSZ-ot 

támogatta és •• helytelenül ragaszkodott ehhez.. Végül azon. 

ban 1947. május végén mégis bikerült a városban ' valamiféle 

kereskedői egységet létrehozni a DIKSZ és a Szegedi Keres- 

kedeláni Testület /a KOKSZ szerve/ között. A két szervezet 

kiküldött bizottságai önállóságuk fenntartása mellett közös 
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munkaközösséget hetak létre. 249  Ez a kompromisszum azonban 

természetesen továbbra sem tudta  teljes  mértékben kiküszö-

bölni a vitákat a kereskedői érdekképviselet ügyében.. 

Ellentétei: adódtak a két munkáspártnak a Nankaköz-

vetitő Hivatál 'vonatkozásában' is, mivel nyilvánvalóan mind-

két párt saját tagjainak munkához való juttatására tőre- 

kedett.25°  Bizonyos apróbb'ellentóteik voltak a fehértói 

halgazdaság ügyében is.251  

A fentiek alapján megállapitható,, hogy Szegeden a két 

munkáspárt együttmüködésében 1947 első felében is egyértel 

miien az összfogás dominált. Az  'együttműködés, mégpedig az 

aktiv együttműködés volt a meghatározó, annak ellenére ., hogy 

bizonyos jobboldali* előrenyomulás is megfigyelhető a sze- 

gecii szociáldemokrata szervezetben. Igaz, a két párt kö- 

zötti ellentétek továbbra sem csökkentek, viszonyuk nem 

mindig nevezhető kielégítőnek. Kétségtelenül növekedtek az 

ellentétek, a surlódási felületek - a gyakorlati-politikai 

együttmüködésben elsősorban a korábbihoz képest. Előfor-

dult például, hogy szociáldemokraták . szem1eszegiiltek kom-

munista kezdeményezésekkel  és Dr.  Valentiny befolyásának 

hatására néha Nbarátságtalane magatartást tanusitottak. 252  

tizemekben is többször előfordult-, hogy gátolták.a kommunis-

ták munkáját.253  Várospolitikai 'kérdésekben azonban ez soha 

nem következett be. • Dr.  Valentiny befolyása egyébként az 

ismertetett memorandum után fokozatosan csökkent. 1947. . 

február 18.án lemondott a Szegedi Népszava főszerkesztői 

tisztségéről, amelyet korábban is csak névlegesen töltött 

be. Az emlitett jobbratolódáa;a szegedi szociáldemokrata 

szervezetekben azonban egyáltalán nem általános jelenség. 

V
e
zetőségük  összetételében ez semmiképpen nem vezetett szá 



mottevő változásra. Az 1947. május 3-án megválasztott uj 

helyi szociáldemokrata vezetőségbe egyetlen jobboldalinak 

tekinthető személy került be _: Ugyanakkor öt vezetőségi 

tag egyértelmüen baloldalinak niinősithető, négy pedig 

centristának,., de  olyan centristának, akik  inkább a babol- 

dalhoz állta* közelebb,, és nem:  tartoztak az együttmüködés, . 

a munkásegység ellenzői közé 254  A jobboldali szociálde-

mokrata tevékenység tehát Szegeden változatlanul jelenség 

szinten. maradt, csak időnkénti elszigetelten4jelentkezett ős 

nem tudta lehetetlenné tenni e. két nArt helyi eeyüttmükö. 

dését. 	 . 

A szegedi szociáldemokrata szervezet politikai gyen-

geségére utal, hogy általában tartózkodnak a kezdeményező-

sektől, a kommunista párt kezdeményezéseiből próbálnak né. 

ha pártpolitikai előnyöket szerezni, amikor általában 

•• tétorzás,- huzavona után csatlakoztak a kommunista 

kezdeményezésekhez.. Néha tulzó követelésekkel léptek fel 

különböző kérdésekben. Nagyon fontos`aláhuzni azonban, hogy 

ez nem a Jobboldaliság 'álradikalizmusa" náluk, hanem a 

szoöiáldemokrata elvekhez való merev, "dogmatikus" ragasz 

kodás t  illetve a kommunista párttal való pártversengés, az 

SZDP munkásegységen belüli vezető szerepének biztositására 

való törekvés következménye. Kitiinően jellemzi a szegedi 

szooiáldemokratákat Dr. Zőild Sándor, ` az MKP nagyszegedi 

titk&ra egyik jelentésében: "diihtisek minden miatt, amit 

csinálunk, de le lehet őket ésillapitani".255  Vagyis félté- . 

kenyek t  nehezen törődnek bele az MKP egyre növekvő befolyó-. 

sóba, eszmei, politikai, szervezeti fölényébe, de az együtt. 

működés, a munkásegység hiveiy ha a két párt egyesülésének 

elfogadásától legtöbbjük még ekkor igen messze is van. 	- 

A pozioiókért folyó versengés.az, ami ebben a peri. 
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ódusban is a legnegativabban befolyásolja a két párt kap-

csolatát. Az SZDP is többséget szeretne a Mankásszövetkea. 

zet vézetőségében., és az égyes szakszervezeti csoportok 

vezetőségében egyaránt. Szervezeti erejük növelésére 1947 

márciusában nagyszabásu országos tágszervező kampányt ;n- 

ditottak.: Ez a kampány minden társadalmi rétegre kiterjedt. 

Szegeden és környékén a létszámobiolési akdó ért e1 eredmé-

nyekét. A kerületi szervezetek taglétszámát 24 %.kal, az 

üzemiekét 13 %-kal sikerült növelniök. Szegeden a falusi 

és tanyai . területekre irányult főleg a párt figyelme, mivel 

itt még nagy lehetőségeket látott. Az egyes szervezetekben 

földmüves bizottságokat hoztak létre. Az üzemekben, ezen- 

kivül az értelmiségi rétegek közül a közalkalmazottak és a 

tanitók körében ért el  eredményeket a szegedi tagtoborzó hó-

nap.  A legtőbb uj tagot a belvárosi szervezet szerzte, 119 

főt, ami 20 ',%-os növekedést ' jelentett. A városi alkalmazót- 

tak körében további 10 %..kal nőtt a szociáldemokrata pártta-

gok száma. 0 j szervezetek is létrejöttek, igy az alsóközpon 

ti szervezet és az egyetemi ifjusági csoport. 1947.. április 

11-én megalakult az SZDP Tudósok, Irők és Művészek Munkakö- 

zössége is. Az üzemek közül az SZDP szegedi üzemi fellegvá-

ra az Ujszegedi Kender érte el a legjobb eredményt, 100 uj 

tag beszervezésével. /Itt ekkor 800 fős SZDP szervezet mükö 

dött, vagyis az üzem dolgozóinak 75 , %.*a az SZDP..hez tarto- 

zott./ 1947 márciusában a Szociáldemokrata Párt taglétszáma 

Szegeden 12.868, vagyis a tagtoborzás 968 ,  fővel emelte a tag 

létszámot, mivel január-februárban 11.900 fő szerepelt a ki-

mutatásokban. Ehhez hozzá kell még számitani a szegedi járás 

szociáldemokrata tagságát, amely mindössze 39 fővel emeltre- 

dett március hónapban, 868-ról 907-re A  városi pártszerve. 
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zetek száma ekkor/1947 áprilisában 47, a falusiaké pedig 

12. Az SZDP létszáma szervezeti helyzete és összetétele a 

választás előtti tagrevizió és ellenőrzés időszakiig lé- 

nyegesen nem változik. 1947 áprilisában 13.000 városi és 

931 járási, májusban 13.132 városi és 930 járási, junius-

ban 13.400 városi és 930 járási párttag szerepelt a 48 vá- 

rosi és 13 járási szervezet karmutatásában: Az adatok értó-

kelésénél nagyon lényeges figyelembe venni- a tt, hogy a ta-

gok nagy része névleges volt +  A fizető tagok, vagyis a 

énylccóvssn a pártban tevékeaykedők létszáma - ez a kettő 

kb.  egybeesik - azonban a kimutatott tagság 50 %..át sem ér- 

te el Az ellenőrzés előtti utolsó adatok alapján juniusban 

a városban 4.944-en, a környéken pedig  387-en  fizettek csak 

tagdijat. Ez egyébként egyik magyarázata is az SZDP politi-

kai és szervezeti gyengeségének. Ez  tette szükségessé a 

taglétszám revízióját. Ennek alapján a városban 1947 augusz 

tusában a  48 szervezetben 5206 fős szociáldemokrata tagság 

tevékenykedett. A 14 falusi szervezetben' az augusztusi moz- 

galil jelentés változatlanul 947 főt Büntetett fel, akik 

közül 367 fizetett tagdijat. 256  

Az MKP taglétszáma ugyanebben a periódusban további 

egyenletes,; fokozatos fejlődést mutatott Szegeden. 1947 

januárjában két uj üzemi szervezet . jött létre ., a kiskundo- 

rozsmai szövőgyárban és a tápéi Kotrótelepen. Februárbán 

a szinházban és a háziipari üzemben alakult uj pártszer.. 

vezet. Ezekkel az üzemi szervezetek száma 28 ra  nőtt ., amo-

lyekbon 3157 tag tevékenykedett. Ezenk;k*ü1 a Z1 kerület#. 

szervezetben 3.811, a 11 falusi szervezetben 1.834, a 14 

tanyai szervezetben pedig 1400 fő, összesen tehát 1947. 

februárjában 64 alapszervezetben 10.202 volt az ?4KP tag- 

fainak száma. A párttagság létszámának növelése ekkor már 
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más pártokból is történik, többek között az SZDP-ből való 

átléptetés is jelentős. Márciusban a Belváros I.  41, a 

Gyufagyár 15, Alsókőzpont 35,. Várostanya 35 párttaggal gya- 

rapodott. Lassan javult a helyzet az, Ujszegedi Kenderben is. 

Vérebtanyán 20.an az SZDP•.ből léptek fit,,. az Ujszegedi Ken- 

derben is onnan akartak átléptetni munkásokat a párt befo- 

lyásának növelésére.. Márciusbhn. 10.219 volt a szegedi párt- 

tagok száma.. Áprilisban további, nem jelentős emelkedés ta- 

pasztalható a létszámban, 225 uj tag lépett be. A kilépések . 

és a folyamatos nyilvántartás..rendezés miatt mégis csak 

9.713 tagot mutattak ki az ekkor már 69 szervezetben. /Mint 

egy 500 kartotékot kiselejteztek, azokét, akik osak névle-

ges tagok voltak. Felsővároson például 627 tagot tartottak 

nyilván., pedig csak 311-en voltak./ Májusban 440 fővel és 

három uj üzemi, szervezettel gyarapodott a párt Szegeden.  

Juniusban 10.500 fosa létszám, ebből a városban 7.500 tag 

tevékenykedett. Juliusban pedig 560 ujabb belépővel 11.166 

főre  nőtt a kommunista párt tagjainak száma Szegeden.257  

Emlitésre méltó érdekesség, hogy juniustól inkább a város-

ban emelkedett a taglétszám, a falvakban viszont stagnált.. 

A két párt adatainak összevetése alapján megállapít 

hatjuk., hogy  az I P taglétszáma 1947 nyarán tulszárnyalta 

az SZDP tényleges taglétszámát Szegeden, akár a szegedi 

közigazgatási területet, akár az MKP 3agyszegedi Bizottsá-

gának területét vesszük figyelembe. Az SZDP-ben, amint 

azt a tagreviziónál láthattuk,. korábban is sok volt a 

"Választási tag", vagyis olyan t  aki a választáskor vagy 

egyéb alkalommal belépett, de párttevékenységet nem foly-

tatott. Természetesen az MKP-ban is voltak ilyen tagok, de 

jóval kevesebben és a többszöri ellenőrzés, a folyamatos 



reviziók során ezeket állandóan kiszürték és a létszám va-

lóban jelezte a párt politikai súlyának, befolyásának ál-

landó növekedését, a párt szervezeti erősödését. Január-

ban még elégedetlenek a munkások kommunista pártba való 

belepésének alacsony számával, különösezi a kisebb üzemek- 

ben gyengébb a kommunisták befolyása. Az öísszeeskiivós le-

leplezése, a napi követelések elérése, a tömegpolitikai 

munka javulááa azonban egyre érezhetőbbé tette a tömegek 

hangulatának az MKP felé fordulását.. A munkásosztály is 

egyre inkább a kommunista párttól várta a problémák megol-

dását és mind kevésbé az SZDP-tői. Az NKP tekintélye nőtt  

tehát az üzemi unkások között. A" tavaszi hónapok folyamán 

az MKP szervező munkájának centrumában változatlanul az 

üzemek állottak,. az itt folyó munká eredményesebbé tételé-

re  a . szegedi 1Tli három tagu üzemi szervező bizottságot hozott 

létre. Az  Tjszegedi Kenderben is sikerült eredményt elérni, . 

mégpedig ugy és ez fontos a két  párt viszonya szempont-. 

fából - hogy egy sikertelen szociáldemokrata akciót kihasz-

nálva támadták és lehetetlenné tették az SZDP üzemi t.tká.--

rát .258  Az SZDP üzemi szervező munkája viszont a márciusi 

tagtoborzó hónap után alábbhagyott. A kommunista párt lCun- 

kástagjainak létszámát tekintve is megelőzte ekkor már test-

vérpártját, mivel üzemi szervezetei 3.15% fős tagsággal ren- 

de3.keztek, edge az SZDP üzemi szervezeteiben csupán 2.310 

tgg volt..259  A párt tekintélye a tavaszi hónapok során más 

rétegek között is megnőtt, igy 'erősödött a kommunisták be-

folyása a középrétegek tekintétében,,: amit nagyon jelentősen 

elősegített olyan akció isi` mint pl. a °Munkásság a tudo. 

máay ért ": akció.-A párt rétegpolitikai szempontból ügyelt ar- 

ra is,  hogy a kerületi vezetőségek szociális összetétele 



megfeleljen a kerület lakossága szociális összetételének.;  

A •Belváros kisiparosok, kiskereskedők, Alsóváros-  

bbn paprikatermelők és ,paprikekikészitők, Újszegeden ker..  

tészek és.gyümölosermelőkkerültek igy a vezetőségbe. 260  .t  

Az országosan 'leggyengóbb, , teriileten .a középparasztság 'vo- , 

natkozásában 'is;.történt némi. 'előrelépés, .ugyanis sikerült .  

néhány :középparaszton . megnyerni...Falusi és tanyai szerve-  

zeteiben az 1KP-nak 3.-234 tagja volt,  , az SZOP-nek viszont  

csak 744 földmunkás és 535 kisbirtokos paraszt a t 261 altja..  
• 
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506, a vaautasoké és postásoké 488, , a közalkalmazottaké  

1.335.262  Az augusztusi választási kampány, során e rétegek  

soraiból is történtek mf,r . átlépések, a rókusi kommunista  

pártszervezet létszáma éppen ilyen ,  rétegek ,  átlépése folytán  

emelkedett 100 %-ká1.263 : Az adatokból .világosan következik:  

hogy bar a középrétegek tekintetében az SZOP még létszám..  

bell  fölénnyel rendelkezett, az IIíP, jelentőseb feizárkó-  . 

zott és befolyása növekedett, e .  z étegek körében is.  

A két párt között szakszervezeti vonatkozásban komoly  

pozitiőharo folyt. A városban 38 szakmai szervezet miiködött.  

1947 tavaszán-nyarán több szakszervezetben is választások  

zajlottak le,. Ezek során mindkét párt; részéről hangoztat-

ták és igyekeztek is mogvalóssitani -: például a magánalkal-

mazottak szakszervezete 1200 tagjánál ,  -, hogy elvük "a két  

munkáspárt testvéri egysége", és ez az ereje a szakszerve-

zetnek..2 A közalkalmazottak szákszervezetében is sike-  

rült ennek az, elvnek az alapján le .bonyolitani a választá-

sokat.. Az uj vezetőség választására . 19474 május 15-én ke-

rült sor ., amikor közfelkiáltással fogadták el a közös ko-

aciós listát . 265 k 	 Az említett elvet . azonban nem mindis '  le_ 

.betett .megvalósitani.:,; amint erre Pápdi György is utalt egy  
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május'  19-i értekezle ten.-26~• A szakszervezeti bizalmiak  

kérdésében a szegedi szociáldemokrata összaktivaülés a bi-

zalmiak megnyerését tűzte ki, célul. Természetesen a kommu..  

nista párt is erre törekedett. Az épitőknél, a vasasoknál,  

a teitilmunkásoknái a bizalmi testület alkommunisták ken  

zében is volt. Összesen :a '. szakszervezetekben mintegy 100;  

kommunista bizalmi tevékénykedett. 267. A, szakszervezetek  

bizonyos szociáldemokrata előrenyomulás .ellenére .•, to  

vábbra is ' a kommunisták ir&nyi.tása alatt voltak. Az 1947.  

május 27.-én meaválesztott • j Szakszervezeti 'Bizottság  ösz.• 

szetétele is ezt bizonyitja. Ebben a bizottságban ugyanis  

továbbra is öt kommunista és négy szociáldemokrata tevé_  

kenykedett .26S 	. 

. A két párt taglét-számának,_szervezeti helyzetének,. po•-

li.tikai befolyásának fenti elemzése ,  alapján megállapitható,  

hogy a két párt erőviszonyában döntő változás ugyan nem kö-

vetkezett be,  d e a kommunista pártkorábban is nagyobb ős  

1947 első felében ha törésekkel tarkítva is ,. egyre  nő 

vekvő politikai befolyását mostmár mennyiségi vonatkozás-

ban, szervezetileg is jobban tudta realizálni. Ez különö-  

csen akkor mutatkozik szeg, ha az SZDP.•nek a tagrevizió utáni  

helyzetét vetjük össze az MKP..vel, mivel ez felelt meg a  

realitásoknak és ez fejezte ki a két párt tényleges sulyát  

Szegeden. Az MEP fejlődése, tömegbázisának növekedése és  

az SZDP_vel szembeni fölénye helyileg is bizonyitja, hogy  

a népi demokratikus fejlődés sorsdöntő fordulat felé haladt, . 

érlelődtek a szocializmus, a proletárdiktatura megteremté-

sének előfeltételei. A frontáttörés azonban •gazdasági ős  

politikai síkon valamint a két párt kaposolatában egyaránt,  

majd a soron következő periódus feladata lesz.  



1947 nyarának igen kritikus időszakában a 3 éves terv  

és vele összefüggésben a nagybankok ál1amositása,valamint  

az ennek megfelelő politikai balratolódás körül ütkőztek  

össze a különböző politikai 'erők. Ezekben a kérdésekben,  

az ezzel kapcsolatos ' Nagy Ferenc 'ügyben, vagyis a további  

fejlődés kérdéseiben nagy összecsapások zajlottak le. A  

felszabadulás után végbement politikái fejlődést a küszö- 

bön álló választás volt hivatott jélézni.. Az '  SZDP-nek sops-

döntő szerepe volt, mivel jobboldala az ESP jobboldalá  

nak veresége után 	ranItQ3_A'  f_t  ra11 6Myy6...g  nvvAv  vált. öa-il
_
YJ~! 

 1  

is inkább veszélyes volt ez, 'mivel Bán Antal ekkor lépett  

fel az önálló SZDP koncepciójával,. "a mérleg nyelve" állé.s-  

ponttal és igy  megteremtette a'jobböldal és a centrum bal-  

szárny elleni összefogásának veszélyes lehetőségét. A vá-  

lasztási küzdelem pedig várhatóan ain' gy is *ont a két párt  

viszonyán,, kiélezi a helyzetet és a baloldali szooiálde  

mokratákíkörébon is zavart idéthet elő. Fontos kérdés volt , . 

tolat, hogy merre tart az SZDP? A 3 éves terv vona.tkozá,sa-

ban az előzetes elképzeléseket sikerült a munkáspártoknak  

egyeztetni és közös javaslattal fellépni. Sulyos problémát  

jelentett azonban a bankok áliamositásával kapcsolatos fe-  

lewási szociáldemokrata álláspont. A két párt nézete kb.  

zötti jelentős különbségeket ebben e kérdésben hosszas  

egyeztető tárgyalások után lehtett csak közös r}evezőre hoz-

n3..269  A választáson való közös koaliciós '  lista índitásá.-

nak terve is felmerült, ' ettől azonban a koalióiós partne-

rek elzárkóztak, igy z SZDP is. A két munkáspart ugyan  

megállapodott abban, hogy a külön listán történő indülás  

ellenére tartózkodnak , az egymás elleni harctól, a válasz-  

tási harc hevében azonban a megállapodását egyik fél sem  



tartotta be. Az 1947-es választás előkészületei és utó- , . 

harcai idején volt a két párt között a legrosszabb a vi-

szony és ez néhol még a legfelsőbb szinten is már a  

munkásegység felbomlásával fenyegetett.  

Az. 1947 julius-szeptember közötti időszakot tarthat-

juk Szegeden is a munkásegység szempontjából a legnegati-  

vabbnak az egész népi demokratikus . f orraddom periódusát  . 

figyelembe véve. Igaz, a tőke Al leni rendszabályok, a , va  

gyondézsma, a bankok államositása,. a 3 éves terv vonatko-

zásában a két munkáspárt szeged t, szervezetei és tagjai  

zött teljes volt az egyetértés ., az összhang.. Kiemelkedő Jo-  

lentőségu volt, hogy a szegedi szakszervezéti tagság párt-

állásra való tekintet nélkül követelte a nagybankok államo-  

sitását. 270  A szociáldemokraták a törvényhatósági bizottság- 

ban is elfogadták a ndgybankok &llamositását, s  vagyis a kom-  

munista párt tervezetét..271  vriási jelentősége volt annak . 

is, hogy az SZIW fellegvárnak számitó űjszegedi Kenderben  

-• ahol az üzemi bizottság is 3:2 arányban szociáldemokrata  

többségü - az )U P és SW? üzemi .vezetőségének május 30.1  

együttes ülése mégis közös határozatot hozott, hogy 1947.  

augusztus 1-ig meg kell valósitani a négy nagybank állatig-  

sit&s&t272 , vagyis itt .  is a kommunista álláspontot fogad..  

ták el a szociáldemokraták. 	 .. 

Továbbra is szinte teljesen surlódásmentes volt a két . 

párt együtthaladása várospolitikai. kérdésekben. Junius 23  

án a két'.tnunkAsp&rt . pártközi megbeszélést tartott a városi  

tervbizottság i;gyében. Ezen az ülésen a városi költségvetés  

kérdésében egyeztetett javaslatot fogadtak el és ezt a mun-  

kásAártok közös u~ ,iáénitési szemoont.iain a~1su_uló  tervezetet  

terjesztették. a Junius 27-i városi közgyülés elé. .273  Ekkor ,  
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ennek alapján együttes külbninditványt is tettek a sürgősen 

megvalósitandó feladatok  ügyében. A városi tervbizottság 

julius 12•én szociáldemokrata elnökkel és kommunista tit. 

kárral megalakult.. 274 

Az elmondottak ellenére a két párt választási versen- 

gése a városban is egészségtelen rivalizálássá fajult. Enm 

nek alapvető oka az volt, hogy az SZDP választási, propagan•• 

da ját a jobboldal uralta, harmadikutas, sőt ennél is jobb. 

oldalibb koncepcióval. Az SZDP ugyanis jobboldali szavaza• 

tokra, az FKP-tól leszakadó de  a  Pfeiffe- ős a  Brankovios 

pártokig el  nem jutó szavazókra aspirált. A szegedi kommu.. 

nisták bizalmas értesülésre hivatkozva kiízlik, hogy az SZDP 

szegedi szervezetének vezetősége olyan ártelmü határozatot 

Idozott, amely szerint a városban a kommunistaellenességre 

ópitik választási agitációjukat. 275  Ezt alátámasztotta, hogy 

vezetőik is • ilyen korábban egyetlen alkalommal sem fordult 

elő Szegeden nyilvánosan kommunistaellenes kijelentéseket 

tesznek és üzemi pártszervezeteik munkája több helyen kom.. 

munista©ilenes. 276  Ezt szóvá tették előttük az ekkor is fo• 

lyó, összekőtő bizottsági ülések egyikén, ahol nem is nagyon 

védekeztek a bírálattal szemben. 277  

A jobboldali jelenségek láttán és éppen ezért, az MKP 

io Lénytolon volt nem utolsósorban a munkásegység fejlesz+ 

téaénok érdekében és saját erejének növelése érdekében -az 

SZDP-t, bár helytelenül az egész pártot és annak baloldalát 

is támadni. Az IMP KV Szervezési Osztályán a választások elő.► 

készitésével kapcsolatban tartott értekezlet egyik fő instruk. 

diója az volt, hogy a Szociáldemokrata Pártból át kell lép.. 

tetei olyanokat, akik tömegeket is képesek magukkal hoz-

ni. 27ő  A kommunista párt e célok érdekében •. ismét taktikai 



okokból - a választási harc derekán felvetette a fuziót a 

jobboldal elriasztására, illetve a szociáldemokrata mun. 

kások megnyerésére, a szociáldemokrata baloldal megerősi-

tésére. Ez a taktika azonban meglehetősen ellentmondásos 

Volt, mivel kétségkívül nehezitette az SZDP baloldalának 

helyzetét. A szociáldemokratákkal szembeni érthető és jo-. 

gos bizalmatlanság következtében Szegeden is támadás in- 

duit az SZDP ellen, a párt jobbratolódásának veszélye mi-. 

ett, a munkásegység veszélybe kerülését látva helyileg is. 

A  kommunisták haagsuyozták, hogy a városban sokkal . inkább 

mint az ország más városaiban rendkivül nagy Jelentősége 

van a két munkáspárt szoros egyiittmikködééónek. Veszélyes 

lehet a reakciós szavazatokra való spekulálás, a «függet-

lenségA hangsulyozása. 279 Az 1EP választási taktikájában 

jelentkező ellentmondások azonban Szegeden is megmutatkoz.. 

tak már az előkészületek során, részben a tulzott bizalmat 

lapságban, részben abban, hogy elsősorban az SZDP légyőzé- 

sére forditották a fő figYelmet. Már az 1947. Junius 9..i ! 

VB ülésen felvetődött, hogy az SZDP nagyobb választási ta 

pasztalattal rendelkezik, amit eliensulyozni kellene. 280  

Junius 17-én felmerült az, hogy a házmegbizotti rendszert 

fel lehetne használni a választások előkészitésében, a vá.. 

lasztói névjegyzékek összeállitásában. Ezt a javaslatot 

zonban elvetették, mégpedig azzal az indokkal, hogy ameny- 

nyiben most a hiányzó házmegbizottakat megválasztják, sok 

szociáldemokrata kerülne közéjük. Éles harc. folyt az össze 

iró bizottságok pártösszetételének kérdésében is. Szegeden 

a 60 választási körzetből 42-ben sikerült kommunista elnö-. 

köt állítani az összeiró bizottságok élére. 281  Az  a  törek- 

vés,' hogy mindkét párt saját.embereit kivánta e bizottságok. 



- for - 

ba bejuttatni természetes volt, egyik pártnak sem róható fel, 

mivel ezeknek a választói névjegyzéket összeállitó bízott- 

Ságoknak óriási szerepük volt. Ezek sokszor a nóvjegyzékek 

összeállításánál erőteljesen vették figyelembe a párthova-

tartozást. Az elnökök fenti aránya tehát az MKP győzelmének 

tekinthető, a két párt erőviszonyát, az MKP erejét jelzi. 

Szegeden az SZDP választási hadjáratát ezuttal is  . 

Kéthly Anna iíányitotta. A választási gyillóseken és a Sze. 

gedi Népszavában igen erős a jobboldaliak hangja. A válasza: 

táli hadj ,á.ratba  D.  Valentin is bevetették, mint "öntuda- 

tors  szociáldemokratát, a magyar munkásmozgalom régi haroo. 

sát ". 282  Jelölőes érdekében ajánlási íveket is köröztettek. 

Az SUDP VB 1947. augusztus 5..i ülése más pártok által alkal4 

mazott terorisztikus eszközökről, megfélemlitósi módszerek- 

ről beszólt.283  Az együttműködés megromlásáért, zavaraiért, 

lazulásáért az MKP-4 tartották felelősnek és a helyi kommu-

nista azorvezet biráló megjegyzéseit .visszautasították. A. 

párt helyileg a "fuzió soha" álláspontra helyezkedett • min- 

denekelőtt választási oólból teszi ezt -, hiszon nyiltan 

kijelentik, hogy az önállóságot. függetlenséget a válasz-

tás előtt és a választás után közvetlenül egyaránt, a "ro 

konszenvezők" megnyugtatására hangoztatja. 284  Azt bizony- 

gatják, hogy a felszabadulás utáni fejlődés az SZDP politi- 

káját igazolta. 285  Az augusztus 24-i szegedi választási 

nagygyülésen Kéthly kijelentette:. "minél erősebb az SZDPi 

annál távolabb kerül a fuzló kérdőse " . 286  Az ilyen jobbol 

dali megnyilvánulások ekkor mindennaposak voltak, a legszól- 

sőségesebb jobboldali szooiáldemokratat kommunistaellenes 

elemek is fórumot kaptak. Meg kell jegyezni, hogy a balol.. 

dali Papdi, György is erélyesen fellépett ekkor a fuzió el:► 



len, kijelentve, hogy "SZDP.sek voltunk, vagyunk és mars-  

dunk!". 287  Legválságosabb helyzetbe a választási küzdelem  

asuaspontján és a választás utáni napokban, augusztus utol-  

só 

 

ős szeptember első napjaiban került a munkásegység. A  

választós napján a Szegedi Népszava "Forraszd a szót annak  

a torkára, aki a fuzióról hazudik!" felhivásaal jelent meg. 288  

Az SZDP szeptember 2.án tartott elnökségi és szeptember  3- 

án tartott ósszvezetőségi illésein egyaránt a sérelmi poli.  

tika, a kommunistákkal szembeni problémák uralták a hangu.  

1 .~ }.. M  2$9 A  két t_ r~ .__ .-,. l atc . 	a  k. t piis v hoiyz lopja ebben az időben  éles  han- 

gu, szinte ellenséges polémiát folytatott. Igaz, ehhez hoz-  

zá kell tenni, hogy a Szegedi Népszava most is jobboldalibb  

hangu volt, mint az SZDP szegedi vezetőségének politikai i.  

rányvonala.  

Az MEP;tehát teljes Joggal tartott az SZDP jobbrato-  

lódásától országosan ős helyileg is és tett meg mindent  

- ha néhol tulzottan és meióen, és Szegeden talán különb  

sen radikálisan . a választás megnyerősére, az SZDP. jobbol-  

dalának leleplezésére ós a Szociáldemokrata Párt ingadozás-  

sónak eilensulyozására: A kommunisták Választási propagan-

dájukban hangsulyozták, hogy Szegeden is érezhető.a szo ,  

oiáldemokrata jobboldal hangjának felerősödése, amely ve-

szélyezteti a munkásegységet. Emiatt  ős az általános jobb..  

ratolódás veszélye miatt a választási küzdelemben mégin.  

kább szükségesnek tartották a szoros együttműködést.! ►  Dél-

magyarorszá.g Julius 25-i száma helyesen mutatott rá a kö -. 

,zös munka, a közös harc jelentőségére ős arra, hogy milyen  

veszély fenyegeti magát a Szociáldemokrata Pártot is, ha  

teret. ad Jobboldalának, ha a szűk pártérdeket a munkásosz  

tály, a népi demokratikus forradalom érdekei föl' helyezi.  
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És a döntő különbség ebben van a két párt választási elő-

készületei., agitációja között. Az  ugyanis a koalioió.s 

szonyok között törvényszerű volt - az SZDP helyzete.,. egy- 

Gégének hiánya, következetlensége ezt még jobban alé,tá 
masztotta -, hogy a kommunis ták "tokozottan törekedtek párt- 
juk megerőeités.ére, vezető, szerepének biztoaitására. Dr. 

Zöld Sándor dohánygyári beszédóloben - amellyel: megindult a 

párt helyi, választási kampánya a.,kommunisták szerepének 

kidomboritására szólított rel. . 29° .Ugyanakkor az SZDPrnél 

sokkal erSteljanraul  hangaülyyuzta a. munkásegységet. A mun-

kásosztály, ra,népi demokratikus forradalom érdekeit ő egy 

pillanatig sem . tévesztette Szem. elől,. pártjának érdekei meg- 

egyeztek a munkásosztály, a nép érdekeivel, Komócsin Zoltán 

kijelentette: "A munkásegység lángbaboritására ós.összeom- 

lására hiába spekulálnak az Üzemek feigyujtói, a. politikai 

gyujtogatók". 291  Az MKP tehát.az egészválasztási kampányá-

ban szem előtt tartotta a munkásegységet és saját erejének 

növelését sem a munkásegység felbontása.. szemben az SZDP- 

vel, legalábbis annak jobboldalával go,. hanem annak érdeké- 

ben tartotta döntősnek. Ennek érdekében harcolt az MKP az 

SZDP ellen is. A szociáldemokrata jobboldal w•amint azt 

Kóthly fentebb idézett ki jelentéséből láttuk .1.!•  a népi de.o 

mokratikus fejlődés fő erejének, a munkásegységnek a meg- 

bontására , az MKP-tót való eltávolodásra törekedett. E2rt 

harcolt a kommunista párt ellen. Kétségtelen viszont az, 

hogy az MKP tulzott nyomása és a szociáldemokrata pártér-

dek ekkor küzüS platfora4felé szoritotta a különböző azon 

oiáldemokrata irányzatokat, bár a baloldal nem volt munkás-

egység-,  és kommunistaellenes. Ez volt az alapvető oka annak* 

hogy ebben az időben az igazi munkásegység hiveinek hangja • 



elhalkult .a helyi szociáldemokrata szervezetben. Ilyen  kö» 

rülmények között a két .párt Julius  29•4 pártközi .Crtekez•- -  

letének határozatát .nem tartották be. Ezen-ugyanis  leszü~ 

gezték, hogy 'amennyiben  .a polgár3: pártok támadást intéznek .  

a..kommúnis.ta .párt elleni az SZDP  .minden erejével,  .sajtó  já-  

ban is  h3ro:ol e támadások  ellen.292  A megf,llapódás. tényé "  

mégis figyelemreméltó annak megszegése ellenére .is mi-

vel ujólag mutatta a hajlandóságot az SZDP szegedi szerve-

zete részéről is az együttműködősre.. A választási versengős  

i eg ~.l si.  
..~,~,..~., - alapszervi,' üzemi 	szinten is  néhány• héjyen  

meg tudta zavarni a dolgozók :egységét. 2  Ugyanakkor ezen  

a szinten ls láthatunk az egységnek pozitiv jeleit, •példá-  
u1 a Gyufaggyárban, ahol a dolgozók 'pártkülönbség nélkül az  
MEP választási alapjára fizettek be és azért az ottani szo  

ciáldemokrata '  tagokat 'a városi vezetőség meg is ,  birálta. '294 .  
A gyufagyári munkások indoklása e tettük mellett rendkivül  
fontos tényt tükröz - ami majd a választáson is megnyilvá-

nul -, nevezetesen azt, hogy  az MKP következetes, baloldali,'  

népi, munkáspolitikája egyre erőteljesebb> hatást gyakorol a  
szociáldemokrata munkásokra is.. ' E lópósiik indoklásaként  u• 
gyanis azt említik meg: belátták, hogy az  H.  munkáját a  ' 
dolgozók felemelkedése érdekében végzi. Ebben a  megállapitás  
ban implicit módon benne van, hogy az SZDP-nél ilyen vonat-'  

kozásban bajok. vannak. A Dólmagyarországi Cipőgyár' egyik  
szociáldemokrata munkása is a.;válaaztási eredménytől  fiig- 

getlenül,.azt reméli, hogy a munkásegység a választások után  

még szorosabbá válik. 295  A 'tervbizottság augusztus 14-i ülés- .  

són Dr. Berkes Pál. /SZDP/ 'köszönetet mondott az MűP-nak a  

szegedi 3 éves terv elkészitésóért és elfogadta azt  tárgya-  

lósi.alapui. 296  Az augusztus 2-án tartott vasutas nagygyülé  



sen az MEP és az SZDP szónoka is a választási szövetség 

és megállapodás értelmében beszélt, éltette a munkásegy 

séget. 298  Ilyen és ehhez hasonló  Jelek  mutatták azért azt 

is, hogy a választási harc - bár sulyos sebeket ejtett a 

munkásegységen- csak átmeneti zavarokat okozhatott. Ezek 

jelezték, hogy a szegedi munkásságnál sem tűntek el az 

együttműködés fenntartása irányába ható tényezők, csupán 

átmenetileg szorulhattak háttérbe. 

Szegeden 81958 volt a szavazásra Jogosultak létszáma, 

1424-gyol több mint az 1945. november 4-i választás a kal 

mával. A szegedi választás eredménye ezuttal is eltérő ké-

pet mutatott az országostól. A Pfeiffer párt - amelyről a 

két munkáspárt az inkább egymás ellen folytatott harc köz. 

ben helyileg is megfeledkezett •. abszolut többséget kapott. 

Az MKP a szavazatok 15.6 %-át /12.254/ kapta meg, az SZDP 

pedig a szavazatok 11.4 %-ával /9.002/ rendelkezett. 299  

A két munkáspárt együttesen tehát kevesebb szavazatot ka.. 

pott Szegeden, mint 1945-ben. Ezen belül viszont az ará- 

nyok eltolódtak, mivel az MKP Jelentősen 35.3 %-kal - nö- 

velte szavazatainak számát, ugyanakkor az SZDP viszont kb. 

6000 szavazatot vesztett. A választási eredmények tehát i 

gazolják a fentebb elemzett folyamatokat a két pórt fejlő-

désével, erőviszonyával kapcsalatban. A választás bizonyit 

Ja ugyanis az MKP növekvő befolyását helyi szinten is, de 

igazolta azt is, hogy a munkásegység megvalósulását akadá-

lyozó viszonyok, a jó viszonymegromlása, a két munkáspárt 

vetélkedése a reakciónak kedvez. Bizonyitja azt is, hogy az 

SZDP kettőssége, következetlensége,ingadozása mennyire ve- 

szélyes és káros, mennyire hátrányos a forradalmi folyamat 

és az SZDP szempontjából egyaránt. 



A választások utáni hónap éles politikai harcban telt 

el felső, középső és alsó szinten egyaránt. Az MKP Politi- 

kai Bizottsága helyesen értékelte a választása, eredménye-. 

kot, rámutatott annak pozi .tiv ós negativ ..vonásaira.. Az ér-

tékelés konkiuzió ja a munkáspártok . együttmüködésónek vonat-

kozásában az, hogy  feltétlenül azikség  van  az akcióegység, 

a munkásegység .megszilárditására.300  Az SZDP»ben viszont 

nem volt ilyen egyórtelmü a helyzet 6s a helyzetelemzős. 

Itt ugyanis felfokozott várakozással tekintettek a válasz 

tások elé és a választási visszaesős, valamint a .kommunis- : 

ta -part előretörése szinté sokkhatást keltett a párt vezető- 

ségében. A jobboldal támadásba lendült, de' nemcsak ők, ha- 

nem mások is a kommunistákat vádolták és a Szociáldemokrata 

Párt baloldalit együttmüködési politikáját hibáztatták a vá-

lasztási fiaskóért. A választási •v©reségot a párt balolda-

lának nyakába akarták varnőm és a jobboldal  különbö ző kon- 

cepoióit, feltételeit érvényre juttatna.. Ez azonban nem si-

került, mivel =sulyos és éles belső barook után és árán az 

SZDP vezetősége a  munkásegység további fenntartása mellett 

foglalt állást. 3011 

Az MKP szegedi szervezetének válásztásokról készített 

értékelése is mértéktartó, reális volt..Megállapitják, . hogy 

Szeged jellegzetességeit figyelembevéve a választási ered.-  

mény nem .lebecsülendő, annak ellenőre, hogy. jobb eredményt 

azerettek volnia , elérni. /Előzetesen 23$ ra szé,mitottek/ 

Levonták azokat • a következtetéseket is, amelyek a péértszer- 

Vezet politikai' és szervezeti hiányosságait Wutattéik. fe .. 

lyesen utaltak rá, hogy az . SZDP gyenge választási oredmónyé-

ben nagy szerepet játszott az, hogy a választások alatt Sze. 

geden is megromlott a munkásegység. -  Ebből kiindulva feltét-

lenül szükségesnek tartják a munkásegység javit&sát, bizva 
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abban, hogy az SZDP szegedi szervezete is levonja a válasz- 

tósból adódó következtetéseket,- annál is inkább, mivel a 

helyi reakció győzelme miatt óriási közös feladatok várnak 

Szegeden a munkáspártokra. 302  

Az SZDP szegedi szervezetében is folyt a harc a párt 

központhoz hasonlóan. Ekkor vált nyilvánvalóvá a szociál- 

demokraták két politikai irányvonala. A jobboldal különösen 

a Szegedi Népszavában, de más fórumokon is jelentkezett. Az 

első értékelések itt is külső okokban keresték a választási 

visszaesés mozgatórugóit. A választások után is terrorral, 

provokációkkal vádolták a kommunista per tot. A független-

séget, az önállóságot hangoztatták, sőt kilátásba helyezték 

a kommunistákkal való tárgyalások megszakitását is. 303 A 

munkásegységre - szemben az MHP-val s• szinte alig hivatkoz- 

tak. A`Szegedi Népszava 1947. szeptember 5-4 száma a front- 

vonalakat az SZDP és az Összes többi párt között huzta meg. 

Nem ismerte el azt; hogy az MKP egyórtelmü, a nép érdeke- 

inek jobban megfelelő, helyes általános- és munkáspolitikáis  

ja hatott a választási eredményekre, nem pedig az esetenként 

valóban előforduló tulzó módszerek. Megjegyzendő, hogy a Sze- 

gedi Népszava értékelése nem teljesen. egyezett meg az - SZDP 

helyi vezetőségének értékelósével. 

A szeptember 8-i kibővitett VH-lilés határozata már bi- 

zonyitja azt és egyben azt is, hogy a jobboldalnak helyileg 

nem sikerült győzelmet aratnia. Ezen az ülésen ugyanis - a 

szeptember .S-i országos pártválasztmányi ülést. megelőzően - 

állást foglaltak az MK P-val .való együttműködés szükségessé. 

ge mellett. Az alap ennek leszögezése volt és emellett már 

lehetett hangsulyozni a legteljesebb egyenjoguságot, a sé- 

relmek kivizsgálását ős orvoslását, a párttól való határo. 
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zottabb irányvonal •követelését . 304  A választásokból azt a 

küvétkeztetóst is levonták, hogy a jövőben , a pártépitésro, 

a'párttagok politikai ós ideológiai.nevelósére is nagyobb 

g©ndót.kell,£orditani. Aláhuzandó -, hogy ezek a megállapi-

tárók már .bizonyos .önkritikuselemeket is  tartalmaznak. 

A  választási ' lemaradás, a - jobboldal térnyerésén _ párton be. 

lüli okokkal való magyarázata jeleinek tekinthetők ezek .-a 

következtetÓsek,'tulléptek tehát-az egyoldalu értókelásen, 

Csupán a kom munisták által alkalmazott - állitólagos -» ter- 

ror. emlegetésén. Ugyanakkor a pártegység minden kövül vények 

között való fenntartásáról 3.s szó van, .Ennek ;hiány ára, az 

el ;entétekré az 'is utal, hogy Kéthly Anna  a szeptember 11-i 

összvézetőségi ülősen a.szeptember 6.4 állásponttal szem- 

ben merőbán ellentétes értékelést nyujtott. A választási 

vereségőrt teljes egészben az MKP politikáját és módszere- 

it ókolta.,3O5  irtókelése erősen kommunistaellenes volt ós 

kéteógtelonü1'hehezitette a szegedi SZDP vezetés helyzetét. 

Meg  kell még omliteni., hogy az MKP szegedi szervezete, va-

lamint egyes. üzemek, igy a Vizmüvek, . a Pick-gyár, az Orion 

Bőrgyár, 'a Délmagyarországi Cipőgyár hitet tett a munkás  

ve  sé,g  a kormányprogram ós a munka .koraanya mellett. Igazi 

érdekeiket fölismerve tóhát a .szociáldenxokrata, tömegek is 

sürgátték a mogegyezóst,' a munkáspárti együttmüködós, az 

akcióegység megerősitósét. Fontosnak. tartja a munká.segyeé - 

get az U jszegedi' Kender• egyik szociáldemokrata vezetője is. 3©6  

A szoeiáldemokrata munkások hangulatát az MKP.ba történő, 

a választások' után is Iolytatódá és. növekvő átlépések is 

bizonyi t ják. 

A ,szegedi munkásogysóg vonatkozásában kiemelkedő je. 

lentősógii .'hogy még a'•vógleges központi megegyezős előtt 



szeptember 19.én  a két munkáspárt szegedi szervezetének 

vezetői megbeszélést tartottak és nyilatkozatot adtak ki 

a közös. harcról, az együttmüködésről. Megáilapitották: "a 

két párt szegedi szervezete testvári egyetértésben kiván 

együttműködni a sulyos gazdasági helyzet megoldásában és 

az önállóság szigoru fenntartása mellett együtt harcolni". 

Ennek érdekében mindkét párt vállalta, hogy gondoskodik a 

surlódások megszüntetéséről. 307  Ezzel helyileg is •• majd 

.a központi megegyezőssel országosan is .r lezárult a munkás- 

pártok akcióegysége szempontjából legnehezebb periódus. 

Termószotesen.a meglazult együttmüködás helyreállitásában 

még nagyon sok volt a tennivaló. A megállapodás nem szüntet.. 

te meg egyosapásra a problémákat, továbbra is felmerültek 

szociáldemokrata részről feltételek, sérelmek, a szociál-

demokrata pártérdek többször is felülkerekedett, szemben 

a szeptember 19-i megállapodással. Különösen figyelemre mél-

tó, hogy a Szegedi Népszava ezuttal is jobboldalibb hangot 

ütött meg a szegedi szociáldemokrata°szervezet politikai 

irányvonalánál. A lap ugyanis csak a drágaság, a munkanői.• 

küliség és a reakció elleni harc - vagyis csak konkrét, tak- 

tikai feladatok szempontjából tartja fontosnak a megálla- 

podást. 8 Mindezek ellenére a szeptember 19-i egyezmény biz-

tositotta a kibontakozás lehetőségét. 

Ha az 1945 nyarától az 1947-es választásokig tartó pe- 

riódust összességében vizsgáljuk a munkáspártok együttmikö.. 

dése szempontjából, rendkivül bonyolult, ellentmondásos ké-

pet kapunk, mind a különböző együttmüködósi szinteket, mind 

pedig az egyes időszakokat illetően. A munkáspártok viszo-

nya Szegeden is erősen hullámzó képet mutatott, munkásegy. 

céget erősitő és gátló tényezők végig egymás mellett hatnak, 

hol az egyik, hol a másik erősödik fel. . Azonban ► ebben az 



egész periódusban is a munkásegység az alapvető rés megha-

tározó tényező. Az egyre markánsabbá váló szociáldemokrata 

jobboldal és a két pártnak a különböző területeken megnyil-

vánuló versengése sem tudta a : munkásegyaég fejlődését meg- 

akakdályozni. Az akcióegység különösen erőteljesen nyilvá- 

nult meg az 1945 Őszi, a választást követő reakciós támadá-

sok, a Baloldali Blokk ellentámadása, a gazdasági stabilizé* 

©ió, Iaz MKP harmadik kongresszusa, valamint az ellenforra-

dalmi összeesküvés elleni harc esetében. A zavarok alsósor- 

ben a két parlamenti választás és a két üzemi bizottsági. vá- 

lasztás, illetve az 1947-es szakszervezeti  választások vo-

natkozásában jelentkeztek. A legellentmondásosabb az 1947 

nyári-őszi periódus volt, a bankok államositása, a tervgaz-

dálkodás bevezetése és az 1947-es választás időszaka,. vagyis 

a döntő gazdasági és politikai változások érlelődésének, a 

fordulat évének a kezdete volt. Két jellegzetes szegedi sa- 

játosságra azonban szeretnék rámutatni. Az egyik az, hogy a 

városban a legkritikusabb időszakokban is tulnyomórészt az 

országos együttműködést alátámasztó, azt erősitő tényezők 

domináltak. A két párt közötti kapcsolat még ekkor-sem szűnt 

meg egyetlen pillanatra sem és több esetben előfordult amint 

azt láttuk - hogy a ]szegedi munkásegységfront*a központi e-

gyüttrnüködés megerősitését megelőzve.biztositották. A mun- 

káspártok szegedi szervezeteinek viszonyában tehát olyan su- 

lyos válságot nem tapasztalunk,, mint amilyen néhány esetben 

kormányzati, felső szinten felmerült ős amely sok városban, 

községben sokszor magát az együttműködést is lehetetlenné 

tette. A két párt hullámzó viszonyában nem voltak olyan nagy 

kilengések Szegeden., mint sok egyéb helyen. A másik emlités- 

re méltó sajátosság, hogy nemcsak kUzép-, hanem alapszerve. 
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zeti szinten és főleg az üzemekben,' szakszervezetekben jobb 

együttmüködést tapasztalhatunk ebben a periódusban is, mint 

sok más hélység alapszervezeti,. üzemi szervezeti között. E.• 

zek a téh reze k nagyban elásegitették azt, hogy bár •- .ahogyan 

korábbanláttuk - Szeged városában is az . 1947ss választás 

. idején süllyedt  mélypontra , az együttműködés, a harcból még- 

'is "aá•további együttbaasdás,` a munkásegység magasabb :szintje 

bontakozott ki,' a  munkásegységfroat biztatóan került 

jövő ' szempont jából. `Világossá vélt ugyanis a dolgozó tömegek, 

a szociáldemokrata és kommunista dolgozók allásfoglalésa, 

az SZW jobbszárnyának veresége és - pártjak-kettős iré,nyvo- 

hala feloidésáüak szükségessége. A pártegység érdekében ek. 

kor magkötött kompromisszum az utolsó volt az SZOP életében, 

a baloldal ugyanis'e periódus végére eljutotta part jobbol-' 

dalával való leszámol's szükségességének felismeréséhez. A 

következő időszakban ha ' nem is .  mindig következetesen •.• vég.. 

rehajtotta ezt és ezzel megteremtette a munkásosztály szer- 

vezeti egysége,. az egységes munkáspárt létrehozásának leg- 

főbb .feltételét . 

IV: 

A két munkáspárt eavüttmüködése a fordulat ide- 

6 es m 	t me ::t 	mtéase 

A vaálasztásokkaal, a választások utáni politikai bar-_ 

Dokkal mér napirendre került •+. a korábbi ut szerves folt'- 

tatásaként a proletárdiktaturába való közvetlen átmenet. 

Az uji Dinnyés,•kormány már a munkás•paaraszt demokratikus 

diktaturából, a népi demokratikus éiktaturóból proletár-

diktaturába történő átmenet kormánya volt .  Az 1944 utáni 

forradalmi fejlődés fordulópont jóhoz érkezett, a hatalom 
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jellegében és a gazdasági alapban is napirendre kerültek 

a döntő, szocialista jellegü változások. Ez természetesen 

lényeges -Változást jelentett a • runkásegység szempontjából 

is, tudniillik az eddigi demokratikus, tőkét korlátozó . 

©gyüttmiaködésnek a tőkét felszámoló és a munkásosztály ki- 

zárólagos hatalmát megteremtő, vagyis a szocializmust a . 

prletárdiktaturát megvalósitá együttműködéssé kellett á.t 

alakulnia. Ehhez egy•egyértelmüen baloldali elkötelezett- 

ságii , egységes, forradalmi, martesté SZDP-re volt szükség, 

amellyel majd a két párt egyeillését is ' a mü tásmozga. 

lomnak a proletárdiktatura alapjaként szükséges szervezeti 

égyesitését -- meg lehet vaiósitani..Az MKP és a baloldali 

szociáldemokraták feladata tehát az volt, hogy az ingadozás, 

a kéttőség legfőbb okát, az SZDP jobboldalát legyőzzék, meg- 

tisztítsák a Szociáldemokrata Pártot ós ezzel párhuzamosan 

politikailag, szervezetileg '' és ' ideológiailag is előkészit- 

sék az: egyesülést. A feladat megoldását lehetővé tette, hogy 

az SZDP balszárnya fokozatosan felismerte ', megérlelődtek a- 

zok a feltételek, '' amelyek lehetővé teszik a munkásosztály 

ideológiai egységén alapuló szervezeti egységének megterem- 

tését, és eljutott a jobboldallal való nyílt szekitiis elfo-- 

gadásáig Igaz, a fuziót még nem tartotta közvetlen fela-

datnak, az egyesülést nem  tartotta olyan gyorson keresztül- 

vihetőnek, mint ' ahogyan az 'a valóságban 'megtörtént, de az 

MEP is - bar  ettől  az időtől kezdve permanensen napiren- 

den tartotta a fuzió kérdését - lassubb ütemben képzelte el 

a végrehajtást. A' két párt között ekkor is ' adódtak viták, . 

ellentétek, egyrészt az egyesülés üteme, siettetése kórdé- 

sében, másrészt pedig szórt, mert az MKP taktikájában egé-

szen 194$, februárjáig még szerepelt a szociáldemokraták 

átléptetése á kommunista párt soraiba. E taktika oka az 



volt ., hogy az MKP bizalmatlansága az SZDP-vet szemben nem 

szüret meg, ilyen taktikával akart nyomást gyakorolni az 

SZDP..re, annak baloldalára is. Csak az 1948. februári 

sportosarnoki nagygyiilés és az SZDP XXXVI. Kongresszusa 

után, az )KP által elrendelt tagzárlattal szüret meg a kom- 

munista taktika kettőssége. Ezután a baloldali szociálde- 

mokraták párton belüli segitésének egyértelmű taktikáját . 

alkalmazták, megszünt a baloldali szociáldemokraták és a 

szociáldemokrata tömegek átléptetése. Ebben az időszakban 

tehát a munkA sebvérség Pa 31 RA6eA  eok fő tartalma 	...rom, 
- a.,v  — -o 	V 	avv a v viii' v  iitLLSa az MKP és a  

szociáldemokrata baloldal együttes harca az SZDP jobbszár-

nya ellen,: az egyesülés politikai, ideológiai és szervezeti 

feltételeinek megteremtése és végül az egyesülés gyakorlati 

végrehajtása volt. 

Az SZDP-n belüli frakciók  közötti nyilt harc a pest. 

környéki szervezetek jobboldali memorandumával, majd a 

fővárosi VB •. amely gyakorlatilag egy baloldali centrum 

szerepét töltötte be •• december 4-i és december 31,i haatá• 

rozataival és a pestkörnyékiek ezekre adott válaszával rob-

bant ki .. Ezzel a nyilvánosság előtt is világossá milt, hogy 

az SZDP jobb- ős baloldala között olyan mélyreható eszmei, 

politikai ellentétok vannak, amelyek lehetetlenné teszik, 

hogy továbbra is egy párt keretein belül maradjanak. Ezek 

az ellenté#ess ugyanis ekkorra már az egységes pártérdekek 

keretem: is szétfeszitették, tehát a párt érdekei is a 

szakítást követelte meg. A kezdeményezés az ideológiailag,
. 

politikailag fölényben lévő és a Szociáldemokrata Párt 

magját alkotó atősgyökerese szociáldemokrata, szocializ-

must igenlő munkástömegek ős a baloldali értelmiség által 

támogatott, a párton belül jelentős tömegbázissal rendel. 
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kező baloldal kezébe került.: Ez a baloldalaz MEP felsza-

badulás utáni politikája következtében komoly eszmei fej-

lődésen ment keresztül, és már nem látott olyan különbsé- 

get a két párt között,: ami lehetetlenné tette volna az ®-

gyesülést. Az eseményeknek döntő lökést adott az SZDP feb- 

ruár 18-i sportcsarnoki összvezetőségi ülése és a márciusi 

OVI. Kongresszusa, amelyek egy .baloldali SZDP-t hoztak 

létre és felhatalmazást adtak az egyesülés előkészitéséro. 

Megalakultak ezután a különböző egységbizottságok a mind- 

két párton belüli párttisztitásra és az egyesülés vóhnj .- 

tására. 1948. április-májusában lezajlottak a helyi ugyessi-

tő taggyűlések, végül pedig 1948. Junius  12-én lezárult a 

munkásosztály egységes pártjának, a Magyar Dolgozók Pártja 

megteremtésének folyamata. 309  

A választások után Szegeden is megindult a végső küz. 

delem az MKP és az SZDP baloldalak nyilt harca az SZDP jobb-

oldala ellen.. A választások utóhatására jobboldali akció 

zajlott le a Magyar Épitőmunkások Országos Szövetségének 

/MÉ:MOSZ/ szegedi szervezetén belül a szociáldemokrata sé•• 

relmi politika alapján.
,
A pártszolidaritás néhány balolda-

li, ahhoz közel álló vagy az irányba fejlődő szociáldemok-

ratát is belesodort az akcióba. Meg kell jegyezni, hogy a 

szegedi épitőmunkás szakszervezeti csoport kommunista ve. 

zetés alatt állott. Ez ellen szervezkedve 1947... szeptember 

29-én a MÉMOSZ szegedi csoportjának szociáldemokrata tag- 

jai külön gyülést hívtak össze. Ezen "uj szellemet" köve-

teltek a MÉÉOSZ-ban .. Sérelmezték, hogy a. vezetőségben csak 

a másik munkáspárt tagjai kaptak helyet, és a szociáldemok-

rata párttagok és pártérdekek háttérbe szorultak. Ennek 

kiküszöbölésére számarányuk m̀egfelelően paritást, pozici- 

ókat követeltek a szakszervezet vezetőségében. Hangoztat 



ták, hogy a szakszervezet vezetőségét meg keliváltoztat -

ni, a vezetést nem szabad azok kezében hagyni, akikében ed-

dig volt. Elhatározták, hogy az október 2-1 MÉ OSZ taggyii- 

lésén hangot adsnak e követeléseiknek, valamint azt is, 

hogy külön összegyülnek minden  hónapban a szociáldemokrata 

érdékek minél jobb érvényrejuttatása érdek6ben. 310  Az ak: 

ció nyilvánvalóan a szakszervezeti pozioiók megszerzésé ér- 

dekében történt, és különösen azért volt veszélyes, mert 

a szociáldemokrata frakció megteremté'se', külön ölésezése 

magában hordozta a szakadás csirá J t _ Ezt c nnál is lnkább 

állithatjuk, mivel el is hangzott az a fenyegetés ,, hogy a 

követelések nem teljesitése esetén sor kerülhet egy szociál- 

demokrata szakszervezet megalakitására. Az október 2.1. tag-
,  

gyűlésen a vita fel is lángolt, és ez -. éppen akkor, amikor 

a munkásegység megszilárditására égető szükség volt - az 

emlitett okok miatt roppant veszélyes lehetett. ' Az épitő- 

munkások állásfoglalását tükrözte, hogy ez a szociáldemok- 

rata megmozdulás nem ért el eredményt. Az MKP visszautasi-

totta, hogy a kommunista szakszervezeti vezetők helyett szo 

ciáldemokratákat válasszankk. A taggyülés egyébként meggyő- 

z6 fölénnyel 300 szavazattal 3 ellenében döntött az orszá-* 

gos kongresszusi küldöttek személyében a beterjesztett lis- 

ta mellett. 311  Meglepő - az előzmények ismeretében .-, hogy 

a szeptember 29-1 külön gyülésen megválasztott szociálde-

mokrata jelölt mindössze 3 szavazatot kapott, vagyis a szo- 

ciáldemokrata épitőmunkások is a kommunistákra szaváztak. 

Az akció tehát kudarcot vallott, a munkásegységet nem tudta 

felborítani. 	 . 

Ehhez hasonló akció néhány más szakszervezetben, üzemi 

ben is lejátszódott. A gazdasági ' vasutnál például agitáció 
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folyt a kommunisták ellen, hogy a szakszervezeti vezető- 

ségbe helyettük saját pártjukból válasszanak, tehát szoci-' 

áldemokrata szakszervezeti funkoionáriusokat. 312 A szooi- 

áldemokratákt6l kiinduló propaganda a.xonzervgyárbanés az 

` Ujszegedi kenderben is.az MKP*t tette felelőssé a gazdaság• 

gi nehézségekért. 313 ,A.jobboldal erők tehát kezdtek erő* 

sebben, szervezettebben:fellépni Szegeden is. Az üzemek, 

szakszervezetek többségében azonban ebben az időszakban is 

'változatlanul szilárd a munkásegység, amint azt a Rosmann 

Szőrmeayár péld5 am te ,nutat  p_ 314  

Az MKP a városban is nyila, erőteljes, harcot inditott 

• a munkásegység, a jó együttmüködés..érdekében a jobboldali 

`szociáldemokrácia ellen. 194. október l-től kezdődő  három 

hónapra szóló munkatervében fő feladatnak az' SZDP..ben lévő 

lehetőségek•kihasználáet, az SZKP-be való beépÜlést és az 

SW? VB-ben egy szervezett, baloldali frakció megteremtését 

irányozta elő. Ez utóbbit tervezte az.Üzemi,kerületi szo-

ciáldemokrata szervezetek vonatkozásában is. Leszögezték, 

hogy a szociáldemokrata.baloldalial Való kapcsolatot,.befo 

lyásolásukat is szervezettebbé kell tenni az eddigi. lazább, 

esetleges ráhatásoknál. Figyelemre méltó :- amint azt a kom- 

munisták helyesen megállapitották e•, .hogy a szoeiálde #k•t 

raták szegedi felső vezetésében ekkor kedvezőbb egy balol- 

dali frakció létrehozádának lehetősége, mint az Üzemi, ke* 

rületi szervezetek v©zetőségében • 315 EzX mutatja az SZDP 

szegedi 'vezetésének baloldali beállitottságát, . másrészt vi- 

Szont azt is, hogy az alapszervi vezetőségekben .-.a Sok ke- 

mény csata'miatt már kevesebb a baloldali szooiáldemokra. 

ta. A baloldali frakciók megszervezésében és . a baloldal 

jobboldal elleni harcának kibontakoztatásában a szegedi kom- 



munisták is értek el sikereket. A Mi fOSZ'miigy kapcsán nyil-

vánosan kijelentették, hogy a "Papdik,.Bernáthok", vagyis 

a munkásegység ügyét szem előtt tartók és ne a jobboldal 

kapjon szót a gyü1éseken.316  Először•szerepolnektehát név-

szerint is a nyilvánosság előtt a szociáldemokrácia valatine- 

lyik szárnyának képviselői, ami  .a korábbinál konkrétabb de- 

monstrálása az SZDP egységhiányának .és egyben nyomást is je-

lentett 'a ,baloldalra a konkrét, nyílt harc 'meginditásá .ra. 

A kommunisták :élesen elitéiték az SZDP jobboldala memoran- 

dumát és harcra 'mozgósitottak ellene. 'Dr.. Zöld Sándor az 

1947. november 17-én tartott nagyszegedi.összaktiva ülésen 

kijelentette: "Az  SZDP belső válsága kétségtelenné_ vált", 

a szooializiuus felé való haladáshoz a munkásosztály hege 

móniájára, ehhez következetes egységfrontpolitikára, egysé.• 

ges ntuik i  spártra van szükség. 3i7  A szegedi kommunisták éle- 

son, birálták •a '"középpárti" . szooi.áldemokrata koncepciókat is. 

Az MKP uj taktikájának ős munkatervének megfelelően a 

szegedi  kommunista vezetők felkeresték a Szociáldemokrata 

Párt egyes hely. .vozotőit, hogy megtudják, kik az SZDP-n be-

lül a azonosabb együttmüködés, sőt az egyesülés bivei, akik 

hajlandóam, is a párton belüli harcra és az egyesülés mellet-

ti agitációra. Papdi György a központi' megegyezés] , előtt 

mindig a Páártutasitás alapján asalekvő, merev ezeciáld©.. 

mokratiznnusának megfelelően .- erre nem volt hajlandó, az e. 

,gyesiilést még nem' fogadta 01.319 A•  párkét titkára,; Pintér 

Géza és Simon Béla azonban belátva az egyesülés szükséges.- 

sédét, már hajlandóék: is voltnak harcolnni, azért az SZDP..0 ,be-

iui. 319  Különösen figyelemre méltó Pintér Géza álláspontja, 

aki elvi alapon fogadta el  az egyesülést,  hangsulyo zva, hogy 

előbbre kell lépni a fe jlődésben. 320  Az SZDP szegedi vezetői 



vezetői közül Dr. Antalffy György is az  egyesülés  mellett  

foglalt állást.321; A rókuái kerületi szociáldemokrata  -szar-  

vezet  vezetősége is hajlandópék  `mutatkózott a jobbszárny  

3za . 	,  
elleni nyilt harcra, akcióra. 	Az 1947-es év végéig a-  

zonban nem  sikerült számottevő eredményeket elérni égy ha-'  

tározottan baloldali 'szegedi szociáldemokrata szervezet,  

illetve mag ks.épitésében. Ehhez énnek' gyengesége, válto-  

zatlan szervezetlensége, ' húzódozása,' következetlensége, po-  

zicióféltése, az ' egyesüléstől való f élelAmé is hozzá já.raailt.  

A baloldali szociáldemokraták neyanis : á,v+:.ú:.iűi:ivak  s~rge~ 

tésé ellenére -ssem hajtották végre megfelelően a közösen  

megbeszél 't' feladatokat, megállapodásokat. Ennek okát  abban  

látta áz MKP és ez 'a szegedi' `SZDP szervezet' ismeretében  

el is fogadható  hogy a szeiedi baloldali.' szociáldemokra-

ták 'ngy  látják, .hogy 'a szociáldemokrata 'kőzpontban' nines  

támogatójuk és hogy az a' terveiket, akcióikat leleplezi a  

helyi  jobboldal 'előtt, keresztezve  ezzel  a helyi baloldal  

munká  ját.  323  Ez á centrumban jelentkező bizonytalanság meg- 

torpanást idézett' elő" a megkezdett munkában a  baloldal tag-  

jai között.' Az SZDP szegedi 'sze'rvezete 1947 végén . 1948  

elején  egyébként  . ennek ellá nóré - már erősen  felbomló ké- ' 

pot mutatott. Ei3vetkozetlen, egymásnak ellentmondó int'ézka-  

dések, megnyilatkozások követték egy-mást'. Egyre inkább a ki-  

várás, határozatlanság, önállótlanság Jellemezte őket.' Tevé-  

kenységük 1947. ' szeptember -" októberhez képest nagy  vissza-

esést mutatott. A Pfeiffer párt Elleni' röpiratot nemi irták  

alá, a fővárosi VB-nek 'a francfa  szocialisták jobboldalisá-

gát elitélő határozatához viszont osartlakoztak. A szegedi . '  

kommunisták ennek  '  a bizonytalanságnak, ` msgtorpanásn.ais a le-  

küzdését tütték ki célul. Kiizöseu dolgoztak ki határidős   
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terveket . a baloldal munkájának megjavi :tására, következe- 

. . tesebbé tételére.. Elsősorban baloldali kerületi, üzémi 
elektorok kijelölése volt lényeges, hogy baloldali  kong-

resszusi ,.küldötteket válasszanak meg az SZDP J XVI. ' Hong- 

resszusára. ' 

A. szegedi szociáldemokrata baloldal hibái méllett az 

MKP helyi szervezetének néhány 'helytelen táktikal 16p6se 

is hozzájárult a bizonytalansághoz. Az egyesülés állandó 

sürgetése és felvetése sok szociáldemokrata,vezetőt elri«• 

asztott, az üzemi szervezetek vezetőinek nagyrésze még. el,. 

lenezte, bár a tömegekben nagyobb visszhangot váltott ici az 

egyesült munkáspárt jelszava. A problémák ellenére azonban  . 

az SZAP szegedi szervezetének baloldala is meginditotta a 

nyílt harcot partjának jobboldala ellen. Dr. Antaiffy György 

1947. október 14-i pikkében leszőgezte: °aki szoc aliáta a 

munkásegysőget tekinti az • ország és a demokrácia ,legdöntőbb 

ügyének!". Hangoztatta továbbá, hogy akik most az MEP ellen 

uszitanak, legközelebb már az SZDP ellen fognak fordulni .  

Éppen ezért elengedhetetlennek  tartja és ezt a nómzetkö. 

zi 6s a belső helyzet is szükségessé teszi  ± a munkásegység 

elvi és gyakorlatigszilárditását. A:közös ügy hangozta- 

tósa mellett ekkor még nem látta tisztán a munkásegység jö.. 

vőjét, védelmébe vette .a nyrugat.európai ekkor  már jobbra 

forduló szociáldemokráciát és visszaútasitótta az SZDP 

ügyeibe való külső beavatkozást. Elismerte ugyan a kominunisi. 

taellenes agitáció létét az SZDP-n belül, .de mógszünésének 

fő feltételdt, a kommunisták magatartásának megváltozásában 

látta. Az SZDP Jobboldal Idtezésének elismerése tehát ekkor 

még nem jelentette a vele való szakitást, az SZDP baloldal 

álláspont ja is meglehetősen ellentmondásfia volt. Az SZDP 
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szegedi VB október 14.i ülése a demokratikus szocializ-

mus, a párt fuggetlensége, önállósága, a munkásegység és 

az SZDP világtörténelmi hivatásapiatformjának általános 

elismétlésére szoritkozott.csak. Visszautasitotta . mint 

illótéktelen beavatkozást -. az SZDP szegedi vezetősége 

azt is, hogy egyes üzemekben a kommunisták nyilatkozatot 

iratnők alá szociáldemokratákkal Szakasits Árpád védelmé- 

ben, 324  Az  ideológiai közeledést viszont Jelzi, hogy a Szem 

gedi Népszavában "Nem lesz több Weimar" oimmel Dr. Antalffy 

Gydr-gy ismételten szembehelyezkedett a polgári demokrati 

kus konoepe 6kkal. 325  A november 8-i összvezetőségi ülés 
is mÓg azt mutatja, hogy nem mindenki jutott el a balol 

daliak és a balratartók közül sem a Jobboldallal való sza- 

kitlisig, sőt Papdi György éppen a párt legteljesebb  egysé-

git és az egységbontók ellenni fellépést emelte ki.
326  

A bonyolult helyzetre utal az is, hogy ugyanakkor 

1947 npvemberében •- decemberében az egyesülést közvetett 

módon elősegitő, igen Jelentős megmózdulások i s  követik 

egymást a városban. A pártszervezetek sok közös akofót 

szerveztek. Ezenkivizl még október 28-án a Szegedi Népsza- 

va is leszögezte, hogy a. kommunista  párt helyi szervezeté.+ 

vel és lapjával egyetértésben kiván dolgozni és megálla- 

pitja, hogy  a  választásvak során és utána megromlott viszony 

októberben javult. Valóban ebben a hónapban a két pártlap 

közötti polémia osendesedett. A Délmagyarország üdvözli azt 

hogy a helyi szociáldemokrata pártszervezet továbbra is 

egyetértésben akar velük ogyüttmüködnni ős ha az uj helyzet- 

ben nem frálna szükségessé radikális beavatkozás Szegeden a 

Jobboldali szociáldemokrácia ellen, 327  Az egyesülés esőké- 

szitésében kiemelkedő szerepe volt ideológiai-gyakorlati. 
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személyi vonatkozásban egyaránt a Munkásegység Klubnak, 

amely 1947. november 27..én alakult meg a városban. Ez a 

klub a szakszervezeti iskolát- végzettek szövetségének 

klubja /IVSZ/ volt.  A szakszervezeti oktatás egyébként is 

fontos. szerepet játszott a két párt tagjainak kázelitésé- 

ben t  mivel abban pártkülönbség nélksil vettek részt a sazk- 

szervézeti tagok. A klub december 5-i vitáján .a Munkásegy-

ségről és az egységes munkáspártról volt szó. Az SZDP köz.. 

ponti vezetősége azonban letiltotta Pintér Géza előadását, 

mondván, hogy a párt erről a kérdésről nem hajlandó vitáz 

ni. Figyelemre méltó, hogy'a pártutasitás ellenére nagy 

számban szóltak hozzá szociáldemokraták is a kérdéshez, a- 

kik nagy megdöbbenéssel és elégedetlenséggel nyilatkoztak 

vezetőségük letiltó határozatáról is. Berepesi Ferenc., aki 

a klub szociáldemokrata titkára volt, élesen el is itéite 

ezt a határozatot. 328 .Az ellentétes véleményt ismét és m4; 

mindig a Szegedi Ménszava képviselte. A lap nevetségesnek 

tartja az MKP fuziós felvetését. 329  Ezek a tények is jel 

zik az SZDP-n belüli egyre fokozódó polarizációt. Jelentős 

előrelépésnek tekinthető viszont az, hogy az SZDP szegedi 

VB december 9.én már egyhangulag csatlakozott a fővárosi 

VII-nek a Francia Szocialista Párt munkásegységet megbontó 

politikáját elitélő határozatához. 33©  Ilyen értelemben szólt 

a Francia Szocialista Pártról Széll Sámuel /SZllP/ is a  Hun.  

kásogység Klubban. 332  Jelentős politikai előrelépés volt a 

S?,IM szegedi szervezete vezetőségválasztása is november 23.. 

án. A korábbi, jobboldali vezetőséget felváltó uj vezetőség 

látogatást tett a MADISZ-ban és hangsialyozta, hogy minden 

demokratikus ifjusági szervezettel együtt kell  működni, 

különösen a SZIT..ben,  a munkásif juság egységes szervezetében 
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kell intonziven tevékenykednie 332  

19r decemberében már a kommunista és a szociáldemok-

rata tömeget, a szakszervezetek részéről is egyre erősebb  

a szorosabb együttműködés", sőt a fuzió követelésének han-

goztatása. kendkivüí fontosnak tartjuk ebből a szempontból  

a rehabilitált vasutasok december 11.1. közös gyűlését, a-  

mely már ekkor állast foglalt az egyesülős mellett. 333  A  

szegedi szociáldemokraták legjelentősebb vezetői, Papdi  

György, Dr. Antalffy György, Bernath András, Simon Bóla is  

a Délmagyarországban megjelent nyilatkozataikban együttmi  

ködést, sőt teljes ideológiai és tökéletes harci egységet  

kivánnak a szocializmus érdekében.3 3' A december 7•.i szo-  

ciáldemokrata értelmiségi gyizlésen Dr. Antalffy György fő  

feladatnak a munkásosztály egységbért és annak feltételei-  

ért való harcot jelölte meg, 335  Kétségtelenül érlelődött  

tehát az egyesülés gondolata is. Bzw 1 szemben azonban a  

Szegedi Népszava vonala még .  mindig a régi g  A lap az egyesü.  

lés időszerütlenségét hangsulyozta, a Szakasits-féle "szé•,  

les az ut, elférünk rajta mindketten" jelszó alatt  tiltat~o.• 

zott az egyesülés felvetése ellen. 336  Figyelemre méltó Pap.  

di Gyögy véleménye is, amelybán elismerte, hogy a végső harc  

folyik a kapitalizmussal,  337 de  azt már nem ismerte fól,hogy  

ennek sikeréhez pajd az egyesülés is szükségesség válik,  

mert csak ezzel lehet biztosi tani a munkásosztály győzelmé  

hoz szükséges akcióképességet, amelyet egyébként 5 maga is  

követelt.  

1947. december 31..én került nyilvánosságra az SZDP fő..  

városi VB+nek az a határozata, amely mostoár konkrétan, sze-

mélyre szólóan is meghirdette Szélig Imróók vagyis a jobb-

oldal elleni harcot. A szegedi vezetőség még ebben a kérdés.  
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ben is kezdetben.a már kimutatott ingadozó, ellentmondás• 

sos magatartását tanusitotta. A szegedi összes titkár 

,. valamint elsőként a városházi csoport * a helyi vezető-

séget a baloldali memorandumhoz való csatlakozásra szólj 

flotta fel. A pártelnökség is elfogadta ezt, az SZDP Sze 

gedi VB azonban mégsem csatlakozott a fővárosi VB határa- 

zatához. 338 	 . 

A fővárosi VB állásfoglalása nyomán azonban a szegedi 

szociáldemokrata baloldal hangja is határozottabbá vált, .. 

sokkal következetesebbek, mint 1947 v4gén t  mivel világos* 

sá vált agy szervezett baloldal létezése a felső vezetés.. 

ben. A szegedi baloldaliak erős, egyértolmien baloldali, 

osztályharcos, forradalmi SZDP.»t akarnak. 1948. január . 

22-én a Munkásegység Klubban Dr. Antalffy György nyíltan 

bejelentette a szakitást, leszögezve, hogy a szociáldemok-

rata jobboldal akadálya a munkásegységnek és a baloldal nem 

azonosítja magát velük. Véleménye szerint az ország politi. 

kai, gazdasági helyzete szili a fuzió t és azt hagyományok* 

ra hivatkozva nem lehet elutasitani. Ezért küzdeni kell a -

szegedi Széiigek ellen is és felelősségre kell vonni őket: 339  

:Ez és a baloldal több más megnyilatkozásai óriási előrelé.. -

pést Jelent és bizonyitja, hogy a jobboldallal való végle* 

ges szakítás elfogadása mellett a fuzió gondolata is rohamo* 

san érlelődött az SZDP osztályharoos, forradalmi elemei káe 

róben. Ugyanakkor viszont a jobboldali vezetés alatt álló 

szegedi üzemi titkárság felhivta az üzemi szervezetek veze* 

tőségeinek figyelmét, hogy utasitsák vissza a fővárosi VB 

határozatához való csatlakozásra felszólitó propagandát. 340  

Az Ujszegedi Kenderben akció is indult Széligék érdekében. 341  

Változatlanul követelték a paritást, amiekkor már égyértel- 



müen a Jobboldal fegyvere a szegedi szervezetben is, mivel 

a balszárny már szakított a sérelmi politikával. 

Az ellentmondások, ingadozások Jelentkeztek az SZDP 

szegedi VB 1948. Január 15-i határozatában is. Ebben kje-

lentették, hogy mégsem foglalnak állást a fővárosi és a 

pestkörnyéki VB vitájában, hanem a kongresszusra bízzák en-

nek eldöntését. 342  Felemás módon ooztályharoos, forradalmi 

irányzatot követeltek, de  pártegységet is. Nem ismerték fel, 

hogy ez együtt ebben az időben már lehetetlen, mivel az e-

lőbbinek az utóbbi membom1áss, v y  a '- --s •w,T.,•v a  Jvobpidal kizárása 

az alapvető feltétele. Világos az is, hogy a pártegység küve-

telése már ebben az időben egyértelműen osak a jobboldalnak 

előnyös. Igaz, a szegedi SZDP VB nem ,jobboldali összetételű, 

hanem inkább a bizonytalanság, önállótlanság és bizonyos szo•• 

ciáldemokrata reminiszcenciák motiválták ezt a felemás ható- 

rozatot. Egyébként ilyen határozat elfogadása már a szociál-

demokrata tömegek véleménye ellenére is történt, alul ugyanis 

már sokkal erősebben érlelődött az egyesülés gondolata. Meg. 

indult a kommunista pártba való tömeges belépés, illetve az 

SZDP-ből az NKP-ba való átlépés, a "föidosuszamlás ", ami 

azután jelentősen meggyorsitotta az egyesülés folyamatát. 

Szegeden 1948. januárjában 800-an léptek be az MKP-•ba. 43  

Megnőtt az érdeklődés a párt felé az értelmiség körében, több 

értelmiségi is átlépett a kommunista pártba. Nagyobb számu 

átlépési törtónt az vjszegedi Kendergyár és a Konzervgyár 

munkásai között is.344 Az MKP üzemi befolyása tehát jelentő- 

sen megnőtt.-1948. február 1-én a városházi alapszervezet 

létszáma 320 volt, ami Jelentős előrelépést jelentett. Az 

1947-es választásoktól 1948. február 1-ig tartó időszakban 

345  a pedagóguscsoport létszáma 150 főre emelkedett. 	Persze 



az átlépések nem voltak problémamentesek, nagy viták köze-

pette zajlottak le és itt a kommunisták is követtek el hi.. 

bákat. Az if jusági mozgalom már a teljes egység megteremté- 

se felé haladt, ez 1948. februárjában ótegeden előbbre tar-

tott, mint a pártok. 

Az SZDP-n belül ekkor már igen komoly zavarok jelent-

keztek, a szegedi szociáldemokrata baloldal azonban még nem 

vált olyan erőssé, hogy az irányítást kezébe véve, teljesen 

egyértelmiivé tegye Szegeden a szociáldemokrata politikát. 

A város kongQQ'.'i k idő ctei között is voltak ingadozók, 

centristák. Erre utalt az MKP 1948. február 1:.4in ülésező IV. 

nagyszegedi konferenoiája is. Dr. Zöld Sándor a Nagyszegedi 

Pártbizottság titkára beszámolójában leszögezte, , hogy az 

SZDP szegedi VB politikája nem mindenben egyértelmii, Széligék 

és szegedi társaik ellen nem lépnek fel elég határozottan. 

Egyes baloldali szociáldemokrata vezetők határozott follépé 

sót, a baloldal melletti nyílt kiállásit és jobboldal elleni 

harcát viszont nagyon pozitívan értékelte. Ezek feladata, 

hogy meggyőzzék a centrista ingadozókat. ties birálatban ré 

szeditette Magyar Lászlót, a Szegedi Népszava jobboldali szo- 

oiáldemokrata, munká segységellenes főszerkesztőjét. Felhivta 

a figyelmet arra a fennálló veszélyre, hogy a jobboldal "bal- 

oldali álarcban" próbálja átvészelni az ellene folytatott 

harcot. Bangsulyozta, hogy  adott  esetben "parittya" is elég 

a Jobboldal elleni harohoz.3 46  Ez a megjegyzése nagyon lé- 

weges, mert azt bizonyitja, hogy bár voltak Szegeden jobbol- 

daliak, de ez a jobbszárny gyenge volt és nem tudott szerve- 

zett frakcióvá válni. A konferencián felszólalók közül so-

kan, köztük Kövi Béla, az P±KP szegedi VB tagja, kiemelték, 

hogy munkásegység nélkiil nem mehettek omolna előre és Szegeden 



-130- 

is vannak jobboldali szociáldemokraták. A konferencia határo- 

tata helyesen az SZDP.►vel való kapcsolatok erősitését, közös 

pártnapokat, értekezleteket, előadásokat irányoztak elő a 

közeledés megvalósitása, a szorosabb munkásegység érdekében. 

Feltétlenül helyesen mutatott rá arra is, hogy az SZDP sze-

gedi szervezetének kongresszusi küldötteire nyomást kell 

gyakorolni annak érdekében, hogy egy baloldali SZDP-ért száll- 

janak sikra pártkongresszusukon. Most is zavaró azonban annak 

hangsulyozása, hogy a küszöbön álló tagkönyvcserét fel kell 

használni - nemcsak p  onkivü .iek - hanem más pártok tagja- 

inak a pártba való beléptetésére is. Ezek az átléptetések 

ugyanis ebben az időben kétségtelenül zavartak az SZDP bal- 

oldal munkáját ós ezzel az egyesülés előkészitését is. 

A konferencián Dr. Antalffy György az SZDP nevében k)- 

zös harcra szólitott Fel, valamint arra, hogy már a XXXVI. 

Kongresszus előtt  minden szociáldemokratának szint kell val-

lania a munkásegység mellett. 347  Az SZDP helyi tagsága köré. .. 

ben még mindig nem volt teljes az összahang abban, hogy Sze- 

geden is van tisztogatni való, egyaránt vannak jobboldaliak 

és harmadikutasok. Nem volt teljes egyetértés az egyesülés 

kérdésében sem. A nyilt szakitást, a nyilt harcot sokan még 

mindig nem tartották időszerűnek. A fennálló ellentétekre 

utal az is, hogy az SZDP szegedi VB által a Délmagyarország 

egyik cikkének megválaszolására kijelölt VB-tagok nem vál-

lalták e megbizatást, mivel egyetértettek a Délmagyarország 

jelzett cikkével, vagyis a jobboldalnak a  pártból való el 

távolitása szükségességével. 348  A rókusi szociáldemokrata 

pártszervezet pártnapján, január 28-án Perjési Károly, az 

SZDP városi értelmiségi. titkára kijelentette, hogy a párt 

ellenségei a jobboldalon vannak, nincs semmiféle harmadik 



ut. A paritás követelése azonban nála még felbukkant. 349  A 

szegedi MLV Üzletvezetőség szociáldemokrata vasutasainak 

nagygyülésén jelentős,a tömegek hangulatát nagyon jól muter-

tó fellépés történ.t. 5D  Ugyanis ez a nagygyűlés, valamint 

ennek hatására az SZDP vasutas összvezet©ségi ülése harcos, 

baloldali szociáldemokrata pártot és a jobboldal, elleni el. 

vi és személyi harcot követelt. Állást foglaltak a fővárosi 

VB kiáltványa mellett. Az ingadozás, a határozatlanság és 

a jobbolda])hangja azonban itt is megjelenik, amikor Adrigán 

Dénes a szociáldemokrata vasutasok egyik Jobbo.1"  a  vezető., 

je hangoztatja, hogy a  Jobb  és baloldaliság eldöntését a 

kongresszusra ős nem felelőtlen elemekre kell bizni. 51  

"Felelőtlen elemek" alatt nyilvánvalóan a kommunistákat ős 

azokat a balo&kli . szociáldemokratákat értette, akik követ- 

kezetosen harcoltak a jobbszárny pártból való eltávolitásá- 

ért. A balszárny eszmei fejlődésőriek nagyon lényeges jelét 

látjuk ismét Pintér  Géza február 7.0i előadásában, mikor 

jelenti, hogy a szociáldemokrácia nem a polgári demokrácia 

játékszabályai,alapján 611 ,hanem proletárdemokráciát akar. 352  

Ez már egyértelmü szakitás a "demokratikus szocializmus" 

koncepciójának mindenfajta értelmezésével és tulajdonképpen 

a proletárdiktatura elismerése. 

A további kibontakozás jelentős állomása volt Szege-. 

den,az az 1948. február í6-. közös munkáspárti aktivaülés, 

amelyet  a Jobboldali szociáldemokraták elleni közös küzdelem 

jegyében tartottak. 35  Az aktivaiülés megerősitette a szoptál-

demokrata baloldalt, de a korábban említett ellentmondások 

még mindig fennálltak. Ezt tükrözte az SZDP szegedi szerve•• 

zete értolmiségi.tagozatánek összvvezetoségi ülése, amely osz• 

tályharcos, baloldali és forradalmi politikát követelt,.bar- 
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cot minden - párton belüli jobboldali vagy megalkuYtó i- 

rányzattal szemben. Fő veszélynek a jobboldalt tartja. A ,  

pártegység., a paritásos alap emlitése azonban még mindig 

ellentmondásban van az előbbiekkel és a párt szegedi VB-je 

február 17-i ülésén ezt a határozatot helyeslőleg vette tu. 

domásul. 354  Mindezekben a vázolt tényekben tükröződnek a. 

szegedi SZDP szervezetnek és vezetésének pozttivumai és ne.. 

gativumai, vagyis baloldalisága, , együttmüködési ha jlandósá- 

ga sőt addigra már a fuzió - ha nem is azonnali. elismeré. 

se , de egyben hatá._rozatls nsé, ga, gyengesége, kávetkezetlen 

sége is. 1948. február közepéig tehát változatlanul nem lép 

tek fel - bizonyos haladás ellenére sem olyan határozott- 

sággal, keménységgel egyes jobboldali személyek ellen, amint 

azt az MEP követelte és ahogyan szükséges lett volna. Csupán 

Magyar  Lászlót távolitották el Szegedről és a Szegedi Népi. 

szava éléről, őt is belső viták után. 	. 

Az SZDP szegedi szervezete a döntő lökést ezuttal is 

felülről kapta, Marosán György 1948. február 18-i sportesar..-

noki beszédétől. Igaz, ezt a központi eseményt álátámasztot- 

ta a helyi baloldali szociáldemokraták és kommunisták Össze- 

hangolt fellépése is. Szeged baloldali szooiáldemokratái 

ugyanis éppen a Marosán beszéd elhangzása előtt ültek Össze 

és fogadták el egy memorandumot, amelyet el kivántak juttat 

ni.Papdi Györgyhöz és az SZDP szegedi vezetőségéhez. 355  A 

nyílt fellééére azonban csak .a Marosán-beszéd elhangzása 

után került sor. Közös szociáldemokrata - kommunista akti 

6ra - és a kommunisták kezdeményező szerepére utal az  is,- 

hogy a Délmagyarország 1948. február 19.i. számában jelent-

meg először a kizárandó jobboldali szociáldemokraták név- 

sora, egyelőre csak az Ujszegedi Kender néhány üzemi veze ■ 
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tőjének neve. A memorandum - amelyet negyvenen írtak alá 356  

Szeged baloldali szociáldemokratái aggodalmukat fejezték 

ki pártjuk szegedi szervezetének ingadozásaival, következet-

lenségeivel kapcsolatban. Követelik pártjuk jobboldalának 

felszámolását.. Névszerínt Pleskó Bélának, a szegedi VB e- 

gyik tagjának M  akist jobboldali, egységellenes, fasiszta 

jelzőkkel illetnek - tevékenységében látják a VB következet 

lenségeinek okát. Követelik, hogy őt és az alapszervezetek- 

ben lévő jobboldalt, az egységes, osztályharcos szellem a- 

MD 

kadályozóit á,s az ingadozókat is távolitsák el a pártból. 

Követelik továbbá, hogy Szeged szociáldemokrata kongresszus 

si küldöttei a baloldal., osztályharcos, forradalmi politi-

ka mellett foglaljanak állást, és működjenek közre Szélig 

Imrének és társainak a pártból való eltávolitásában. Bárom 

tagu bizottság létrehozását követelik a kunkásegység hívei 

közül .. Pintér Géza, Ábrahám Jánosné és Száraz Ferenc szemé-

lyében -, hogy ez a bizottság már a Kongresszus előtt meg- 

kezdje a szegedi pártszervezet megtisztitását, hogy a veze 

tésben és a pártban csak a munkásegység szilárd hivei marad-

hassanak. A memorandumban felhivták a figyelmet a jobboldal 

taktikájára is, amely  most egy fordulattal ultrabaloldalivá 

válik, hogy igy próbálja átmenteni magát az egyesült pártba. 

A  memorandum - amelyet február 20-án nyujtottak &t 

Papdi Györgynek, de ezt megelőzően már az üzemekben, munka- 

helyeken nyomtatásban terjesztettek - a szegedi szooiáldemok 

rata balsz&rny harcának kiemelkedő eredménye. A legdöntő 

jele annak, hogy a szegedi szociáldemokrata baloldal elju- 

tott már az egyesülés gondolatáig is, hiszen a szocializmus 

és ennek kapcsán az egységes munkáspárt megteremtése érdeké 

ben, az ennek előkészitéséhez szükséges közvetlen, azonnali 
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intézkedéseket, egységes, forradalmi, baloldali szooiálde+ 

mokrata pártot akartak létrehozni, amely majd az.egyesülést 

is végrehajtja. Az aláirók zöme • többségében munkások és 

néhány baloldali értelmiségi, mindenekelőtt a városházi szer-

vezet tagjai ténylegesen baloldali volt. A memorandum alá-

irói közül azonban néhány nem tekinthető őszinte baloldali- 

nak, volt akit később ki is zártak az SZDP soraiból. Tehát 

Szegeden is voltak jelei a szociáldemokrata jobboldal fent 

emlitett megváltozott taktikájának. A memorandumon egyébként 

erősen érezhető az SZDP főv resi VB 1947. december 31-i ha- 

tározatának hatása - tartalmilag és formailag egyaránt ,+, 

csupán Szélig Imrét Pleskó Bélával helyettesitették be. 

Pieskó ugyan 1947 óta VB tag volt, jobboldali, polgári gon- 

dolkodásu, de nem jelentős személyiség, különösebb hatása, 

szerepe nem volt. Mindenesetre a memorandum jelezte, hogy 

a nyilt harc a párton belül megindult: A memorandum szerzői 

határozottan és nyiltan követelték a Jobboldallal való vég+ 

loges szakitást. Február 20í.án, amikor a baloldaliak átnyuj. . 

tották memorandumukat Papdi Györgynek, egyben követelték a 

VB felfüggesztését is. Követelésüknek az SZDP szegedi tit+ 

kára eleget is tett és a felfüggesztett . VB helyére egy 11 . 

tagból 6116 ideiglenes vezetőséget nevezett ki, ezen  belül . 

pedig egy öt tagra intézőbizottságot hozott létre. 357  Az . 

ideiglenes vezetőség 11 tagja közül beton az, 1947 májusában 

megválasztott VB.•ben is szerepeltek, az intéző bizottság 

öt tagja közül pedig hárman a korábbi elnökségnek is tagjai 

voitak. 358  A személyi összetétel ilyen alakulása két dolgot 

jelez. Először azt, hogy Papdi György radikális személyi vál-

tozásokra, nagy tisztogatásra egyelőre még nem volt hajlan-

dó, másrészt viszont azt is, hogy kevés kifejezetten 3obb•• 
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oldali, pártból eltávolitandó személy szerepelt a szegedi 

vezetésben. Erre utal az is, hogy az intézőbizottság első 

intézkedőseként kizárt öt jobboldali szociáldemokrata közül 

csak Pleskó Bélá volt a VB tagja, valamint egy másik sze- 

mély volt még pártalkalmazott a titkárságon, a többiek ü-

nemi, alapszervezeti vezetők voltak. Öt kevésbé jelentős 

személy volt tehát a legexponáltabb jobboldali ézooiáldemok. 

rata Szegeden, akiket azonnal ki kellett zárni. Ezenkivül 

felfüggesztették az Ujszegedi Konder SZDP vezetőségét is, 

ahol a jobboldali vezetés a legroesza w;,,legprob emátikusabbá 

tette a szegedi üzemek közül a két párt viszonyát csaknem az 

egész népi demokratikus forradalom időszakában. Az uj inté.. 

zőbizott 'ság és a titkárság tehát alapvető feladatának az 

együttmüköd 'és elmélyitését és az egységes, forradalmi, balé. 

oldali szociáldemokrata pártlétrehozását tüzte x.359 

A szegedi üzemi és kerületi titkárok, az u j jászérve-

zett SZ3 i, különböző alapszervezetek, egyszerű ezociálde• 

mokrata párttagok tettek ?ütet a baloldali, forradalmi, szo-

cialista gondolat mellett, sürgetve az egyesülést. A dohány-

gyári SZDP szervezet elnöke például hangsulyozta, hogy a 

Marosán-beszédnek'már régen el kellett volna hangoznia. 6o  

Elhangzottak a feltétlenül szükséges és'jogos önkritikus meg.. 

jég xések is, amennyiben elhibázottnak tártják, hogy a vá. 

'lasztási propagandát 1947-ben nagyrészt a kommunisták ellen 

folytatták, bár megjegyzik - és ez igaz is, amint erre már 

korábban rámutattunk-, hogy Szegeden jónéhányan'ekkor sem 

tértek le a munkásegység vonaláró1. 361  Ezek a szociáldemok-

rata megnyilvánulások egyöntetű helyesléssel fogadták a VB 

felfüggesztését és követelték a jobboldali elemek pártból va- 

16 kizárását'  is.  A minden nap ülésező intézőbizottság az ösz-- 
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azes kerületi és üzemi vezetőséget felfüggesztette és alaps 

szinten is intózőbizottságokat állitott helyükre. Február 

234n a baloldaliak, által, követelt háromtagu tisztogató ; . 

bizottságot..is kiküldtók. 362 	 .. , 

A pár'.ttisz,titás megkezdése azt jelentette, hogy az .  SZDP 

hozzákezdett. az egyesülés.. legfontosabb feltótelónek megterem-

téséhez, ós megkezdődhettek a.közvetlen „ olőkószületek az egyes 

sülésre,,ogyelőre a két párt tagjainak közke#itésével. A.vá- 

rosi,közös, aktivaülés. után alapszervezeti szinten is megkezs 

dődtek a közös rendezvények., Február 25-ón, a rókusi munkás-

párti szervezetek megrendezték az. első közös pártnapot, az es 

gyestilós, jegyében. Február 26sán az alsóvárosi szervezetek 

tartottak közös aktivatíóst.. A két, párt nagyszegedi . összekö 

tő bizottsóga.február.27-ón.felhivást.fogadott el l,  amely az 

ideológiai Os szervezeti. ,egység előkószitése érdekében két-. 

hetenként tartandó; közös pártnapot, közös veze tőségi illést, 

valamint közös szemináriumot ós minden szervezetben összekötő 

bizottság létrehozását határozta'ei. 363  Február 184 után 

Szegeden is megkezdődtek a tömeges átlépések az SZDP-ből az 

MKP-ba. Egyes. szociáldemokrata.szervezetek teljes tagsággal 

való átlépésére is .akadt több. példa. Az Orion Bőrgyár! az 

szegedi .Kender.,, az OTT, a MÁVAG. Ridépitési Kirendeltség, az 

U jszegedi. Gőzfürészüzem, ,. a Tápéi .Kotrótelep és Keosk's-telep 

már csak formailag fogja majd végrehajtani az egyesülést,, mis 

vel a szociáldemokrata pártezerveze.tek az átlépések miatt 

addigra megszünnek ,364  

Február 18-a után a szegedi szociáldemokraták már nem•. 

csak baloldali SZDP-t akarnak, hanem a jobboldal eltávoli tb•• 

sával párhuzamosan Az egyesülést is követelik, ós hangoztat- . 

ják, hogy .a pártszerveszeteknek ilyen értelmű tttasitárokat 
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kell adnioik küldötteik szá.mára. 365  Már nemcsak Széliget, ha- 

nem továbblépve Kéthiyt és Bánt, vagyis az ugynevezett jobb-

centrumot és ennek az irányzatnak Szegedi képviselőit is tá-

madják. Ez már többeket érintett Szegeden, mint a Peyer, vagy 

a Szélig-kérdés. Az SZDP szegedi. intézőbizottsága a párt 

XXXVI. Kongresszusához.intózett táviratában a tisztogatás 

befejezését'és az egységes munkáspárt megteremtését kérte a 

Kongresszustól . 366 
 

• K ongresszus ezeket a feladatokat lénye•■ 

góben megoldotta, a két párt között megindulhattak a tárgya. 

lások az egyesülés közvetlen politikai, szervezeti elíí cészbi-

letei érdekében. Megalakultak országos szinten a különböző 

egységbizottságok. Ez lényeges volt helyi viszonylatban is, 

mivel a mostmár kongresszuson született, "hivatalos" döntést 

elfogadták azok a baloldali, de "konzekvens" szocíáldemok.- 

raták is, akik ezt megelőzően még nem álltak ki teljesen 

egyértelmtien a fuzió mellett, vagy ellenezték azt. Szegedi 

viszonylatban igy nagyon jelentős volt, hogy Papdi György 

is határozottan állást foglalt az egységes munkáspárt, az 

egyesülés ideológiai és szervezeti előkészitése és ezzel 

párhuzamosan az MKP helyi szervezetével való legszorosabb 

együttmüködés mellett. Kijelentette, hogy a tisztogatásnak 

még csak a kezdetén tartanak, és a VB Valamint az alapszer-

vezeti vezotősógek után minden párttagot felül kell vizsál• 

niok. Nagyon jelentős, hogy a "kéthlystákat" is kizárta a 

mozgalomból ős a leninizmus elsajátitására szólitotta fel 

pártjának tagjait. 67  Ez a megnyilatkozás reményt.nyujtott 

arra, hogy meggyorsul a Szociáldemokrata Párt megtisztitá-• 

se. Ugyanis a VB leváltása és az intézőbizottság megalaku 

lása után az elsó hullámban nem volt elég intenziv a jobb-

oldal elleni hare, mivel a kongresszusra vártak, azt meg 



előzően-.nagyobb mórvü- tisztogatást nem hajtottak végre és '. 

csak néhány jobboldalira korlátozták a kizárásokat. 	. 

A kongresszus után a városban is összeült a két párt 

összhkctő. bizottsága, • és minden vonatkozásban egyetértve 

megegyeztek az egyesülés előkószitésének feladataiban. Az 

egysóges' if jusági... szerveze t me teremtéti e, a' szociáldemekra- 

ta kisiparos mozgólom megszüntetése éti-egységes kisiparos,. 

valamint kiskereskedő. mozgalom megteremtése:. vagyis az'• egy±- 

sóges tömegszervezetek. létrehozása - 'voltak • a következő 16 

pések az egyesülés elősegitóse 4rdokóbőü: iiolyil©g  

cius 18-án megalakították a Nagyszegedet •Egysógbizottságot, • 

amelynek határozatai köitelezőek voltak mindkét  párt tagja-:' 

ira és . amelynek feladata volt az-egyesillés gyakorlati megva 

lösitása Szegeden. Az Egységbizottságnak 5-kommunista 

Erdős János, Komócsin. Zoltán, Kövi Béla,: Tombáoz Imre és 

Dr. Zöld Sándor ős 4 szooiáldemekrata-- Dr. Antalffy György, 

Papdi György, Pintér Géza és Simon •Bóla tagja volt, vagyis 

a pártösszetétel 5-4 aránya voit. 368  Mögaiakultak a kerüle. . 

ti, üzemi, falusi, tanyai egységbizottságok ós 'megkezdték ' '-

a közvetlen előkószületeket valamint befejezték a tiszto. 

gatásokat. Ez volt ugyanis változatlanul'. a legdöntőbb falté.. 

tele, az egyesülés megfelelő megvalósitásának. A helyi jobb.. 

oldal oltávolitása mollett az Üzemi és kerületi ,  szervezetek 

munkájának egybehangolása.volt az a másik fő feladat, ame- 

lyet. az . Egységbizottság: első ülése meghatározott. 369  Az Egy 

ságbizottság megalakulása, .az egyesülés. ideológiai-politi.. 

kai..szervezeti feltételeinek megteremtése t  az egység felé' 

vezető ut fontos lépés volta 

A tisztogatás másodiklhuliáma Szegeden, már a. városi 

és az alapszervezeti egységbizottságok tevékenysége követ. . 



keztében,.a kommunisták és baloldali szociáldemokraták ösz- 

szehangolt munkája . alapján erőteljesebben folyt. Ez a má-

sodik szakasz március 22.én kezdődött, amikor az' SZDP ed 

dig . nem. eléggé következetes intszőbizottságát , leváltották 

és helyette egy . uj., - 9 .taga, bizóttságot méveztek ki. 79.  Tag- 

jai kdzött az 1947-4ien választott VB-nek, és elnökségnek már 

egyetlen képviselője. sew volt, , velük szemben ' tehát bizal- 

matlanság nyilvánult még.  Többet közüliek ezután, k3 . i. s zár-► 

tak a. pártból, mert 'passzivitásukkal lehetőséget 'adtak a 

jobboldalnak.. A régi, intézőbizottaig tágjainak mintegy . 

felét zárták k3 ezen. az alapon. 371  Az uj intézőbizottság 

március 22-i ellésón azonnal. kizárt 50 tagot a pártból. 372  

A kizárásra javasoltak listáját, közösen hagyta jóvá a két 

párt, a ;  kizárások kidolgozott „ütemterv ' szerint történtek, 

eszerint a vezetősági „tagolt, a. közigazgatásban működő j©bb- 

oldaliak v  üzemi,. szakszervezeti,. végül a körzeti, községi 

tagok felülvizsgálata volt a sorrend ■ 373 A szegedi SZDP ak 

.kori állapotát, gyengeségét jelzi az, hogy,.a kezdeményezés -

teljesen a.kommunisták kezébe került,, a szociáldemokraták 

csupán elfogadták kizárási javaslataikat. Nagyszegeden lénye 

.gében a szooiáldemokrata ..pártszervezet ' márciusban már felem 

bomlóban van és ,félő volt , . hogy ném ;lesz kikkel 'egyesülni. 

Az átlépések :  ugyanis .móg áprilisban,, a kommunista párti tag.  

zárlat - feloldása után is f.olytat6dtak a Városban. ,A munkások 

.közül. mar kevesebben .lóptek , át,' .hiszen közöttiek megnyugvást 

keltett.az egyesülés, terve. Az értelmiségiek, tisztviselők 

közül viszont sokan még mindig a z  átlépéssel akarták biztos 

sitani .magukat•, Szegeden főleg az , SZDP nagyazámu kispolgári 

.középrétegeinél okozott gondot az egyesülés, ezeknél kétség 

kivül pánikhangulat jelentkezett.; Figyelemre méltó az SZDP' 
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ből Szegeden kizártak megoszxása. Mároius végi adatok szerint 

az addig kizárt 392 szegedi szooiáldemokrata közül 8 volt 

VB tag, 31 hivatali vezető, 39 vasutas, 86 kerületi 8s 120 

üzemi SZDP..tag /ezek egy negyede vezetd ,  állásu vagy: tisztvi 

Belő/, 92 , értelmiségi,:, 4 kisiparos; 12 nyemdász. 374 A kizár-

tak között tehát többségben a. kispolgári-középrétegek képvi-

selő 'i voltak. A további tisztogatások után a szegedi egység-. 

bizottságok április , 14-én lezárták munkájukat. Nem teljes a- 

datok szerint Szegeden 494 , személyt zártak ki a . Szooiáidemok- 

rata , Pártbél, közülük a. 'lapok 156 . szem6lynek a nevét nyilv4-

nosságra.is hozták. 375  

A szervezeti kérdések mellett természetesen az egyesű- 

lés eszmei-politikai, előfeltételcinek megteremtésére is nagy 

eröfeszitéseket tettek a szege di  kommunisták és baloldali 

szociáldemokraták :. Megkezdődött a két partlap munkájának ösz- 

szehangolása, Ennek érdekében. hetente együttes ülésen vettek 

részt a két szerkesztőség .munkatársai. 'Az Ujszegedi Kender 

összevont pártnapján Farkas Mihály 1400 munkás előtt beszélt 

az egyesülés elvi-politikai kérdéseiről. Márciusban összesen 

48 helyen tartottak, mintegy. 3500 főrészvételével közös part-

napokat az alapszervezetek . 3 6 A szakszervezeti napokon pe•. 

dig kb. 4000 hallgatóval ismertették  meg a pártegyesüléssel 

kapcsolatos feladatokat. 377 Az eszmei-ideológiai képzettség. . 

növelése érdekében közös szemináriumokat is szerveztek. 1p- 

rilisban 11 üzemben 15 szemináriumot i .ndAnttak, 'melyek iránt 

az SZDP tagjai részéről is - igen nagy érdeklődés nyilvánult 

meg. 378  

A szooiáldemokrata jobboldal..eltávolitása és az emli- 

. tett előkészületek után megkezdődhettek az egyesitő taggyii-

lések, amelyek több ütemben zajlottak. 1e. 1948. 'április 20.án 
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az országban az elsők között tartotta egyesitő taggyülésót 

a Szegedi Kender kommunista és szociáldemokrata pártszerve- 

zete. Az a tény, hogy Szegéden az egyesülés az első ütem-

ben zajlott le, azt mutatta, hogy a városban a. két párt, e- 

gyesitésének feltételei, körülményei országos tekintetben 

a legjobbak  közé  tartoztak. Kevesebb probléma merült fel, 

a szegedi munkásegység felszabadulás utáni fejlődése megfe.. 

lelő alapot biztoaitott ehhez. Ezt önmagúban példázza az is, 

hogy már az első napon megtörtént a fuzió a Szegedi Kender-

ben. Április 21-én az MEP Belváros 1. és SZDP Belváros .II., 

valamint az MXP Belváros II. és SZDP Belváros I. alapszer-

vezetei egyesültek. Április 26-ig már 16 városi és 9 falusi 

szervezetben történt meg az egyesülés. Április 30-ig pedig 

már 12 alapsze rvdzet kivételével valamennyi .  szerveze t .  végre- 

hajtotta az egyesülést. Május 9-ig az MKP Nagyszegedi Párt- 

bizottságához tartozó mind a 79 alapszervezetben megtörtént 

a fuzió és ezen a napon a két munkáspart szegedi szervezeté- 

nek egyesitésével befejeződött a városban az egységes munkás. 

párt megteremtésének folyamata 379  

Az egyesitő taggyüléseket komoly előkászités előzte 

meg. Ennek következtében Szegeden a kisebb -.inkább szerve- 

zési, formai., mint. politikai •• hibák ellenére, mind az alap+ 

szervezeti, mind a városi egyesitő taggyülésuk zökkenőmente-

sen és eredményesen zajlottak 1e. Egyes üzemekben teljes lét-

számban vettek részt a dolgozók az ünnepi taggyüléseken. Vá-

rakozáson felülinek tartható a szociáldemokraták részvételi 

aránya, hiszen a két párt tagságának mintegy 80-90 %-a vett 

részt az egyesitő taggyüléseken. Ez mindenesetre azt bizonyi- 

totta, hogy Szegeden a megtisztított SZDP tagságának zöme az 

egyesült munkáspárt hive volt, tudatosan, vagy osztályösztiö. 
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ne alapján eljutott a fuzióig, támogatta azt és hajlandó 

résztvenni az egyesült part munkájában. Erre utalnak a volt 

SZDP.. tagok beszédei, felszólalásai is. Egyöntetűen foglal. 

tak állást aziegységes munkásmozgalom mellett, hangoztatva . 

a munkásosztály szervezeti megosztottságából fakadó károkat, 

veszélyeket. Az 1944.48..as.időszak, valamint a történelem 

tapasztalatai alapján egyértelműen birálták pártjuk korábbi 

jobboldaliságát, kettősségét, . harmadikutas felvillanásait, 

rámutatva arra, hogy a népi demokratikus forradhlom eredmé-

nyei és a szocialista forradalom győzelmének közel kerülése 

a kommunisták és szociáldemokraták j6 együttmüködésének, a 

vereségek, re 'mkciós előretörések pedig az akcióegység meg. 

lazulásának, a két párt surlódásainak %volt köszönhető .  Poli. . 

tikai szempontból mindenképpen eredményesnek, jó hatasunak 

minősithetők ezek a taggyűlések.. Az  egyesülés végrehajtása.. 

val összefüggésben Szegeden a két párt tagsága között j6 vi.. 

szony fejlődött ki. Falun bizonyos fokig sajátosan zajlott 

az egyesülés, mivel jelentős szociáldemokrata szervezetek 

nem voltak, igy ott a kommunisták az egyesülés országot po.. 

litikai jelentőségét hangoztatták,. hogy ott is megértsék a 

fuzió jelentőségét. 380  

A vázolt ideológiai.politikai fejlődés mellett feltét. 

lenül szólnunk kell még a két part választás utáni szerveze-

ti, létszambeii fejlődéséről, erőviszonyának alakulásáról, 

mivel ez is alátámasztotta a vázolt fejlődést illetve meg- 

felelt annak.. 1947.. szeptemberében a városban 47 kommunista 

pártszervezet tevékenykedett, amelyből 36 üzemi, 11 korületi 

volt. A taglétszám szeptemberben ' 668 fővel gyarapodott és 

ezzel .a tanyai és falusi szervezeteket is  beleértve 13.079 

főre nőtt.. Októberben 419 uj belépés történt, de különböző 
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okok miatta gyarapodás csak 84 fő. Egy uj alapszervezet is 

alakult. Novtemberben a belépők száma 865, a kilépetteké, ki-

zártaké, elköltözötteké 633, igy a taglétszám ekkor 13.395 

fő volt. Figyelemre méltó, hogy a belépők kiszül 468 munkás, 

ami jelezte a munkásoknak a pártba történő áramlását. Külö. 

nősen szembetiinő és lényeges, hogy az Ujszegedi Kenderben 

70 uj párttagot vettek fel, mivel ez az üzem erős szociál..: 

demokrata befolyás alatt állott. Négy uj szervezet is alakult, 

amivel az alapszervezetek száma 75-re  nőtt. Januárban nyolc-

százan léptek be agy! MKP soraiba Szegeden, a taglétszám ezzel 

13.500•.ra emelkedett. A tagkönyvoserével kapcsolatos össze- 

irás alapján a közölt lötszárnnak 8,5 %'.a maradt ki, igy 1948. 

januárjában, február elején 12.364 a párttagok száma a szege-

di  területen. , A tagkönyvoserévei kapcsolatban egyébkén sokan 

rendezték párttagságukat, tagdijukat, ami megmozgatta, erő- 

sitette az alapszervezeteket. Február utolsó hetét lehet a 

"földcsuszamlásnak" tartani Szegeden, ekkor több mint 2000 

munkás lépett át az SZDP.b61 az MKP-ba. Az U jszegedi Kender- 

ben mind a 800 szociáldemokrata átlépett, igy ott az üzemi 

kommunista pártszervezet taglétszáma 384•.ről 1400-ra nőtt. 

A február 14-i 12.364..ről április 10 .ig a  zárlat ellenére 

mintegy 16.500..17.000..re nőtt az MKP szegedi szervezetének 

létszáma. A hivatalos adat ugyan Csak 15.274 főt jelez, de 

sokan még nom kapták meg az uj tagkönyveket. A választások u. 

tán tehát a szegedi kommunisták létszáma 6000 fővel gyarapo- 

dott, igy az egyesült pártba az MKP Szegeden 16.795 tagot 

vitt be. Lényeges módosulás történt a párt összetételében, 

a ki;jönböző osztályok, . rétegek egymáshoz viszonyított ará-

nyában is. Korábban ugyanis mindig a kerületi szervezetekben 

volt magasabb a létszám. Ez a helyzet ebben a*dőszakban meg- 
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változott, mivel az egyesülés előestéjén az Üzemi pártszer-

vezetek taglétszáma 8.080 volt, az egyes kerületekben az 

MKP.nak mintegy 5.000, a falusi-, tanyai szervezetekben pe- 

dig mintegy 3.500 tagja voit.
381  Az Üzemi munkások döntő 

többsége az egyesülés idején már az MKP+hoz tartozott. A 

pártba belépők mintegy fele még a zárlat feloldása után is 

az ' SZDP..ből lépett át. 

Az SZDP ellentmondásos politikája viszont a párt tag- 

létszámának alakulására, szervezeti helyzetére az MKP vá 

zolt szervezeti fejlődésével ellentétes irányba hatott a v4.. 

lasztás után. 1947 szeptemberében Szegeden 5281, a szegedi 

járásban 940 fős tagsága volt az SZDP nek. Októberben 49 vá- 

rosi és 14 falusi szervezetben 5690 illetve 930, novemberben 

5878 illetve 870, decemberben 6097 illetve 881, 1948. janu- 

árjában 6453 illetve 865, 1948. februárjában 6828 illetve 

861 fős tagságot jelentettek Szegedről és környékéről. 382  

A szervezetek száma ebben az időszakban nem változott, ez-

alatt az idő alatt egyetlen uj szociáldemokrata alapszerve-

zet sem jött létre. Márciustól már nem állaak rendelkezés. 

sünkre adatok, mivel a szooiáldemokrata szervezetek a "föld 

csuszamlás" kapcsán ekkor már a felbomlás állapotában voltak. 

Az adatok azt mutatják, hogy a választások idején végrehaj-

tott tagrevizió után az SZDP létszámbeli, szervezeti fejlő-

dése messze elmaradt az MKP fejlődésétől. A választás óta 

ugyanis a városban 1622 fővel nőtt a szociáldemokraták száma, 

a falvakban pedig 79 fővel csökkent. 383  Figyelemre méltó a 

párttagság vétegenkénti megoszlása. Csak a szegedi titkár-

ság területét figyelembe véve:az ipari munkások száma 2814, 

a földmunkásoké 732, a kisbirtokosoké 2, a kisiparosoké és 

kiskereskedőké 612, a vasutasoké és postásoké 724, a szabad- 

foglalkozásu ér telmiségieé 55, a közalkalmazottaké 1495, a 
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katonáké és rendőröké .144, az egyéb kategóriabelieké pedig 

250. Ezek. az adatok jelzik bár.a munkások létszáma néhány 

százzal,. . pontosan 535  fővel nőtt :. 1  hogy az-SZDP :  szegedi. 

,szervezetében a. munkások :aránya 50 % alatt rmaradt.3g ..Te 

.hát 1948 februárAlsni mar : jelentős' ,mértékben: feihigult a 

.pört, annak ellenére ?  • hogy a •. tagrendezés során _a kispolgá- 

. ri..középrétegek1 z -;. tar:tozók közül. •sokat töröltek a nyilván 

tartásból; a tagok, sorából. Ebben : az , időszakban a. közal.. 

., kalmazottak ; kivételével az , MKP már minden rétegnél nagyobb 

bofolyást élvezett a városban, a taglétszámot illetően is. 

A két alapvető osztály, a munkásosztály és a parasztság te• 

..kintetében pedig döntő győzelmet aratott Szegedon•is a szo-

ciáldemokrácia felett.. Az SZI P által az, egyesült pártba be- 

vitt tagság, létszámát pontosan lehetetlen rekonstruálni, de 

- ez mintegy 6500-7000 ,főre tehető az MftP Nagyszogedi • Pirtbi 

zottsága területén . $5  Mindenképpen messze. elmaradt tehát a  

kommunisták . l é ts zámá tó l,. 

Az 1947-es. választus • után felgyorsuló eszmei-politi-

kai és partszervezeti fejlődés tehát Szegeden is• időszerit 

vé • és lehétővé. tette az egyesülést.. A pártegyesülés felté- 

.teleinek megteremtése és gyakorlati végrehajtása Szegeden, 

- alapjaiban megfelelt a• két párt országos megogyozéSének, 

annak szellemében,.. az Országos: Vidéki Szervezési Egységbi- 

• zottság szervezeti és Politikai•Egységbizottság:politikai 

előirásai szerint. történt. Ami a: szegedi szociáldemokrata . 

jobboldal eltávolitásá;t.illeti, a tisztogatás vontatottan, 

köxetkezetleniil kezdődött, még :a Marosán-beszéd után sem 

.folyt kellő erővel az előrélépés ellenére. és csupán az SZDP 

- XXXVI. Kongresszusa-után gyorsult fel. A lassuság-oka:egy- 

részt a'szegedi SUP balszárny gyengodóge volt, másrészt 
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pedig az, hogy Szegeden nagyón kevés volt a prominens jobb- 

oldali szociáldemokrata, nem volt olyan'éles polarizáció az 

SZDP.•n belül mint Sok más helyen. Igy a néhány tényleges 

jobboldali mellett a centrumhoz tartozó, de az MKP.•val né.. 

hány esetben - nem elvi okok miatt ;« szembekerülő szoaié,l 

demokrata is a kizárás sorsára került. Az M P nyomása igen 

erős  volt  az SZDP re,  türelmetlenség, sürgetés itt is jelent- 

kezett. ' Ebből következően néhány szociáldemokrata kizárása 

nem volt megalapozott. Ezt az is bizonyítja, hogy egyesek kb. 

züllik később el is ' jutottak az  egyesült pártba  .agy. ' tuivéte» 

lig Néhány esetben, egyesek - főleg a  régi szooiáldemokra. 

ták, munkásmozgalmi veteránok - kizárása ' tulzottnak tűnik.. 

Ők - bér nagyon nehezen szabadultak meg a szooiáldemokratiz- 

mustól, az évtizedes hagyományoktól, rosszul értelmezett párt•• 

érdekből ingadoztak, esetleg néha szembe is kerültek az MKP- 

val nem voltak jobboldaliak, helyük lett volna az egységes 

munkáspártban. Ezt felismerték néhány esetben a kizárást vég.. 

rehajtó' egységbizottság tagjai is és a következőmódon indo 

kolták véleményükét: funkciójuknál, ' vagy képzettségüknél t og- 

va befolyást tudnak gyakorolni a ' jobboldal érdekében és frak-

ció csiráját hordozhatják. Igy, ilyen indokok alápján több 

jószándeku, pártérdeket és a' munkásmozgalmat ' Őszintén sz©l« 

0616 szociáldemokrata sem került az egyesült pártba, akik u-

gyan ' egyes .éselekédeteikkol korábban valamilyen kérdésben 

szembekerültek az MKP-va1, de marxista, osztályhím emberek 

voltak,nem jobboldaliak. 386  Természetesen az emlitettek csak 

néhány kizárt személyre vonatkoznak, az SZDP megtisztitása 

a jobboldalit karrierista, osztályidegen elemektől - vagyis 

a kizárások döntő többségé •• szükségszerü, indokolt volt és 

helyesen történt. Komolyabb kilengések Szegéden ebben a vo. 



natkozásban nem történtek. A.sietség másik negativuma vi- 

szont az volt, hogy ugyanakkor néhányan azok közül is  be-

kerültek az egyesült pártba mindkét párt soraiból, akik 

később bebizonyították,. hogy erre  nem alkalmasak. 	 . 

Maga az egyesülés végrehajtása rendben  zajlott le, ' 

fölényeskedés kommunista részről itt nem fordult elő. Nem 

történt olyan eset,sem,.  hogy 'new akartak egyesülni, és az 

egyesülés lezajlása mentes volt egy sor olyan problémától, 

amilyen néhány más helyen , előfordult .. Természetesen a szo- 

ciáldemokraták és kommunisták a formális, a °szervezetin 

menő tényleges, tartalmi egyesítésének csak ezután kellett 

megtörténnie. Mindenesetre ennek feltételeit igyekeztek Sze- 

geden is meg' eremteni. A 79 szervezetben 11 titkárt és 31 

elnököt a volt szociáldemokraták közül választottak. Bizto-

sitották megfelelő arányukat a vezetőségekben, általában 

kétharmad-egyharmad . arányban . a kommunisták javára. Biztosi-

tottak 350 partmunkás igazolványt is.a volt szociáldemokra-

ta párttagok részére . 387 .Ezek az arányok megfeleltek a két 

párt helyi erőviszonyainak és .az egyesülés ilyen - végrehaj-

tása megteremtette az alapot a .két párt teljes, ideológiai-

politikai egységének megalkotásához.. ,E feladat megoldásához 

Szegeden már az egyesités előkészítése során. hozzákezdtek 

és természetesen május 94,-e után is folytatták az erőfeszi- ' 

té seke t ennek  érdekében. 

1947 végének, 1948 elejének,. a. fordulat évének ese-

ményei tehát helyileg is az MKP és a kommuninnus.észmei, 

politikai és szervezeti győzelmét jelentették az SZDP és 

szooiáldemokrácia fölött. Elismerték ezt á. szegedi- szo . 

ciáldemokratáknak az egyesülésig eljutott vezetői i's, akik 

messzire jutottak a leninizmus, a lenini párt elméleti és 

szervezeti alapelveinek elfogadásában. Felismerték, hogy 
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a ,szooi(ildemokrata illuziók a kapitalizmussal való .együtt..  

mükódós kérdésében vereséget ,szenvedtek .és azt, .hogy .az.  

egyesült  :port.:°inkább kommunista •Lesz." 388  Az 1yffp.,szege'di  

.szervezetének .  alapvetően „helyes politikája. és •.a ',Segédi.- 

:baloldali szociáldemokraták  .e. felismerése , és .ennek alap  

ján történő tevékenysége  , biztosította. az .egyesülés helyes  

.végrehajtását.. A .. te.lje;seszmei,.ö.sszeol.vadás:természetesen.  

még nem, történhetett ,  meg,: ez, az .egyesülés .utáni .feladat  

volt, de ennek feltételei .adottak. ,voltak. Az egyesülés.ta....  

paaztalate,a tc á d, megegyeznek a városban is. az. országos' . fia.  

pasztalatokkal..:legérett, szükségessé .vált,:.de a ;gyors  .ü,. .,. 

tem.miatt.sem az .elők.észítés, som .a  végrehajtás nem volt  

hibáktól mentes,; A szegedi .sajátosságokat ebben..a.kérdésben  

abban.fogialhatjuk össze,.hogy az egyesülésnek elsősorban  

a pozitiv tapasztalatai, .tanulságai domináltak. A. város. eb»  

ben a vonatkozásban a kevésbé problémás helyek közé :tarto  

zott. A szegedi  kommunisták.és szociáldemokraták egyöntetü--

en megelégedéssel, .örömmel, ,és főleg, nagy bizalommá,.  bizako-

dással egyesitettéis , a helyi munkásmozgalmat a szocializmus  

megvalósitása érdekében..  

1iXSX 	 

A munkásegység fejlődését.,. fejlődési. szakaszait  

:tekintve . Szegeden, Megállapíthatjuk,, hogy ha .kitérőkkel és  

ellentmondásokkal.torhelten,is4 de az egységbe torkolló mind  

szorosabb ogyü,ttmüködés irányába fejlődött *  Az' első szakasz  

. csaknem zavartalan. együttműködését a  fejlődés második szar,  

kaszában. a bonyolult .nemzetközi, .országos és helyi' viszo-  

nyolc, a.népi.demokratikus forrádalomban kialakult osztály  

és pártviszonyok,. valamint a. szociáldemokrata jobboldal  ,... 

tevékenysége következtében rendkivül .ellentmondásos.viszony  
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váltotta fel. Éppen ebben a szakaszban fejlődtek azonban . 

egyre gyorsabban azok a'pozitiv tényezők általában a  társa-

dalomban és az SZDP-n belül is, amelyek a harmadik periódus-

ban, az • SZDP.. jobboldalával, . a reformizmussal, opportunizmus-

sal ., elméleti dogmatizmussal való.éles eszmei-politikái, 

személyi .harcban ismét egyértelmiivé '•. tették a pártot és a . 

munkásegységet és végül magasabb szintre emelve, ez iutób- 

bit + a, munkásmozgalom megosztottságát is megszüntették. 

Szegeden mindhárom szakaszban az átlagosnál poziti- . 

vabban alakult a két párt viszonya..Do természetesen nem 

azt  jelenti - amint azt láttuk . 44, hogy könnyü volt az együtt-

müködést fenntartani, szilárdi;tani, fejleszteni. Az SZDP he- 

lyi szervezetét is  gyakran  kellett meggyőzni, kapacitálni, 

agitálni ,és sokszor csak hosszas viták, hosszu huza-vona u-

..tán lehetett a munkáspárti együttműködést élővé tenni, meg-

felelően funkcionáltatni. Többször a+ KP taktikai hibái, 

tulzott bizalmatlansága, esetleges tulzásái, beavatkozási. . 

kisérletei is megnehezitették az egyiittmiiködést. Azonban 

akkor, amikor sok helyen .a városi, üzemi, falusi szervezetek- 

bon szintelehetetlenné vált és meg is szünt a  két párt e-

gyüttmüködése, itt még a legkritikusabb időkben sem került 

végső válságba a munkásegység. Az ellentétek a "testvérharc' 

szintjén  maradtak.. .A két párt helyi .vezetőségének vi.szonyla-

tóban végig jó politikai ós személyi kaposoiatokról beszél-

hetünk Különösen a várospolitikában, a közigazgatásban, a 

törvényhatósági bizottságban, a Nemzeti Bizottságbanés a . 

város közéletében alakult ki j6 együttmüködés, volt j6 az  

összhang. -Minimális kivételtől eltekintve teljesen egysége- 

sen léptek fel ezeken a területeken, más pártok sem tudták 

a kót munkáspártot egymás ellen forditani, amint ahogyan az 
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más belyekenq helyilközigazgatásban gyakran megtörtént. Az . 

országos, nagypolitikai  kérdésekben már több ingadozást *a-

pasztalhattUnk a  szegedi .  SZDP vezetésében. Ez a központi 

‚pártvezetőség belső  küzdelmeivel  volt összefüggésben. Gondo-

lunk itt a, Pfeiffer-párt,mandAtumai megpeticionálásánsk kér. 

désére,„ a fasiszta összeeskUvés elleni hare, a Nagy Pereno.. 

ügy, a bankállemositás, az 1946. decemberi MrAgaság elleni" 

szegedi tüntetés,Hvagyis a reakció elleni hare mélységét és 

módszereit illető álláspontjára. De a reakció elleni hare 

kérdésében is általában sikerült a /rét munkáspárt akcióegy. 

'ségét biztositani., 

Bizonyos fokig fentivel ellentétes képet klipunk, ha 

a legalsó szinteken, Ozemek, 	bizottságok, egyes szak. 

szervezeti csoportok, munkahel7ek,  munkásszövetkezetek. kis. 

*parosi és  kiskereskedői  érdekképviseletek c  kulturmunka, tö. 

megszervezeti munka területén  vizsgáljuk, az  együttmüködést. 

Ezek a Legfontosabb mozgalmi'szintjei .a két párt találkomi- 

sának. Ahogyan arra rámutattunk, a nagypplitikai kérdésekben, 

a reakció, a "drágaság elleni" harcban, a munkásosztály köz. 

vetlen gazdasági és politikai  érdekeit ,  szolgáló rendszabá- 

lyok bevezetésének tekintetében itt, ezen a szinten elte 

kintve ni14ny kifejezetten jobboldali űzemi szooiáldemokrata 

vezetéstől 1247 végén-1248 elején'. teljes  volt az összhang, 

megvolt az együttműködés. Viszont  itt  lent .a két párt sokszor 

, került szembe egymással közvetlenül a politikai és a munkás. 

mozgalmon, munkásszervezeteken belüli pozioiókért való ver-

sengés következtóben és ezért ezen a  téren  sokszor kapott 

sebeket a munkásegység. 1klegállapitható azonban, bogy  Szege..  

den ezeken a szinteken  és .torületeken  is jobb viszonyt fi. 

gyelhetünk meg, mint, általában sokhelyütt az ország más vi- 
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dékein. Ezek a kérdések sem szakitották itt meg az együtt• 

müködóst és nem állították szembe egymással végzetesen a 

két pártot. 

Ha összegezni akarjuk, mi'az oka annak, hogy a munkás- 

-egység a népi demokratikus forradalom időszakában a városban 

viszonylag jól funkcionált, mindenekelőtt a szegedi politi-

kai viszonyokat, az itt rendkivül erős reakciót kell megem- . 

litenünk. Szeged sajátos helyzete, sajátos gazdasági, póli- 

tikai, társadalmi strukturája - ebből következően az alkal-

mazotti, kispolgári, értelmiségi rétestek rendkívül n agy szá-

ma, az egyetem jelenléte, a város közigazgatási központ jel•+ 

loge, püspöki székhely mivolta, az elmaradott, szótszórt, 

politikailag iskolázatlan munkás és főleg paraszti rétegek, 

vagyis a munkásosztály és a parasztság strukturális összeté-

tele •• jelentette a reakció bázisát. A két munkáspárt ha 

viszonylag nem is volt gyenge ebben a reakciós közegben 

különösen egymásra volt utalva, mivel  csak  a szilárdmunkás-

egység ellensulyozhatta a szegedi reakciót. 

A másik - mostwár munkásmozgalmon belűli tényező - az 

MKP helyi szervezetének politikájában, tevékenységében, ere- 

jében rejlik. Szegeden ugyanis kezdettől, az első pillanat. 

tól fogva a munkásmozgalom irányát egyértelműen a kommunis.. 
. 

ta párt határozta meg. Kezdeti előnyét, szerepét, pózieió-• 

it a különböző munkásszervezetekben, Szeged életében egész 

további tevékenységével - és a másik munkáspárttal kaposola-

tos, alapvetően helyes  Politikájával - igazolta és őrizte 

meg. Az MKP tehát feltétlenül erősebb, befolyásosabb volt 

Szegeden az SZDP-nél és mivel ez a munkásegység egyik fő biz.. 

tositóka, igy szintén pozitívan hatott az együttmüködósre. 

Az SZDP helyi szervezetének tevékenysége, politikája 



és szociális összetételének alakulása is a jó együttmiiködés 

irányába hatott. Az SZKP pártéletének liberalizmusa és a 

Pártvezetés egységének hiánya miatt, a vidéki szooiáldaok. . 

ratá szervezetek  különböző politikát: 'folytath.at4ek, annak 

megfelelően, hogy milyen eszmei-politikai beállitottságuak 

voltak: Az .SZDP 'szegedi szervezete  eszmeileg kikri ' st'ályo.-• 

zatlan, itt nagyon erősen .'érződik' az  SZDP 'ideológiai eklek- 

tioizmusa,' de ' az 	 bizonytalanság, tévedések 

'ellenére határozotan'baloldali érzelmű. 'Az"omlitett inga- 

dozások, problémák inkább valamiféle halvány centrista ál- 

fáspontot,' szinezetet ' jelentenek, ezért 'néhány esetben elő 

fordult, hogy  a jobboldali szociáldemokrata állásponthoz csat-

lakoztak, de az  esetek  többségében a szegedi' szociáldemokra-

ták .a baloldali szociáldemokrata' politikát 'képviselők. mogött 

sorakoztak 'fel .. A jobboldal munkásegységi ellenes vonala 

•• ha voltak is képviselői Szegeden szervezett frakciót itt 

nem tudott létrehozni és a'' döntő kérdésekben nem tudta az 

SZDP helyi szervezetőt' befolyásolni. Különösen a titkárság 

Volt baloldali, ogyüttmüködést segitó, és ez általában - 'né 

hány kivételtől eltekintve -:ellensulyozni tudta a VB és az 

elnökség ingadózásait. A centrista álláspont abból követke-

zett, hogy' a  szegedi szociáldemokrata vezetők a part létjo-

gosultságából, önállóságából, hagyományaiból kiindulva min- 

dig  erőteljesen  hangsulyozták: és védelmeztél~ a pfirtórdeket. 

'fid ha az egyesülésig néhányan végül neme is jutottak e€ kó 

sőbb' sem,' a. munkásegységet döntő;tek tartották és ennek meg-

felelően politizáltak. A szegedi "SZDP politikájának, tevé-

kenységének értékelésénél még azt is  figyelembe kell venni, 

hogy igen nagy' nyomás ' helaezedett rá az • MKP helyi szervezete 

részéről és ez is néha 'bizonytalanná tette '  negativ irány- 



ba befolyásolta a szociáldemokrata politikát, a munkáspór 

ti együttmüködést. A szegedi SZDP ugyanis meglehetősen szín-

telen, gyenge - politikailag, eszmeileg, kádereit tekintve 

egyaránt-, erőtlen, önállótlan , alig kezdeménye ző, Szegeden 

még az országosnál is jobban, . csak !reagáló!' , párt.. Mindent 

a központjától várt, ami viszont lehetetlen volt az SZDP 

emiitett pártszervezési elvei és a pártegység hiánya miatt. 

Ezért nem mertek állást foglalni a központi pártmegegyezések 

előtt a különböző kérdésekben. Az állásfoglalást viszont a  

szegedi. kommunisták • helyesen - sürgették, akiizponti me = 

egyezést elősegitő, alsóbb szintű nyomás érdekében. Az eset-

leges ellentmondások, problémák ebből következtek, a szege-

di  SZDP inkább baloldali arculatát viszont jelzi, hogy a 

központi munkáspárt megegyezést követően minden esetben  el-

fogadták azt, ,egyetlen alkalommal sem fordultak azok után a 

munkásegység, a kommunista párt ellen. 	. 

A párt szociális összetételének alakulása is ezt a ®un- 

kásegységpolitikát segitette elő. A már korábban szervezett 

munkások - bár igen sokan a felszabadulás után az  MKP-ba lép- 

tek be ,«.. egy része az SZDP..ben maradt, Ugyanakkor nagymérvű 

.volt a szervezetlen munkások és különösen a kispolgári-ér... . 

telmiségi rétegek beáramlása a pártba.. A vezetést és a poli-

tikai irányítást viszont szilárdan a  kezeikben tartó régi muri- 

kásmozgalm'i vezetőket a saját jobboldaluktól való . félelem  

vagyis a beé,ramlók egy részének beállítottsága és munkás-

egységellenes fellépése a munkásegység ., a kommunistákkal 

való együttxntiködés irányába fordította. Ezt segitette elő 

az is, hogy régi, nagy befolyással rendelkező, jobboldali, 

munkásegységellenes, élesen kommunistaellenes vezető nem ma.  

radt Szegeden, ellentétben a nagy munkásmozgalmi ipari cent- 
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rumokkal. /Budapest, Pestkörnyék, Győr, Póos/ Igy hagyomá- 

nyos jobboldali pólitikát folytatni nyiltan, vagy balolda-. 

ii álarcban, illuziót kelteni itt  nem tudtak. A szegedi 

SZDP munkásbázisa tehát inkább egy baloldali politikánál 

adta meg az alaphangját. Ehhez hozzá kell még tenni azt is 

hogy egy jelentős baloldala: értelmiségi csoport is iüködött 

a pártban Szegeden'amely szintén az SZDP munk€isegységpoli 

tikája mellett volt, az előbb emlitettck t szövétségeseként 

Igy, bár megvoltak az SZDP politikájának sulyos ellentmondá- 

sai, de a vá.rosbaan nem törtek annyira felsziare.1944-1948 

között. Ezek a tényezők bizonyos mórtéki;g le tudták ' fogni 

az SZDP 1944 után negativ 'irányba fejlődő szociális össze-

tételéből adódó politikai jelenségeket. 

Az egytittrnüködóst readkiviil Jól segítő tényező volt a 

szegedi szakszervezeti mozgalom. Itt ugyanis az MKP szinte 

kizárólagós befolyásával, irányirtásával indult meg a szer- 

vezeti óit és ez végig fennmaradt. Később valamelyest csök-

kent ugyan az MKP befolyása, de elsősorban nem helyi 'okok, . 

hanem a központi megegyezések miatt. Ezenkivül Szegeden a 

legjelentősebb szakszervezetek a bőripari, élelmezésipari , 

épitőipari, tegtilipari és faipari szervezetek voltak, ame-

lyek központi vezetésében is kommunista ir&nyitáis érvényesült. 

Szegeden jelentős szakszervezetek központi vezetésé- 

ben érvényesült a paritás. Ez azért fontos, mert a kommunis-

ta vezetósü szakszervezetekben különösen, de a paritásos . 

szakszervezetekben is  általában jobb  volt  az . egytittmüködés, 

mint a szociáldemokrata többségü szakszervezetekben. Szege- 

den  pedig  osak egyetlen alapvetően szociáldemokrata irányi .= 

té,s alatt alló jelentős régi szakszervezet volt, a  nyomdá-

szoké. A sok uj szakszervezet pedig - amelyek a szervezetlenek 
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hagy száma iaiatt itt különösen jelentősek - általában Szin 

tén a kommunisták támasza volt. Még a nagy szociáldemokrata 

többsógü alkalmazotti szakszervezetekben is érvényestilt a 

kommunista befolyás, i ányitás. 'A szakszervezetekben meghu- 

- zódó szociáldemokrata jobboldal tehát ebben a helyzetben Sze-

geden new ' tudótt ógységeilenes politikát' tartósán érvényesi-

teni . 

Feltétlenül az egységet erősitő tényezőként kéli még 

számbavennünk a szegedi munkásmozgalom harcos, baloldali ha. 

gyomanyait; az együttmüködés előzinónyeit az ellenforradalmi 

rendszerben, a  szegedi,  politikailag öntudatos, szervezett 

munkásság radikalizmusát. Ezek a tényezők nagyon kedvezőtlen 

talajt jelentettek egy egységbontó politikát folytató bs ez-

zól a reakciót segitő Szociáldemokrata Pártnak. 

Ezek a nemzetközi és az országos jelenségeken tulmenő 

szegedi politikai és munkásmozgalmi sajátosságok voltak a- 

zok, melyek a népi demokratikus forradalom menetében városi 

m.szonylatban hatottak a munkásegységre. Ezek is hozzitjárul- 

tak. ahhoz, hogy 1944 és .194í3 között Szeged vonatkozásában a 

két munkáspárt viszonyában megvalósuló együttmüködóseld harc 

kettősségéből inkább az előbbi dominált, ős ez megkönnyi- 

tette az egyesülés megvalósitását is. Igaz, az együttmükö. 

dés még igy sem volt problémamentes 'e rendkivül nehéz és bo-

nyolult periódusban. Az akcióegység élettel való mégtölté 

se gyakran volt haro kérdése.  A ' reakció elleni közös érdek 

alapján azonban mindig sikerült ezt lé*'rehozni. E közös harc 

következtében, a négyéves forradalmi fejlődés nyomán a szo-

oializmus, a proletárdik 'tatura platformján is létrejött az 

együttműködés, az egységes munkáspárt. Megállapithatjuk, 

hogy a két munkáspárt szegedi szervezetének akcióegysége a 
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munkásegység orszfigos fé jiódésének elősegitő j© volt, . előre 

vitté azt és igy országos, viszonylatban is hozzáj$rult a 

hazai múntasozzt€aly megosztottságénak felszámoláséhoz. 
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166 Délmagyarország, 1946. , február 19. 	 . 

167 PI . Arch. 274-16/155.., 	 , 

168 	283/ 3/124 
169 Uo. 274/ 16/155 .. 	 . 	 . 
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170 Csongrád megye 1.sz. Levéltára. Szeged város főispánjá- 
nak iratai. 9 - 188/1946 sz. alatti adatok alapján vég.' 
zett saját'számitás. 

171 PI Arch. 274 - 16/155. 
172 Ua. Cr.  Sztodolnik 'László, a törvényszák elnöke lépett 

be 'a pártba. 
173' Szegedi Népszava,' 1946. május 22. 	 . 

174 PI Arch. 274 -- 16/155. 

175 Ua. 
176 Szegedi Néps zava, 1946. május 28. . . 	 . 
177 Pusztai /Pipicz/ JÓzsef, MUller Dezső, Farkas István szó- 

hali visszaemlékezései'alapján. 
178 PI Arch. 274 - 16/155. 
179 Uo. 274 '-16/155. Idézi ; ' Balogh .  Sándor: i. m.- 262. 1'. 
180 PI  Arch.'  274 - 16/165., Déime,gyarország, 19464 szeptember 4. 

julius 14. 	. 
Pl Arch. 274 - '16/1564, Délmagyarország, 1946. szeptember 4. 
Déimagyárország, 1946. augusztus 1. 

Szégedi Népszava, 1946. augusztus 13. 

Uo. 1946. julius 21. 	. 

Uo. 1946. augusztus 24. 	` 

Uo. 1946. július 27., szeptember 7. ' 
Délmagyarország, 1946. szeptember 5'. 

PI Arah. 274 - 16/155. 

274 	16/15 ,0 . 

274 - 16/155., 274 - 16/156. 

PI Arch.' 274 - 16/156.  

Ua. 

Uo. 274 --• 16/155 .. 	 . 	 . 

Vow, 283
.
. 3/124., 283 .• 3/13. adatai alapján.  

Szegedi Népszava, 1946. szeptember 11. Ez is mutat ja, hogy 
az  140 tulzó módszerei mindig a szociáldemokrata jobboldal 
erősödésének irányába hatottak.  
PI Arch. 283- ,. 3/124. 	 • 

Szegedi Népszava,  1956.: s zeptember ' 11. ' 

Ua.  

Ua. 	
.. 	 , 

181 

18 2' 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

126 

197 
198 

199 

200 

Uo. 

Va.  

Uo. 



PI Arch. 274 . i6/88. 

szegedi Népszava, 1946. szeptember 24. 

Uo. 1946. szeptember 17. 

Pl Arch. 274 - 16/156. 

Szegedi Népszava, 1946. szeptember 24. 

Ua. 
Uo. 1946. október,1.. 

Délmagyarorszá►g, 1946. október 4., október 8. 
Pi Arch. 274.•16/156. . 

Uo. 283.03/124 0  

fia. 

Szegedi Népszava, 1946. október 8. 	' . 

Uo. 191+6. október 15. . 	. 

PI Arch.. 283 • 3/124. 	. 
Ua. 
Szegedi Népszava, 1946. 

t7o. .1946 . .decenabr 21.   e   
Balogh Sándor: i.m. 373 
Uo. *7. 1. 

13é1magyarország, 1947. 
Uo. 1947. Január 
Uo. 1947. január 19. 

Ua. . 

Uo. .1947. Január 2344. Január 28.. , 

február 2.., február .18. 

Népszava,' 1947. Január 14., Szegedi 

Szegedi Népszava, .1947. Jan ár 8. 

PI Arch. 283 - 3/128. 

Ua. 
Szegedi Népszava, 1947. február 2. 

. 	 1 	 • 

Uo. 1947.  február  6. 

	

Uo. 	február 7.. 	. 
Szegedi 23ópszava, 1947• február 14. 

233 PI Arch. .. 283,- 3/13. 
 .. 	 . 	 . 	r  

234 Délmagyarország, 1947. febru4r 18. 

	

235 Ua. 	., 

236 Uo. 1947. márciUs 20. 

201 

202  

.203 

204 

245 
206 

207 

208 

209' 

210 

211 

212 
213 

214 

215 

216 

217  

27.8 

219 
226 

221 
222 
223 

224 
225 

225 
226 

;27 
228 

229 

230 

231 
232 

december 17., december 18. 

1. 

auué,r 11. 

1947. február 1. 

Népszava 1947. anuár 12 
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237 A választás ügyével kaposaolatban 1. PI Arch. 283 - 3/128.,  

274 - 16/157., ,Délmagyarország, 1947., mároius 1., mároius 4.,  
március 11., március..12.,, március 13. Szegedi Népszava,  

1947. .február, 18., február 25., március 4., március 8.  
238. Balogh Sándor: . i.m. 432* 1. A központ, összekbtő bizottság  

április 3-i ízlésén megegyezték abban, : hogy a vitás ügyeket  

április 20-ig lezárják. Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád  

rádióbeszélgetést ,  folyatott a, munkásegységről.. Déimagyar-  

ország, 1947., április 13.  

239 Délwagyarország, 1947. április  19. 

240 Szegedi Népszava, 1947. április 19.  

241 . Uo. 1947.   február 13. . 	 . 

242 Dé1magyarorzs&;, 1947, április 19* . 	. 

243 Uo. 1947. május  21. 
244 Szegedi Népszava, 1947. május 24.  

245 Délmagyarország, 1947., . junius 28.  
246 PI Arch 274 -.16/157., 	. 
247 Délmagyarország, 1947. február 22. 	. 

248 PI  Arch.,  274 •• 16/157.  
249 A kereskedői érdekképviselet ügyében 1. Dólmagyarország,  

1947. április 30., Szegedi. Népszava 1947. április 24.,  

április 25., május 1., junius  1.•• 
250 Szegedi Népszava, 1947. május 24. 	 . 

251 Dólmagyarország, 1947. 4prilis.6.  

252 PI.Arch. 274 	16/157... 	 . 

253 Va.  
254 Szegedi Népszava, : 1947. °május 4. Az uj vezetőségben  Ábra-. 

hám Jánosné, Barna János, Bernáth András, Kovács István és  

Lavner Sándor baloldalianak, Dr. Berkes Pál, Bozóki Lajos  

Dr.. Ozibula Antal és Komáromi István a bdlbldalhoz közel  

6116 Centristának, Plesk6 Béla pedig jobboldalinak tart..  

ható. IIeroeg András politikai arculatát nem sikerült fel- 

kutatni. de mivel,az egyesüléskor bekerült az MIOP-be, é$  

ott tevékenykedett is, baloldalinak tartható.  

255 PI Arch. 274 - 16/157 ■  

256 Az adatösszeállitás az SZDP mozgalmi jelentései alapján  

készült ;.  .PI Arch.. ,283 - 3/13.  



257 Az adatösszeállitás az MKP szegedi szervezetének jelen+ , 

t ésci alapján késsült. PI 'Arch. 274 :• 16/157. 	 . . 

258 Ua. 	 , 

259 Uo. 1,74 - 16/157.,  283 M 3/13.  

260 Uo. 274 - 16/157.  
261 UO. 274 - 16/157., 283 3/13.  

262 Uo. 283 - 3/13.  
263 Délmagyarország, 1947. augusztus  24.  

264 Uo. 1947. május 8.  

265 Szegedi Népszava, 1947. május  15.  

266 Uo. 1947. május 20.  

267 Pi Arch.  274 16/157 . 

268 Dálmagyarország, 1947. május 28. A Szakszervezeti Bi+  

zottság kommunista tagjai Domola János, Kövi Bóla,  

Daróci Vinde, Nagygyörgy Mária és Dani János, szociál-  
demokrata tagjai. Bernáth András, Szendrai Ferenc,  
MUllex~ Dezső ős Lavner Sindor.  

269 Az SGDP forradalomelíéletébül kiivetkózöen még nem tartot. 

ta időszarünek a bankállamositást. Ezért a lehetetlen,  , 

vagylagos álléspontrahelyezkedett, vagy az egész bank-  

rendszer államositás, vagy egyetlen bank államositása sem.  

270 Délmagyarország, 1947. május 30 . 	. 

271 Ua. 	 . 

272 Uo. 1947. május 31. 
 

273 Uo. 1947. junius 25.  

274 Uo. 1947.  Julius 13., A bizottság elnöke a szooááldemnk- . 

rata Bernáth András, titkára pedig a kommunista Dani. János  

lett. 	 . .. , 

275 PI  AT 	274 16/157. . 

276 Ua.  

277 Ua.  
278 üo. 274 .. 16/157.  

279 Délmagyarország, 1947.julius 16., Julius  25.  

280 PI Arch. ,  274 • 16/157.  

281 Va.  

282 Szegedi Népszava, 1947. .  Julius 31.  

283 Uo. 1947. augusztus 7.  
284 Uo. 1947. Julius 23.  



285 Szegedi Népszava, 1947. augusztus 15. 
286 Uo. 1947. augusztus 26. 

	

287 Uo. 1947. augusztus 31. 	 . 

288 Ua. 
289 Uo. 1947. szeptember 3•, szeptember  4. . 

290 Délmagyarország, 1947. augusztus 3. 
291 Délmagyarorszá.g, 1947. augusztus 5. 

292 MSZMP Cs.m. Biz ..  Arch.  39/7/947 
293 A Konzervgyárban, az Ujszegedi Kenderben, a vasutnál és 

a Hidépita Kirendeltségen tapasztaljuk ezt különösen. 
294 Délmagyarország, 1947. augusztus 7., Szegedi Népszava, 

1947. augusztus 8. 	. 
295 Délmagyarország, 1947. augusztus 10. 
296 Uo. 1947. augusztus 15. 
297 Szegedi Népszava, 1947. augusztus 7. 
298 Dólmagyarorsz6g, 1947.. augusztus 3. 

299 Uo. 1947. szeptember 2., szeptember 3. 

300 Az MEP és az SZDP határozatai 1944..48., 502-503.1. 

301 Uo. 507-509:1. 
. 

302 PI Arch. 274 - 15/157. Délmagyarország, 1947. szeptember 1. 

303 Szegóda. Népszava, 1947. szeptember 4. 

304 Uo. 1947. szeptember 7. . 

305 Uo. 1947. szeptember 13. 
306 Délmagyarország, 1947, szeptember 

307 U4. 1947. szeptember 20. 
308 Szegedi Népszava, 1947. szeptember 20. 

Iv. 

309 A kérdés országos. vonatkozásairól részletesen szól Sánta 
Ilona: A két munkáspárt egyesülése 1948•.ban c. tanulmá 
nya Kossuth 1962. 	 .. 

310 Szegedi,Népszava, 1947.  október 1. 
311 Délmagyarorszé.g, 1947. október 3. 	 .. 

312 Uo. 1947. október 5. . 	 . 

313 P1: Arch. 274 - 16/157. 
314 Délmagyarország, 1947. október 3. 
315 PI. Arch. 274 16/157. 	

. 
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316 Délmagyarország, 1947. október 5. 	. 

317 Uo. 1947. november 18. 

318 PI Arch. 274 - 16/157. Farkas István szóbeli visszaem14- 

kezése 	 . 

319 Farkas István szóbeli közlése 

320 Farkas István szóbeli közlése 

321 Szegedi. Népszava, 1947. október 14. 

32; PI Arch. .274 - 16/157. 

323 VJa. 

324 Szegedi Népszava, 1947. október 16., október 24. 

325 Szegedi Népszava, 1947. október 21. 

326 Vo. 1947. november 9. 

327 Délmagyarország, 1947. október 29. 

328 Uo. 1947. december 5. 
329 Szegedi Népszava, 1947. december 6. 

330 Uo. 1947. december 10. 

331 Délmagyaroz szág,1947.. december 13. 

332 Szegedi Népszava, 1947.-. november 26. 

333 Dé1magyarország, 1947. december 12. 

334 Uo. 1948. január 1. 	. 

335 Szegedi Népszava, 1947. december 9. 

336 Uo. 1947. december 6. 

337 Uo. 1947. december 17.  

338 Uo. 1948. január 16. 

339 D8lmagyarország, 1948. Január 24. 

340 Szeged. Népszava, 1948. január 13. 

341 Egy memorandumot készitettek Szélig Imre csoportja érde-

kében. Délmagyarország, '1948: február 19. 

342 Szegedi Népszava, 1948. január 16. 

343 PI Arch. 274 - 16/99. 

344 Ua. 

345 PI Arch. 274 - 16/156. 	. 

346 Va. 	.. 

347 PI Arch. 274 .» 16/158. 	. 

348 Uó. 274 16/99. 	' 

349 Szegedi Népszava, 1948. január 30. 

350 Délmagyarország, 1948 '. február 8. 
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351 Szegedi Népszava, 1948. február 6. 

352 Uo. 1948. február 11. 

353 Délmagyarország, 1948. február 17. Szegedi Népszava, 

1948. február 17. 
354 Szégédi Népszava, 1948. február 19. 
355 Délmagyarország, 1948. február 21. Szegedi Népszava, 

1948. február 20. 

356 A memorandumot 'a  következők  irtók alá: Ábrahám Jánosné, 

Dr. Antelffy György, Dr. Bakos Géza, Bihari István, Budai 

Mária, Daróozy András, Demeter Antalné, Doktor Lajos, 

Dr. Bnyedi 'Káróly, Farkas János, Friedmann rrnáné, Gábor 

Arnold, ifj. ' Geisz Miklós, Gózon János, Jámbor György, 
Jonei Sándor, ' Jets Antal, Kammer Ferenc, Kállai József, 
Kerepesi Ferenc, Kiss Ferenc, Kovács József, Kuti Richárd, 

Marosi. Sándorné, Nagy  Bálint, Nemes Lajos, Nyilasi óst- 
vénné, 

 
Pa/ágyi Andor, 'Pege János, Pintér Géza, Simon Béla, 

Sörös Jenő, Süki Ferenc, Szilágyi. Istvánné, Sohwaroz 

Lajos, 'Szappanos' Sándor, Száraz Fereno, Szücs László . , 
Varró Kálmán és' Vigh Ió'tvónné .. Délmagyarország, 1948. 

február '21. 'Meg kell jegyezni, hogy "a Szegedi Népszava 

áltói közölt névsorban • Marosi Sándorné, Pege János és 

Szilágyi Istvánné neve  ízem szerepelt, viszont szerepelt 

Ketóne. József neve. Szegedi Népszava 1948. február 20. 

357 Az ideiglenes vezetőség tagjai: Ábrhahám Jánosné, Dr. Ágai 
Dezső, Dr. Antalffy György, Barna János, Dr. Berkes Pól, 
Dr.  Czibula Antal, Berozeg András, komáromi István, Lavner 
Sándor, Iüller Dezső és Száraz Ferenc. Az intéző , bizott- 
ság tagjai: Dr. Aatalffy,György,, Dr. , Czibula Antal, Dr. 
Berkes Pál, Komáromi István .ós.Száraz Ferenc; Szegedi 

Népszava 1948. február 21. 

358. A hét ró VB-tag: Ábrahám Jánosné, Barná János, Dr. ' Her- 

kos Pát, . Dr.. Czibula Antal, Berezeg András, Komáromi Ist-

ván és Lavner Sándor. Figyelemre méltó, hogy a régi veze-

túségből.a jobboldali Pleskó Bála mellett a baloldali 

letve a. baloldalhoz közel áii6 Kovács István, Bornáth 

András és Bozóki .Lajos maradt -ki. Az  intéző bizottságban 



172,.. 

megmaradt három régi, elnökségi tag Dr. Bezgces Pál, Dr. 
Czibula Antal és  Komáromi Istv{.n volt. 

359 Uéimagyarország, 194$:. február 21. Szegedi Népszava, 

1948 .. február 20. 
360 Szegedi. Népszava, 1948,. február 22.. . 
361 Uo.: 1948.  február 24. 
362 ua. . 

363 i3élmagyarorszag, 1948. :február 28.' 
364  MSZMP Csongrád ,Megy;ei Bizottság .e.rchivuma 84/16. Egye.. 

sülési taggyaiésP,kjeg.yzőkönyveA alapján.  
365 Szegedi  Népszava, 1948. .februé,r, 22.,  február 24. , . 

366  Uo. 1948. maróius 6.  
367  Uo. 1948. március 11. . . . 	 . 

368 A. bizottság pártgze:rinti megoszlásának aránya ácérdásében . 

vita volt:. Először 6 - 3 arányban akarták a bizottságot 
megalakitani.  PI Aroh.. 274 . - 16/140 . . 	 . 

369 i3élmagyaro.rszag, 1948. mároius 20. .. . 	 , 	 . 

370 Az ,.aj vezetőség tagjai:  Dr.  Antaiffy György,  Papdi György, 
Pintér Géza, Plesz Qyörgy,  Simon Béla, . Száraz .Fererao, 

Széll Sámuel, Szil.é.gyi. Istvánné és Tóth József.  . 
Szegedi Népszava, 19!0. március 22. 	 . 

371 Dr. Berkes Pált, Dr. Czi.bula Antalt, Komáromi Istvánt .zár-
ták ki. 	 . 	 . 

372 PI Arch. 274 - 16/100. 

373 Ua. 
374 PI Arch. 274 - 16/158.   

375 Uo. 	274 - 16/101. 	 . 	 . 

376 Uo. 274 = 16/158. 
377 Us.  

378 Ua. 

379 Az adatokat 1.  MSZMP Csongrád megyei Bizottság Arohivuma 
84/16. PI Aroh. . 274 •. 16/33, 274 - 16/158 . 

380 Az egyssitci taggyillések értékeléséhez felhasználtam: ' 

MSZMP Csongrád megyei  Bizottság Arohivuma 84/16.  
Pl Arch. 274 :. 16/158.,  274 ' •- 16/101:, 274 •. 16/102. 
és 274 - 16/33.   
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381  Pl Arch. 274 - 16/157.,  274 .. 16/158., 274 - 16/98., 

274 . - 16/99., 274 - . 16/100. 6s Délmagyarorszá$, 1948. 

május 11. adatai alapján. 

382 PI Arch. 283  . , 3/13., 283.-,3/29. 

383 U. adatai alapján. . 

384 . Ua. 	 . 

385 Ua. , 274 . M 16/158. 

386 Szogodi Népszava, 1 .948.. márdius 28., április . 16., 

Délmagyarország, 1948. má.roi.us  25., március 28. . . 

Elsosorhan Dr. Berkes  Pálr6l, .Bozó14 Lajosról, Dr. Gzi- 

hula Antalról és Komáromi Istvá.xxvól ran szó. 

387 YI Arch. 274 - 16/158., 274 - 16/33. . 

388  Délmagyarország, 1948.. március 25. . 	 . 
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Birálat 
V : 

Fábián ra György:: "A két munkáspárt együttmüködésének fejlődése , 

Szegeden a népi demokratikus forradalom  idő--

szakában /1944-1948/  c. bölcsészdoktori érte-4  

kezésről . 

A két munkáspárt együttmUködése feltétele volt a népi 

demokratikus forradalom győzelmének A magyarországi népi . 

demokratikus átalakulásban ez a feltétel ha nem is zökkenők 

és ellentmondók nélkül -• adva volt. Ezt támaszt ja alá szegedi 

vonatkozásban a disszertáns dolgozata is. Egyben ez is jelzi 

a témaválasztás fontosságát,,. amit még külön is megnövel az a 

szerep': amelyet Szeged ,, a felszabadulás után betöltött. . Ez 

utóbbival függhet össze a helytörténet kutatóinak örvendetesen 

;nagy érdeklődése, . ezen korszak kutatása iránt. 

Fábián György munkájának.készitésekor a levéltári, 

sajtó források mellett támaszkodhatott egyrészt a még _ é1ő 

résztvevők visszaemlékezéseire, _.másrészt .  .az eddigi kutatáso 

eredményeire. E lehetőségekkel nagyrészt élt a szerző és ez 

feltétlen emeli a dolgozat értékét .. .A gazdag forrásanyag nem e. 

egy fontos kérdés—az együttmilködés kiemelt területei és 

gyakorlati .megvalósulása, az országgyülési választ ások és 

a hars kiéleződése a munkáspártok között mint az együttműködést 

zavaró tényező, az . egyesülés előkészitése stb. érdemi elem.  

zését .tette lehetővé. Ugyanakkor ,  ezzel függ ,  össze az is, hogy 

a. dolgozat aviszonylag nagyszámu.feldolgozás ellenér tu 

at adni értékes összel" :réseket adatokat felezi' e oz . i. 

Feltétlen érdeme a szerzőnek, hegy egyrészt a 6zociáldemokrata . 

Pért vezetését árnyaltan, differenciáltan törekdett ábrázolni, , 



másrészt a kétpárt együttműködését zavaró tényezőket mind-

kőt párt esetében bemutatta. A vizsgált téma négy fejezetre 
osztásával is -•habár ez nem a korszak periodizálása - nagy-
részt egyet lehet érteni. 

A jelzett és meg nem emlitett poz v3. iumok mellett 

természetesen vannak hiányérzeteink, és kritikai észrevé- 

teleink. Igy pl. elnagyoltnak és a dolgozathoz nem illőnek 

tartom a mindössze egy oldalas bevezetőt. Az 19744. október 

10-igegységmegállapodás értékelését sem lehet igy elfogadni. 

Vizsgálni kellett volna a két párt egyUttmü.ködését a felsőbb 

vezetés és az alsóbb szervezetek vonatkozásában. A szegedi 

iizemi bizottságok tevékenységének értékelésénél fel kellett 

volna használni 8dtzkolynó Kiss  Erzsébet e témakörből irt 

dolgozatát. Az egyesülés közvetlen előzményeire is nagyobb 

figyelmet kellett volna.forditani.. A tartalomjegyzék sem 

vált volna hátrányára a dolgozatnak. 

Kritikai észrevételeihasznositása bizonyára emelte 

volna az amugy is jelentős, ; az egyetemi doktori disszertáció 

követelményeinek mindenben megfelelő dolgozat értékét. 

Mindezek alapján az értekezést  summa oum laude.  minő- 

sitéssel javasolom elfogadni.  

Szeged :, 3975. november 21. 	 . 

Dr.Rácz János 
egyetemi tanár 


