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A HÁBORti laTÖRgSE, FOGADTATÁSA SZEGEDEN. 

44 ELSÓ ME(3RÁZK4DTAT4 O14. 



•A háború kérdése már jóvál kirobbantása elótt . fogal-

'.koztátta ,  a• nagyhatalmakat. A hazafias szólamok,' a soviniszta 

uszitásók, az , imperiálista hatalmak búrzsuáziájának•valódi, 

, törekvéséit álcázták. Az 1900-as évék elején:lezajlott balkán—
háborúk a-világhóború'előjátékaivoltak, melynek fő mozgató 

erejét a  német imperializmus álkotta. Ausztria — Magyarország 

és a Szerb-girályság közötti'viszony ezidőb'en immár jelentűsen 

megromlott-. Ennek oka az v volt, hogy • a Szerb Királyság, ' a "cári 

Oroszország támogatásával olyan. politikát fólytatott, ami érié- 

kenyen érintette az osztrák—magyar uralkodó osztályok bálkáni 

érclékeit. Szerbia az ugynevezett "Nagyszerb" politika megváló- 

sitásán fóradózott, amit a Monarchia  urai  szerint csak úgy lehe- 
(.> 

tett  megakadályozni, ha Szerbiát kát onalilag megtörik. Ez meg-

felelt a  német imperializmus céljainak is, ezért bátoritották a 

Monarchia háborús köreit a Szerbiával való végleges katonái 

leszámolásra. A Monarchia arra számitott, hogy a háborút sikeri3l 

a balkánra korlátozni, °eközben Németország sakkban tartja a 

Szerbiát támogató cári Oroszországót •J Ezen elképzelés azonban 

mint tudjuk nem vált valóra. A Monarchia késziilt a Szerbiával 

való leszámolósra,. "Csupán" megfelelő "Ok" kellett. Erre sem 

kellett sokáig várni. 1914. junius 28.-án a  "Fekete  Kéz" élne- 

vezésil szerb :narciónalista szervezet megbizásá alapján Gavri18 

Princip merényletet hajtotta végre a  trónörökös, Ferenc Ferdinánd 

és felesége ellen: A királygyilkossághoz vezető nacionalista 
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liszi'tás nem  alt ,mag a Szerb királyság haté,ra'inál;,' -hanem át- 

terjedt 'a itonsrchia:; szerbrharvát ányanyyelvüek'áltáYlakott 

':táriilet'óre . ::. A- mer-6nylet ' elkövetése  utáni  időbeiz például a 

polgári ís katoáái biráságok leltünőerá sók szerbtl'hor-vát'anya• 

nyelvü Személyt ,  :itéltek ®l, akik S'zerb'i'át éltették;- vagy as 

:uralkodóház- tagjait-szidalmazták; példá'ul #arity vládó-►t, :aki 
tudomást széresvén a merényletről, örömében berugott és az 

utcán kiál lt ozta: wtTgy 1011 Ferenc Ferdinándnak! Igy jár  majd  

as egész dohányjövedéki familia.n /1/ 

A trónörökös házaspár meggyilkolása, tehát casus bélit 

jelentett, amire a Monarchia urai már régen vártak. Az ok meggy- 
Y-- 

volt. A háború kérdésében kezdetben • Tisza fenntartásai miatt - 

még nem volt teljes az egység. Végi31 azonban 1914. Julius 23-án 

átadtak egy eleve teijesithetetlen jegyzéket, amelyre 48 órán 

beliil 

 

választ kellett adni Szerbiának. -A határidő letelte után 

már nem volt kétséges, hogy a háború elkerülhetetlen: 

A Monarchia számitásai szerint biztositottak voltak a "Szerbiá-

val való leszámolás" feltételei •  Nem hivatalos adatok szerint  

Szerbia hadseregének béke állománya 1913-ban az alábbi erőkből 

állott. 	 . 

A reguláris hadsereg: öt gyalogos hadosztályba volt 

szervezve. A hadosztályok négy-négy gyalogezredből, ezreden-

ként három-három zászlóaljból álltak.'A zászlóaljak három-három 



századbólés egy..egy géppuskás.osztúlyból tevődtek össze. 

,Fegyverzetük korszerit az 1889.mintályú 7.62 miliméteres 

"Mausern..félautómata puska volt. feStszámuk . 131.1?5 fő : volt. 

A haderőhöz tartoztak továbbá a hadosztályon kivüli erők, 

• ős a rendkivüli tartalékok. Ide sorolhatók a nehézfegyver- 

nemek-és a kiszolgáló csapatok. Részletezve a következők. 

Hét tábori tüzérezred, kilenc-kilenc Uteggel, négy-négy 

darab Scheider féle 1907 : mintályú 70 miliméteres gyorstüzelő 

ágyúval. Egy hegyi tüzér ezred, hat Uteggel és egy mozsár 

ágyús üteggel,, ütegenként négy-négy darab 120 milimétres 

Scheider Canet ágyúval. és négy darab 150 mm mozsárágyúval.- 
• 

Két üteg , lovastüzérség.'Egy vártüzér ezred, amely két zászló- 

aljból ez négy-négy századból állt. -Egy ostromtüzér-park - 

századnyi erővel. A gyorsanmozgó erőket egy lovashadosztály' 

képezte,'. amely négy ezredből, ezredenként négynégylovas 

osztályb61,á11t 4ét mérnőkkari zászlóalj. Két hidász; st 

vonat; öt:betegápoló.század és 10 egészségügyi különitmény . 

volt. Lótszámuk.'37.331 ' fő. • A regurális hadsereg •békelétszáma 

összesen 168.501 fő volt. Mozgósitáshoz a fentieken kivül 

számitani lehetett még 156.129 hadkötelesre. A Szerb:.had- 

sereg teljes mozgósitás elrendelése után 324.630 főre számit- 

hat Ott _. • 	. 

y  
A Monarchia. hadseregének békelétszáma'1913-ban 

424.258 fő volt. A sereg szervezése has0Aló volt a Szerb had 



seregéhez. A gyalogság 196.957. 0 ebből 11.243 tiszt, a 
lovasság. 47.151 . f6, ebből 1.987 tiszt, tábori tüzér 37 069 fő 

ebből 2.297 , tiszt /fegyverzete, 1.784 db.-Agyú volt/,,vártüzér-

ség 37.009 fő ebből 2.297 tiszt. Hidászoknál , 9.934 , fő ebből 

574 tiszt,, egészségügyi 2.933 fő ebből tiszt 100., vonatos 

csapatoknál 914 fő ebből 474,tiszt,szolg6lt. A Monarchia, 

hadseregéhez tartozott még az Osztrák Landwehr 48.624 26. 

ebb0l,.4.594 tiszt és a magyar honvédség 36.238 f6 ebből 

• 3.100 tiszt. 

Na összehasonlitjuk a két hadsereg béke eróviszónyait, 

akkor látjuk, hogy . a Monarchia és Szerbi hadereje '43:1-höz 

aránylik,,a Monarchia javára. Nemcsak létszámilag, de fel-

fegyverzése tekintetében is óriási különbség volt a két had- 

sereg között. A Szerb hadsereg.350-400 db, ágyújával szemben 

a. Monarchia körülbelül 1.784 ágyút tudott felvonultatni. /2/ 

A haderőhöz a fentieken kívül még légierő is tartozott,amely 

a következőkből állott. Nyolc darab kormányozható léghajó, . 

100 darab repülőgép 240 pilótával. /3/ A nyilvánosságra hozott, 

illetve felsorolt adatokból is kitünik, hogy a Monarchia 
a  

katonai és gazdasági ereje felülmúlta a Szerb Királyságét. 

A monarchia órai tehát úgy itélték meg a helyzetet, hogy rövid 

idő alatt "végezni tudnak" Szerbiával. E tény tudatában utasi- 

totta a :Belügyminiszter a helyi hatóságokat a mozgósitási 

készenlét bevezetésére. Ennek szellemében Szeged polgármestere 



1914. juliüs 26°.=á utasitotta a ketónei ügyosztályt és a 

rendőrséget a készenléti szolgálatmegszervezésére, hogy 

bármely percben érkező mozgósitás elrendelésekor az ügyek 

gyors intézése biztositva legyén: /4/ 

A mozgdsitást 014: 'július 27'.-én'rendelték él. Julius 28.•án 

Ausztria4ágyarország hadat üzeri'Szerbiának . Egy'nappal később 

julius 29.4A 'a  céri Oroszország részlegesen`, majd 31.-én 

teljesen mozgósított: Augusztús 3.-án Németország' hadát üzen 

Franciaországnak; 4 -én Anglia hadbaállónak tekiátette magát 

Németországgal. 191.5.ben Olaszország, 1916 -ban Románia;' 

1917-ben pedig már az Amerikai Egyesült Államok is belépett a' 

háborúba. Igy tehát az, amitől Tisza  István Miniszterelnök 

$élt, bét el jesedett; a háborít a hadüzenet után világháborúvá 

terebélyesedett ' 1914. ' július 31.-én a Monarchia egész területén 

elrendelték a teljés mozgósitást. /5/ 

A háborúval járó kiadások már a mozgósitáeokkor csillagászati 

méreteket öltöttek, ami a Monarchia gazdasági erőforrásait 	. 

nagymértékben igénybe vette, 1914. augusztus 1.-t61 - október 

31.-ig a Monarchiában közvetlen hadicélra 2,7 .milliárd koronát 
a 

forditottak. Ebből Magyarország közel egymilliárd koronát 

fizetett. /6/ 
Magyarországnak-az érvényben lévő egyezmény értelmében 

a háborús kiadások 36,4 %-it kellett fedeznie. /7/` 

A későbbiekben a háborús kiadások állandóan nőttek. 1915. 

május végére Magyarország katonai kiadásai elérik a 3 millliárd 
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koronát. /8/ 	 . 

1917■ tá ászává leér meghaladja á 15 milliárdót. /9/ 

A bábórú 'végére a 25 .  milliárdot is.' /10/ Az Országos keltségek 

arányában á helyi hatóságok katonai kiadásai is"állandóáá 

emelkedtek. Szegári váróst hatóság 1915. januárjáig még "csak " 

30 ezer koronát fórditott a mözgósitásrá. /11/ g  Ez az összeg 

1915 végéré már mintegy 8ÓÖ ezer koronát tett ki, /12/"A 
háború vé4éré már'több mint 10 00Ó 06 koroüárarugott. %13/ 

Annak ellenére, hógy'a Monarchia vezetői már korábban intéz -. 

kedéseket tettek`a gazdaság hábórdi átállitására a M onarchia 

gazdaságilag nem'vólt'felkészülve egy nagyarányú és'elhuz6dó 

vílágháborúra•  /14/` á pénzügyi nehézségek kórári jelentkőzték. 

A kormány többfélé módón igyekezett' ezen'úrrá team..  Élső`sor-' 

ban úgy ., hogy különböző jogcímen emelte az adókét /jövedélém- 

adó ., "hadinyereségadó stb./ ezek ázoüban nem oldották meg a 

gazdasági,-illetve pénzügyi nehézségéket: A háborúhoz szükséges 

pénzt megpróbálták előteremteni úgy is, hogy fedezetúélkül nagy 
mennyisggü papirpónzt bocsájtottak'ki, ami viszont a pénz elér- 

tékteleáedéséhez,'inflációhoz . vezetett.A harmadik mód a 

"Hadikölcsönök" kibocsájtása vólt. Á kölcsönjegyzőseknél élső- 

sorbán a vagyonosabb rétegek felé fejtettek ki propagandát, 

megcsillan"tvá előttük az Üzleti lehetőségeket is. De nem utast- 

tották vissza a  félrenézetett nincstelenek fillérjeit'sem. 
/15/. 



10 

A háborús terheket végül is,a nép vállaira rakták. Termése- 

tes, hogy :a lakosság ezt' nem látta . előre• A féktelan •naciona- 

lista úsz.itássál magyarázhátó', hogy a dólgozók érdekeitől ide- 

genimperial'ista háborút országszerte Igy Szegeden is nagy 

lelkesedéssel Udvözöltók. A nacioanlista úszitás éadeke'bén az 

egyházaktól az  iskolákon, napilapokon és a szinházakon keresz-

tül a hadseregig mindent felhasználtak. Az egyházak, • de 

különösen a kátolikus egyház ünnepélyes szertartásokat szer-
vezett a királyi család és a "hasáé .Megóvására. = A frontrá 

induló csapatokát megáldották, sőt megszervezték a csapatok 

ú3ra felesketését ünnepélyes keretek között, a nagy nyilvános- 

ság előtt. /16/ 

A napilapok szinte hisztérikus hangokat ütöttek meg a 

háborús uszításban. Példaként idézzük a Délmagyarország 

1914. Julius 26.-i számát, amely a következűket írta: "4 . 

pillanatban még nincs értesülésünk róla, hogy vér folyt volna, 

de minden pillanatban megdördülhetnek at ágyúk és a modern 

államelmélet legborzalmasabb ellensége, a fegyver becsületé-

vel szentesitett tömeggyilkosság talán már a legközelebbi órák- 
ban vérpatakokat fog ontani Belgrád utcáin." 

"Európa tUzfészkét, a királygyilkos Szerbiát terheli a felelős-

ség, hogy ezt a rettenetes helycetet a maga meggondolatlanságá-

val előidézte". . 



s szemenszedett hazugságot és soviniszta úszitást .a továbbiakban  

mégcsak .fokozza, amikor, igy folytatja, a cikkíró„ "Yádol,jnk, most  

a királygyilkosok hazáját: azzal , hogy . nemcsak, tudotta merény•  

létről, hanem maga intézte . az  egészet  állami hivatalnokaival 

és hadseregének tisztjeivel: fe l égészen. a- trónig mindenki 

bűnös, mindenki gyilkos,.aki ennek a világhistóriai fontosságú  

borzalomnak az előkészitésében és kivitelezésében - segédkezett." 
. 	 ,.. ~ . 	 .. 	 .. 	 ...  	 ,..  

/17/  

A féktelen soviniszta úszitás nem maradt hatástalan. . 

Nem beszélve arról,- hogy a katonai erőfölény hangozt.atásáv.al ;- 

azt-a hitet keltették a lakosság körében , hogy Szerbiával szinte 

napok alatt leszámolnak, s mire  a "Lomb .lehull." .a katonák  győz-  

tesen visszatérnek. Később a .hadmüvelet.ek megindulása után is ..  

azt a látszatot,. illetve hiedelmet terjesztették , hogy . a, Magyar 

Hadsereg ellenállhatatlanul tőr előre. Ha vereséget szenvedtek,  
Ótvn'ó .  

a háború második szakaszában 1916-tól már gyakran előfor  

dult - olyan híreket terjesztettek, . hogy a "szerb katonák azért  

törtek át a fronton, mert annyira éheznek, ,hogy ha. Szerbiába  

maradnak, akkor rövidesen éhenpusztulnak, s igy ez az "éhes,  

rongyos banda" átjön, de csak ott és annyian ahányat mi.átenge-  

dümk. n /18/  

Országszerte és Szegeden is - tüntetéseket szerveztek a  

háború mellett;. A Szegeden lezajlott "szimpátia" tüntetéseket  

a Déimagyarország tudositója a következőképpen írja les  



• 
tfriásl tömeg hullámzott a hit hatása alett a KiráSt Utcán, 

ahol .  a_INSI=Magyakország szetkesztőSége e/ött'valósággai el 

állta az utcát v . ős végpőkig CSlgázott izgalommal várta 

legujabb hiteket.'.4 8,mlalatt a másOdik rendkivOli kiadásunk 

készült,' egyte szaporodott a tömeg, benycimUlt.a Dél-MagYarorszft 

épületében- ős szinte megostromölták a nyomdit a friss kiadásért. 

Az utcán maradottak óriásl lelketedéssel éltették haborÚt, 	- 

majd hlrtelen elbatároetik, hogy tUntető sétára indulnak. /19/ 

A háború mellettktibitetésnek este 10,6rakor:lett vége l a ;  

Gizella téren0Mena0 Ujabb tüntetősre kerillt:eOr ...•ekker ssCsban 

már lénYegésénAcisebb létszámú tömeg ttintetett s - llyen je1s;sVSk,' 

kalt.-Éljen:-a:bazal Éljen a kirgay! -Éljen a hodseregl.,Lea 

gyilkos Szerbiávált stb,0:. A tfilfiltött,lelkesedés csak; rövid: 

ideig tai-tatiAmlkötmegjelentekaz d/taldnOS'mozgésitástel... 

rendelő,felhivábbk,alelkesedés.lényegesen.lelohadt., gkkor ..  

döbbentek Csak 	tulajdonképpen.ltt . sokkal többről. van, 

Stizint amitakartak., Ennek:ellepére 4;410200UP Ogro4Apa 

nem-Utközött különösebb. akadályba, gzegeden csupán 11 	nem 

jelenOneg-on Meghatirozott helyen,és,Adőbeh.: /29/;Ezekjzsaját 

hibájukon_tivill maradtak 

Egéssen mils volt a helyzet a szerb-horvát anyanyelvil 

magyar Allampolgárokkal. Sieriezettellenállást 'Man 'nei, tanu-

sitóttak,:iiónban nemzett önérzettiket sértve érezvén a sok 
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gyalázkodástól, többen a nemzeti öntudatuk hatására szembe 

fordultak a Monarchiánál, aminek a következménye birósági ' 

eljárás lett; 

1914. juliús 29.-én 16 főt, augusztus 2O '.-án ujabb 6 főt,. 

szeptember 6.-án 'pedig ismét egy 12 fős csoportot állítottak 

biróság elé, mert Szerbiát éltették: /21/ 
4 legtöbb említett csoportban már románokat is találunk. Sót 

1914.` szeptember''22.4n a szegedi Honvédhadosztály Birősága 

nyilvános tárgyalást tartott egy szerb-horvát anyanyelvű' 

magyar népfelkelő ügyében, aki olyan kijelentőst tett, hogy 

"$a már harcolnom kell, a fegyvert a magyarék ellen forditom". 
'. 

/22/ Akik a hadműveleti teriiletéken'emelték fel szavukét a 

háború ellen vagy' szimpat izáltak' á akérbekkel '  azokat már nem 

csupán bebörtönázték,..hánem mint például az Újvidék melletti 

Beaks közságbéü'is nyilvánosan es esetben hat főt kivégezték, 

mert a Mittávicái 'szerb áttörős hfrére fehérzászlót tűzték ki 

és vacsorával vúrták`a'szerb kat'onákát. /23/ Á'bácskai Kábal 

községbán '3"főt végezték ki nyilvánosan; hasonló 'ókok miatt. 
/24/ De előfordultak 'olyan esetek `is,' amikor 'mert ' a in! sok .meg- 
szervezték saját falújúk őrzését,' közel l65 erabért internálták. 

%25/ 

zen intézkedések 'célja:. a nemzetiségiéknek 'mégfélein- 

litése, ,a :gyűlöletek. tdvábbszitása. volt .` A megfélemlitést' . .. 

szolgálta,. az is, :hogy például Sabác. elfoglalása után a harcok- 

. ban résztvevő osztagok katonáinak másfélórás ' szabadrablást 

engedélyeztek.: /26./ 
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A. kórábban leirt .lelkes hangulat 'Szegeden is tovább lanyhult, 

amikor -az itt állomásozó 46. gyalogezred még az augusztusi  

hadmüvelétek megindulása előtt 1914. Julius 27.'-én elindult 

a. frontra. /27/-A frontra indulókat ' siró, anyák, feleségek 

és gyermekek: százai kisérték az állomásra. A rend fenntartó- 

sóra karhatalmat kellett igénybe venni. A 46. gyalogezredet 

rövidesen a 3; honvéd menet ,ezred,•majd az,5. gyalogezred .  

követte.  /28/.  

A város zaklatott lakosságát rémhirek is tovább izgatták. 

1914. szeptember 11.-én a Szegeden tartozkodó összes alakulato- 

kat riadóztatták és elhagyták a várost;' Az a hir terjedt el, 

hogy a bácskai szerbek fellázadtak. /29/ A lakosság egy része 

a menekülésre gondolt.' Ujabb izgalmat hozott, hogy 1914.` ' augusz- 

tus 18.-án este 21,3A --kor egy ellenséges repülőgép jelent meg 

Szeged felett;; melyet.- a háborúban lelőtt gépek közül elsőként - 

itt lőttek le a háború folyamán. Magyarországon. /30./ 

1914. augusztus 31.-én a város polgármestere elrendelte a köz 

úti és vasúti ,hidak éjjelt elsötétitését. /31/. Az első sebesiil- 
tek mint egy -  450.2.4  1914. augusztus 24-25-ére virradó éjszaka 

érkeztek a városba: Másnap 1914. augusztus 26.-án ujabb, - több- 
Y 

mint ezer - sebesültet hoztak. /32/ A szegedi állomáson óriási 

•tömeg verődik"öásze. Ásszónyók,'lányók,gyermekek sirva keresik 

hozzátartozójükat. /33/ 

Ez csak 'a' kezdet ` Szeptember középén 'márnnincs clyan nap,' mikor 

setesültékét ne hoznának városunkban."' irta a Dél-Magyarország. 

/34/ 
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Hogy a nagy tömegű sebesültet a. városban el lehessen helyezni 

1914. augusztus 5. -6n az összes tanintézeteket kórházzá kellett 

átalakítani. /35/ Ennek következtében már 1914 -eben mintegy 

7.000 tanköteles nem részesült oktatásban. /36/ Még 1918eiban 
; 

.sem müködött például a Móravárosi Szentgyörgyi elemi iskola 

és a ISI. kerületi polgári fiúiskola, az állami felső kereske-

delmi és az állami felsőipari iskola. /0./ A különböző egye 

sübtek, mint például a Szegedi Zsidó Nőegylet, vagy - az Arpád . 

Szabadkömüves Páholy is kórházat rendezett be a saját kezelésé- 

ben. /38/ A kényszerű oktatási szünet 

te a fiatalkorú bűnözők számát., Szegeden oly méreteket öltött, 

hogy a kérdéssel a sajtó is foglalkozott; /39/ 

A háború az élet minden területén érezteti romboló hatás. 

sát. Mára részleges:: mozgösitás következtében megbomlott a 

korábban kialakult életritmus. Mind a közigazgatás, mind a 

termelés akadozott. /40./ 

A teljes mózgósitás,.elrendelése után Szeged utcáin polgári ruhás 

férfit szinte alig lehet látni & "Változatlanul élénk, szines 

képet nyújtanak a szegedi utcák a mozgósitás óta. Katonák és 

katonák mindenütt, boldog aki csukaszinü mundért ölthet magára} 

Büszkeség.és életkedv, vagyis, inkább harci kedv sugárzik még a 

legesetlenebb baka arcán is". irta hamis pátosszal aDélmagyar- 

ország. /41/ 
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Szeged a hadsereg felvonulásának fontos állomása volt. Ami 

a lelkesedést, a harci kedvet illeti,, már erősen kétségbe 

vonható. Akinek módjában állt, igyekezett mindeát elkövetni, 

hogy ne kelljen a csukaszinti mundért magára ölteni. Több 

személyt  felelősségre is vontak, amiért indokolatlanul 

akarták magukat a katonai szolgálat alól kivonni. /42/ 

Ez a törekvés a háború végefelé különösen sok embert foglal-

koztatott, Emiatt a kormány bevezette a rögtönitélő birásko- 

dást a katonai szökevények ellen ős megtiltotta, hogy a katonák 

polgári utazási igazolványokat kaphassanak, mivel ez lehetőséget 

ad a szökésre. 

A  mozgósitással végrehajtott .bevonulásokat rövidesen 	. 

követték .a rendszeres bevonultatások. igy például 1914. szeptem- . 

ber 9.-én, 22.-én, október 24.•én, november 13.-án ős ezt 

követően is. A háború szedte az áldozatait ős ezek helyett 

ujabb ős ujabb embereket kellett az arcvonalba állítani. Még a 

fiatal gyermekeket is katonai kiképzésben részesitették. 

1914-ben végzős gimnazistákból lövészcsapatokat alakítottak, 

hogy az "érettségi vizsgálat letétele után rögtön a harctérre 

indulhassanak". /43/ A hadsereg elsősorban a 24-36 éves fiata-

lokat igényelte. Később már besoroztak szinte Válogatás nélkül 

mindenkit; félszemüt, sántát, tüdőbeteget is. /44/ 

A bevonultatások méreteit érzékeltetve megemlítjük, hogy pél• 

dául Szeged városi előljáróságnak 1914. január 1.4n 968 alkal-

mazottja volt. 1914. december 31.-én már csak 238 maradt, 

tehát .730 fa vonultattak be. /45/ 
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A bevonultatások méretei már nemcsak a termelóst, hanem a 

közbiztonságot is veszélyeztették. Bevonultatták a rendőröket 

is. 1915..re a  korábban  meglévő 185 rendőr közül 159-et vonul-

tattak be. Mega a főispán fordult a körzat katonal parancsnoki-

hoz, hogy a bevonultatott rendőröket a város közrendje és a 

vagyonbiztonság biztositása céljából szereljék le. /46/ 

E súlyos helyzet enyhitésére, valemint a közbiztonság céljából 

a Beltigyminiszter elrendelte a városokban és falvakban a polgdr- 

őrség felállitását. Ennek alapján a 4.220/1914  M.  közrendelet 

értelműben Szegeden 100 fős polgárőrséget állitanak fel. /47/ 

1915. áprilisáig Szegeden összesen 20.000 ember vonult be 

katonai  szolgálatra. /46/ A behivás igen gyakran a család, 

illetve a kis.v4lelkozók, kisiparosok,teljes tönkremenését 

eredményezte.. Sok olyan kérelem található, melyek reális okok-

kal kérika teljes felmentésts illetve halasztást. 

A' front ellátida céljábÓl ,  a gazdasági  tényezőket is 

figyelembe kellett veniii*' Erre tekintettel 1915*.október  
. 	 e 	 . 

1444n  rendeletet adtak  ki "A  katonai szolgálat  alól való fal.6 _ 	. 
Méntésn tárgyábanknülönösen hangsúlyozom *sOlt a rendelet 

hogy mivel gazdasági életünk a  háború  igénYbeVátele következ=i 

tében már is igen *gift és  súlyos helyzetben  van, Ugyelnünk kell 

arra, hOgy  ahol  gazdaságOks  üzemek i csalAdok és:egzisztenciák 

Mér válságba.vannak, s'ahol a felmentőemellőzése pusztulást 

okoznak, a felmentések,megadását gazdasági közérdekbőlitieszkö-

edliuka. Najd igY,folytatódi4 "A földbirtokotok, bérlók . ős gas= 

datisztek felmentásénél,elsősorban az  uradalom,  vagy gazdaság 
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. kiterjedése veendő mérleg alá. A kisbirtokosok,, földművesek 

felmentése általában attól függ, hogy ezt a családi és gazda- 

sági Viszonyok  megokolják-e?" /49/ 

Nem kell különösebben bizonyítani, hogy e rendelet szint 

te egyértelműen állástfoglal abban, hogy a nagybirtokosok kap- 

hatnak felmentést, ugyanakkora nincstelenek semmi körülmények 

között sem. Hogy .a Város vezetői is igy értelmezték ezt példa- 

ként megemlitem, hogy Lázár György 200 holdas földbirtokos 

és Csuri Illés 11 holdas kisparaszt beteg feleséggel és'három 
kiskorú gyermekkel halasztást kérő beadványai közül az elsőt 

messzemenően támogatják, /50/ a'második kérelmet azonban nem 

tartjákindokoltnak. /51/ 1916-ban már olyandöntés születette 

hogy az_ipari termelés és a kereskedelemben dolgozők'közűl is 

felmentik azokat a munkásokat, akiket nem tudnak nélkiilözni. 
/52/ Ennek  természetesen az oka az volt, hogy az évek óta tartó 

háborús fogyasztás a békekészletek jelentős részét felemésztette . 

és döcögött a front ellátása.. /53/ Az ipari ős mezőgazdasági 

termékek szinte t eljes.egészében a hadsereg foglalta le 

Napirenden Voltak a regvirálások, a gyárak termékeit egyenesen 

a frontra szállitották. A háború mindent febmésztett. ' 

A lakosság döntő többségének életvisápnyai jelentősen megrom- 

lottak. A fentieken túl, a sziíkségleti cikkek ára 3s a jövedelem-  
hez képest csillagászati méreteket öltött;' 
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A.  ,elhuzódó. , hábor6. következtében a hadsereg , olyan igényeket-, 

:tÉlmasZt~ott..  a  :hátországgal. ~szemben, .amelynek egyre kevésbé:,  .  

tudott;  megfelelni. A..gatdasági  ; nehézségek már .  1915-ben jeienti-  

keztek. 1916-ban tovább fokozódtak, az év közepétől pedig 
 . 	. 

már a teljes  kimerülés jelei' mutátk oznak: ./54/  
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xx. 

A MEZŐGAZDASÁG HELYZETE. 47 IPAR S A KERBS- 

KEDELEM A HÁBORÚ KÖRÜLMÉNYEI KÖZÖTT 
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Szeged gazdasági helyzetét : a kis- 6s kézmiiipar, 

valamint a kis és középbirtoktúlsúlya jellemezte., A:város- . 

ban kb.. 50 olyan üzem és gyár müködött,'amely 20-ná,l több 

munkást és alkalmazottat foglalkoztatott. Legjellemzőbb a 
mezőgazdasági termékeket feldolgozó ipar volt. 500 03161 több 

munkást csak a Magyar Kender-.Len 6s Jutaipari, Rt. a Szegedi 

Kenderfonógyár Rt. és a Dohánygyár foglalkoztatott. A tőke 

koncentráltsága:alacsony. A 16 milliomos összvagyona nem halad7 
ja meg a .20-22 millió koronát. 

• 

A feudális és tőkés nagybirtok ismeretlen. A legnagyobb 

földbirt okos a város: 70.000 .kataszteri: hold földdel. 

Fontos szerepet. Játszott a város gazdasági életében 

a kereskedelmi tőke.. /1/ /A 16 milliomos közül 10 nagykereskedő 

volt/. A közel 130.000 lakosú városban /2/ kb. 13-14 ezer munkás, 

/gyári és kisiparosnál foglalkoztatott/ 4.500-5.000 kisiparos, 

3.000-3.500 kiskereskedő és kereskedelmi alkalmazott, 15-16 ezer 

kisbirtokos és bérlő, 1-5, 800 -900 közép 6s nagygazda 15-50 

és 100-150 földbirtokos 50-500 kátaszteri hold földdel, 1000-1500 

köz- és magántisztviselő 6s kb. 100-150 gyáros és nagykereskedő 

/3/. A termelŐeszközökhőz való viszony alapján a lakosság zömét 

a kis,.  6s közép polgárság.- kisiparosok,. kiskereskedők., kisbir- . 

tokosok és bérlők tették ki..Szegeden jelentős azoknak a száma, 



Legelő  

Szőlő ós  
gyümölcs  

Nádas  

Terméketlen  

Erdő  

Összesent  

- 21  

akik a városban éltek, de mezőgazdasági munkával foglalkoz  

flak. Szeged.Alsóv'áros lakosságának zöme 'föl'dmüveléssel fog-  

lalkozik. /4/  

x 

Szeged határának összterülete 146:289"kataszteri  hóid. 

/816 I / -Szeged • közigazgatási:'területén 141:050; más közigaz-

gatásie-tertiletek®n •- 5:239. kataszteri hold. Ebből a& város tulaj = 
donában 69.8731 magán tulajdonbán 76.416 kataszteri hold tarto-

zott..  

a :/  Müvelés szerinti megosztása  

Szántó 	89.061 kat.hold-  63, 58 ' % ' Ebből : várost  

tulajdon 	40.294 kh  

Kert 	969 kat.hold 0,74 %  

Rét és  

száló 	17.406 kst.hold: 12,42% 	. 	- 6.332 kh.  

	

2.912 kat.hold 2.06 % 
	

4:80o  kh. 

455 kat.hold  

7.559 kat.hold  

140:050 kat.hold 	, 100.  If,.. 	 ~ . , . .    

496 kat.hold 8,90 %  

0 ..38 %  

.. 9.192 kat.hold 6,;54 %  

5.38 %  

405 kh. • 	,,.  

8.351 kh 
 .. 	 . 	 , 	.. 

, 7.452 kh  

. 	,.: .. . 	, 	. 	.. 

64.634 kh 
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• 
NövénYtermelés százalékban  

' ' kalászosotes - rozs  

{.. 

búza  

Arpa -, 

= 

 

26;7 % , 

21;0 ~ 

3;1 %  

,Tengert  

Xucerna  

: Burgonya,  

Paprika  

25.2 ; 0  

5  

5..0  ~ - 

4,8 % . 

A szántó'terUlet többmint '50 y-án gabonafélőket .6  ami  
a külterjessék'.hegemon:.szerepére utal - és tengerit termeltek.  

Ez utóbbi összefügg az állattenyésztéssel, elsősorban a sertés-

hizlalással. Relative kis'teruleteá termeltek ipari növényt,  

például paprikát. Á ' parasztság jövedelmének azonban mégis ez  
A .  

adta jelentős hányadát;  

A foldteriilet nagyságához •és a gazdaságok számához  

viszonyitva 3elentéktelen .volt az  illattenyésztés, Az 1914-es .  

.összeirás szerint.a :ló : ' /igás/ .. 	. 	11.691 db. 	 . 

S2ÁrvaSŰlarha ' . 	14.608 db.  

:Sertés:. ~. 	 ~ ~, . 	34.925 db.   

4fuh .. : . 	26.434 db volt Szegeden.  

`Rz est.'  jelenti°  hogy gy e-egy paraszt-7gazdaságra '0,7 db. 
ló;' 0,9 db. szavasmarha és. alig több mint 2 db.' sertés jutott;  
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b./ Birtok megoszlás  

Saját tulajdonú 	Bérlemény  

Birtok nagy- 
sága  
.kat.holdban 

Birtokosok  
szám á 	.,  

1 holdig 3291 

1-3 holdig 2517 

3-6 holdig 1973 	' . 

6-10 holdig X268 

10-15 holdig 805  

15-20 holdig . 	' 474  

holdig 	723  

50-100 holdig • 134  

:100,felett 	23. 

Birtok. nagy- 	Bérlők szá-  
sága 	ma  

itat. .holdban  

	

1 holdig, 	. . ... . 8145  

	

5 holdig 	2945  

	

'10 holdig 	4108  

10 hold felett 	12  

összesen: 	~  :10185 
	

1521ó  

Saját birtokkal s a ; bérleményekkel együtt a város  

határát képező 150.000 kataszteri hold elosztódását az alábbi  

táblázat tükrözi:  

1. Törpebirtok 	5 kataszeri holdig 7780  

2. Kisbirtok' 	. 	10 kataszeri holdig 3241  

15 kataszeri holdig: 4108  .' 

50 kataszeri holdig 723  

50 	-500 kataszeri holdig 134  

. 

összesen: 	15986 birtokos  



és bérlő használatában volt.. 

' A  parasztság  differenciálódasát befolyásolta a 

föld nagysága,. Minősége, mely  utóbbitól az agrárkulturák 

• jövedelmezősége fügött,/pZd,; paprika 	' 	' 

:.'.: k város. lakossága összetételét és rétegződését a tár- 

gyalt időszakban az iparosodási tendenciák előretörése mellett.. 

is, a parasztság túlsúlya . jellemzi,, A 125-130. ezer lakosú 
Szegeden kb. 16 ezer család rendelkezett földdel: Ezek család- 

tagjaikkal együtt a lakosság 65-68 %-át tették ki. A paraszt-. 

ság zömét a törpebirtokos félproletárok adták. A birtokosok 

48-50 %.-nak a földterülete nem érte el az 5 kataszeri holdat. 

Közel 1000 olyan bérlő volt, `akinek a bérleménye "1004400 négy- 
i 

szögölből álló nagyságot érte csak el. Szeged-Alsóváros lakos-

ságának zöme paraszt-polgár, akinek jövedelmét és megélhetését 

a mezőgazdasági termelés biztositotta. Az összlakosság-kb.' 

1/3-á 40 ezer fó tanyákon, a várostól távol élt. Jelentős 

volt számszerüee$ a kisbirtokosság, akinek a földbirtoka 

5-15 kataszteri holdnál nem volt nagyobb. 'E rétég a városban 

élő parasztság 20-22 %-át tette ki. Szegeden gazdaságilag a 

legerősebb réteg a középparasztság, földbirtoka 15-50 kataszteri 

holdig terjedt és már árútermelésre is képesek. Ők a földdel 

rendelkezők. kb.. 1/3-át teszik ki A parasztság felső rétegét 

a számszerűen ugyan kicsi, de gazdasági és politikai téren 

befolyással rendelkező gazdag.'civis nagygazdák adják, akiknek 
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a száma  alig  éri el a parasztsig 1.0.42 514.t. Ez a réteg 

sorban árútermelésre volt berandezkedve.: Ezök  közül kerültek  

kip akik a mezőgazdasági ártitörmélésen'te ipari  tevékenységet  

is.folytattak. Pirtokukba voltakA  háború  alatt még Uzemelő 

szélmalmok  és paprika örlők. Az  alattuk  lévő paraSzti rétegeket 

az agrárprolatárOkat, törpe éstisbirtokosakat .nemcsak 

mezőgazdásági  termelés,  igaér4 mezőgazdasági  gépek kblcsbn-

zése. hgnemlatalUk termelt ipari-termókek teljes feldolgozása 

folyamatában is  kizsákmányolták.  Szeged iparának-és  mezőgazda-

ságának  speciális ága  volt a paprika tame16666s örlése. 

Ezzel a  munkával körülbelül  2 eZer  család. foglalkozott:  

Szeged határában 	ezer kataszteri'holdok/50250 vagon 

riled termeltek és dagortak fajOente. /5/ A  háború  alatt 

jelentős vagyon'eltolódás  ment  végbe a  parasztság  körében. 

1916..ban 7 Millió köronával száriyalták túl sz  1915-ös  

tidis.4étel forgalMát. -1916mban 1654'esetben .37160.  1917-ben  

3099 esetben '6830 katasZteri holdOsérólt gazdát 30.042,804 

korona értékben.  At$Zek az:adatOk két sZeipoitbó l  tanaságosak, 

egyréaitaZt aUtatjál4tv,m'a paraSztaág.agyréaie, az' árúteriern 

ljare kéPtelen kiabirtokoaok tönkramentek, másrészt azfird 

termeléareberandezkedő köZép,6 ás nagybirtokosOk: a háborús 

kónjukturábantoVább gazdagodtakoia felvásárolták a tönkrement 

agrárproletárok  és törpebirtokasakföldjét::  

t 	 . 	 . 
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A. mozgósitás, illetve, katonai, szolgálatra való bevonulás 

következtében a ,  mezőgazdaság munkaerővel való ellátása; a,fö1- 

dek megavelése nem sokkal a háború kitörése után megoldatlan 

volt. iamosak . munkaerút nem lehetett. kapni, hanem a háborCi 

előtt igen nagy népszerűségnek,örvendő bérleti földek sem. 

találtak bérlőre.A korábba, 50-60 X bérleti díjak leapadtak. 

10-15 K-ra. "Ennek oka,abban rejlik,.hogy a földmüvelésre.alkal-

mas munkásnép mind katona, s igy.felesbérlő sincs". /7/ 

A Szegedi Homoki Szőlősgazdák Országos Egyesiilete is panaszkor 

dik a munkaerőhiány nagy méretére és a napszámbérek emelkedésé-

re. "A behivások folytán a mezőgazdaságban oly nagy munkaerő- 

hiány állott be,  hogy gazdasági munkára:a szokásos bérek három- 

szorosáért sem lehet elegendő  munkaerőt -kapni." /8/ A munkaerő 

hiány kérdésének megoldására-többféle módot próbáltak keresni. 

Már 1915ben n próbálkoztak azzal, hogy "elrendelték a kényszer-

munkaerő kirendelését a. tavaszi szőlőmunkákra.•/9/-A másik 

Módszer az volt, hogy katonai munkásosztagokat szerveztek és 

ezeket vezényelték ki•a , mezőgazdasági munkák elvégzésére. /10/ 

A mezőgázdaság munkaerő problémáját úgy is enyhitették, hog y 

iparosok. vállalkóztak'mezógazdasági•munkára,.sőt az iskoláskorú 

gyermekeket is igyekeztek e munkára beállítani.:,/11/ A,munka- 

erő bizt cs itásánál a kevésbé. humánus módszerektől sem riadtak, 

vissza.,például a Szegedi Gazdasági Egyesület a következőkép- 

pen  javasolta a munkaerőhiány megoldását: "A magyar mezőgazdaság•- 
• 	 J 

ra immár végzetessé válható munkáshiány részbeni oka az, hogy 



az azelőtt napszámos munkával foglalkoz6,nőket hadisegélyben' 

részesülvén munkába állani nem akarnak, ,mert a hadisegély jó 

megélhetésüket munka nélkül is biztositja ■ EZ állapoton segi 

tendő, tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, , hogy odahatni 

méltóztassék, miszerint április hótól kezdődőleg a mezei munké- 

val foglalkozó nőktől a segély részben vagy egészében elvonassékil  
• 

. s csak az akapjon,segélyt, aki munkaképtelen en /12/ 

Az óriást méretű munkaerőhiány következtében Szeged 

viszonylatában jelentős területek maradtak megmiiveletlenül. 

A parlagon maradt  területek megművelésére a Szegedi Gazdasági 

Egyesület titkára, Dr. Gerle Imre javaslatot terjesztett elő 

miszerint a bevetetlen földekre a Földmiivelésügyi Miniszter 

kényszer szántást-vetést rendeljen el, hogy igy a parlagon lev6 . 

földeket kirendelt munkaerővel műveltesse meg. Véleménye 

szerint egy-egy polgárra nem esne több 	munkanapnál. Vető- 

magot az állam adna; a szükséges, gépierőt pedig a' helyszinen 

találbatdkb6l biztositsanak. /13/ 

A menőgazdasági munkaerőhiányt úgy is megpróbálták" fel- 

számólni,' hógy a börtönben levő rabokét és a hábor úban fogságba 

került, főleg orosz katónákat vettek igénybe. /14/ 1915. végén 

már történt" olyan intézkedés, ' miszerint ̀ katonai szolgálat alól 

is felmentették 'egyéneket a mezőgazdasági` munkák 'fontosságának 

figyelembévét elével.: 
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A mezőgazdaságot"némcsak az embéri • munkaerő nagy hiánya 

súlytóttá,`haném az igavonó állát hiányé is. Enáék enyhitóse 

érdekében a szegedi gazdák több esetben kéréssel fordultak a 

megyei főispánhoz, melyben kérik, hogy a főispán eszközölje ki 

az  illetékes katonai parancsnokságtól, hogy a bevonultatott 

lovak helyett adjon át a szegedi gazdálkodóknak a hadsereg tulaj- 

donit képező vemhes kancákat, vagy sérült, de munkára fogható 

lovakat. /15/ 

A munkaerő problémát megoldani azonban nem lehetett, 

annak ellenére sem, hogy Szeged város viszonylatában jelentős 

volt a hadifoglyok száma, akik mezőgazdasági munkára lettek 

biztositva. 

A munkaerőhiányt úgy . is próbálták enyhiteni, hogy 

amint a fenti javaslat tárgyalja - azoktól az asszonyoktól, 

akik nem vállaltak mezőgazdasági munkát, megvonták a hadisegély 

folyósitását, mint például Gál Antalnótól. /16/ A mezőgazdaság 

termelését gátolta, az egyéb bajok mellett, hogy a területek 

bevetőséhez és a kulturák ápolásához szükséges védőszereket nem 

tudták kellő mennyiségben beszerezni. "Az őszi vetések alkalmá-

val a szegedi gazdák részére 10 vagon vetőmag lett volna szüksé-

ges, ezt-azonban nem sikerült beszerezni. Mindössze 3 vagon vető- 

magot vetettek el." /17/ A termés éppen ezen okokból kifolyólag 

igen alacsony Volt, például 1918-ban a feketeföldeken a tengeri 

kisholdanként 6 q, a homokos földeken alig 3 q termóst hozott. 

/18/ 
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A mezőgazdaság másik igen fontos ága az állattenyész - 

tés is súlyos helyzetben volt. A visszahagyott állatok számára 

alig maradt  valami takarmány, mivel a hadsereg a legnagyobb 

részét elrekvirálta. "A katonaság részére igénybevett, de 

gazdasági célokra visszamaradt lovak takarményhiány miatt 

alig lesznek használhatók, a tehénállomány nem tejel ... 

végül az erősen megfogyatkozott sertéstenyésztésünk is teljes 

hanyatlásnak }.esz kitéve, ha elegendő takarmányhoz a gazdák 

nem jutnak." /19/ 

Gátolta a mezőgazdasági termelést, hogy a háború kezde 

tétől annak befejezéséig állandóak voltak a rekvirálások. 

A rekvirálások .  után "a gazdáknál csak annyi szemes takarmány 

maradt,. amely nagyon gazdaságos bánásmód mellett .elégséges a 

jószágállomány eltartására:" /20/ A gazdák természetesen véde-

keztek a zaklatások ellen és terményeiket igyekeztek elrejteni, 

különösen a háború befejezése előtti időkben. /21/ 1918-ban 

már nem rekvirálnak, hanem "minden termelőnek 1918. évi búza, 

rmns, kétszeres, köles, tatárka, árpa és zab termése a közélel 

mezén és közszükséglet biztositása végett zár alá helyeztetik".  

/22/ A rekvirálásokat. 1917-ben nemcsak a terményekre, hanem a 

húsra, zsirra, Ot az élősertésekre is kiterjesztették. /23/ 

E tényezők együttesen gátolták a mezőgazdaság termelését, . 

termelőerőinek fejlődését is. 

X  x  X 
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.5. . Ruháaat i ipár. 	,  

6. , Malom. ' és• :tielniissér. 

Vegyészeti ipar 

386:  

1000  

.   .730 
 

, , . 650  

2720  

.610 .,  

970:.  

• 30 -  

Szeged az?  ország második legnépesebb városa volt  és  

"Viszonylag" jelentős iparral rendelkezett. Az 1910-es_nép'  

számláláskor  +Szegeden 164 férfi és 2540 nó dolgozott  az 
iparban., • /.24/ •  

Szeged gyáripara /25/  

Fez 	Zparág' 	.3-20: 	•  25-5t1 	.50r100 . 100fő . Össz_  e-  
fó-ig 	 g 	fő-ig felett sea f8  

ö ' s s 'z' 'e s 'e :it 	• •10 
	

l0. 	21 
	

7066 ~ 

Az iparban foglalkoztatottak népes táborát tették ki a kis-  

iparosok. A háború első évében kb. 2500-en adták vissza ipar-  

engedélyüket, egyrészt;.  katonai szolgálatra. vonultak be,  

másrészt pedig anyagot nem tudtak beszerezni igy tévékénységet  

nem tudtak kifejteni. Különösen súlyosan érintette a háború  



az épitőipari szakembereket:' Az iparnak ebben az ágában • " 	. 	• 	• 	• 	, 	• 	... 

teljes  pangás  állott  be  AzOk az  iparágak  lendültek fel, -  

ai■Apk a hadaereg'sUkségletétel köZvetlenül,vagy közvetVO 
összefüggésben álitak./26tKatOnai'szállitásokra viak töre 

déke jóhetétt'StdMitésba az iparosoknak:'"A katonai szillitások-. 

nál spéoiálisan száMba: . vebető SzakMákből 201 ipai'Vállalatot 

ás kereskedó1mi cég törzslajstromát  terjesztették  fel a központi 
• Jr 

nyilvántartás számára. 1916-ban mfircsak 1326 kisiparos foly-

tátlevékénYséget. /274 , 

4elenidsebb giárák ás MunkáslétszámUk  )28i ' 
• 

Fez. 
• • • „ 

A gyár  neve  Békelét..  
szám . 

Hadilét-
szám 

• 1, 

1. Ferraria vasárAgyár rt. 100-130 70-80 40 

2, Pálfi..testvérek vasmü 100 30  

3. Kertész és Kővári Téglagyár 20-150 35-40 50 

4. Szegedi Keramit és MU- 
téglagyár 120-200 50-60 130 

5.  Szegedi Téglagyár Tirsulat 70-200 40-45 240 

6.  Lővy Adolf. és Ursa Fürész.. 

telep 165 90-100 258 

7.  Milk6 Vilmos és fiai für6sz- 

, telep 60-120 80-100 112 

8.  Winkler testvérek fürésztelep 120 200 95 

9.  Winter A. ás társa kefegyár 100-120 70-80 50 
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Fsz. A gyár neve 	 Béka 	Hadi 	HP.  
étszám ' létszám  

	

10. 	Magyar Kender- Len .és  
Jutaipari rt. 	:  

	

11: 	Szegedi Kenderfonógyár rt. 

900, 

900 

,, 900 
. 

900 

.. 	

1100  

. 1500  

12.' Első szegedi  cipő- csizma  
és papucsipari szövetkezet 

13. Első szegedi szabóipar.9.  
szövetkezbt 

14. _  Alföldi GőzPiirész és  Oriel—
malom  

300 . 

200 

120 

140-150  

80  180  

15. Polák Sándor kötélgyár 120. 60, ,50  

16. Bach Bernát és  fiai  rt. 35 100-120  •■•■  

17. Dohánygyár 700-800 700-800  

Az itt közölt adótok nem tartalmazzák az idény jelleg  

gyárak, például a téglagyárak é  jellemző mutatóit. 'A háború  

"alatta behívások következtében is állandóan változott a  

'munkáslétszám. A népszámosok létszáma például szinte naponta  

változott ;' 

f. .. 

18. Pich•Márk Szalámigyár ' ' 	'120'   	'80 	70  

19, nSzikra". magyar gyujtó- ~ ~
.  '  180 	150  gyár rt . 	•  	 , 

X X  s 
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A mozgósitás 'elrendelőse után Szegeden dermedtség 

szállta meg a kereskedelmi és ipari életet, a vállalótok ős 

.: tulajdonosaikak a. művezetőknek ős szakmunkásoknak tömegesbe- 

vonultatásé teljesen megzavarta az ipar ős kereskedelem normális 

életét, Részint a móratbrium 	rendelet ., részint a hirtelen 

beállott akadályok ezenkivülis megakadályozták a  rendes ipari 

ős kereskedelmi tevékenységet., Később azonba, amint a vasúti 

forgalom meginduilt és; nyilvánvalóvá vált, hogy a hadsereg óriási 

szükségletei igen széles téren tudják foglalkoztatni dgy az ipa- 

ri, mint' a kereskedelmi vállalkozást, lassanként CO  helyzet 

teremtődött:' Mindenki iparkodott a„katonai szállitás terén 

érvőnyesülni. Természetszeriien az egyes szakmák, . mint például 

az őpitőipar,a divatárú kereskedés, a,fónyüzési cikkek gyártása 

továbbra is pangótt. : A, munkaerők innen más területekre áramlott. 

- A  legtöbb iparágban azonban, ,különösen pedig az élelmezési ős 

ruházati iparágakban fellendült a forgalom. 

• A kéFeskedelmi As  ipariArdekeltségek' egy' rősze” rendkivüli 

icereseti alkalomhoz jutott, a más9,k része szenvedett az abnormális 
. 	 .. 	 ; 	 . 	 . 	 . 	.. 	 . 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 - 

állapotok, miatt: Szegeden 54 gyár foglalkozott katonai cikkek 

előállításával ős ezek ősszenévé legalább háromezer munkást 

foglalkoztatnák. A rOhá zaci' kisiparosok sem panaszkodhatnak, 

ezek pedig nagytömegben vannak Szegeden. A háború 1914—ben 

Szegeden nagyobb romboló hatást még nem tett az iparban 6s a 

kereskedelemben, nyilatkozott Szabd Gyula,. 4 kereskedelmi és 



iparkamara titkúra 1914. decemberében. /29/ Egy .esztendő 

múlva azonban már kettőezerötszázan adták vissza az iparon- 
. 

gedélyüket. "Ezeknek egy része hadbavonult, másrésze pedig 

azért volt kénytelen üzletét, vagy műhelyét feladni, mivel 

nem kéresett annyit, hogy megélhetett volna belőle." /30/ 

Ez azokra az iparágazatokra vonatkozott melyek nem 

• voltak érdekeltek a hadi szállitásokban. Jelentősen fellendült 

viszont például a bőripar, a kocsigyártás, a kovács, a bognár 

és a lakatosipar. /31/ Szeged város ipara a könyék nyeranyagait 

elsősorban a mezőgazdaság termékeit dolgozta fel. Emlitésre 

méltó volt a malomipar, különösen "Back Bernát és fiai" gőzma 

lom, melynek napi teljesitménye mintegy 3200 q őrlemény volt, a 

Bokor János féle malom és kenyérgyár volt még Jelentős. /32/ 

Szegeden összesen mintegy 11' kisebb-nagyobb malom, illetve dará-

ló működött. Jelentőségét tekintve a következő helyen a kender- 

ős len feldolgozó ipari létesitményeket, valamint a fafeldolgozó • 

gyárakat és üzemeket kell megemliteni..Jelentősebb kender ős 

lenfeldolgozó gyár a Pollák Sámuel Kender és Jutagyár, Szegedi 
a 	 y 

Kenderfonógyár RT., valamint a Magyar Bender és Lenipari RT 

volt. Faleldolgozó üzemek a Winkler testvérek fürésztelepe, 

Lővig Adolf ős társai féle fürésztelep. /33/ Volt. még kefe, 

gyufa, tégla ős gázgyár. .Ezen gyárak és.üzemek 1-200 munkásnál 

alig foglalkoztattak több embert békében. A bevonulások követ-

keztében ez a létszám körülbelül felére apadt. A férfi munkaérő 

jelentős részét felszivta a hadsereg. /34/ A bevonultak helyére 



— 35 - 

megpróbálták a női munkaerőt beállitani, ez azonban nem 

oldotta meg a problémákat, több gépet le kellett állitani, 

mivel nem volt aki kezelje. Megpróbálkoztak hadifoglyok dol- 
. .• 

goztetásával is: - . 1915. juliusában érkezett előssör 280 orosz 
• 

fogoly az Alsóközpontba, mezei munkára:• 1917. tavaszág 542 

orosz fogoly  volt  'Szegéden,  a tanyákon 460 1ő volt munkán. 

magyar Kender és Lenipar 	196 fő, .. 

Katonái élelmezési 	 106 f$ 

a NtÁV=ná1 	" 	 120 26' 

Kórházi kezelés alatt 	420 fő 	: 

1917-ben' összesen; 	 2682 lő  

1918.,-február végén 	 2709 26 • 	 . 

junius 144n • • 	• 2929 16 

julius 'végén.  ' • ` 	3201.  fő  

augusztus 17. 	' 	2452 fő orosz  • . 

474 fő olasz 	 . 

; 	 • 314  20 szerb 

: 50'11 'román hadifogoly 

völt a városban.' /35/ 

N.egativan hatott a termelésre ,a$ is, hogy e háború 

vége felé ,a gépek,mükÖdáséhez szükséges hajtóanyag is hiány- 

:zatt. /36/ 1917-ben :már következőket panaszolják: "Az óriási , 

szénhiány. miatt Szeged sz. királyi város összes közüzemi kór-. 

házak, iskolák, fürdők, villamosvasút teljes üzembeszüntetés 

előtt állanak." /37/ 



— 36 

A meglévő üzemek termelésének nagy többségét a hadsereg 

igényeinek kielégítésére foglalták :le.::Az ' Első .Szegedi Szabó- 

ipari Szövet kezet. 19 14.: szept ember ' 1 - :.december - 31.,4g 

70 ezer. db. ;  katonai 'ruhát; készitett. 'A szövetkezetnék 130440 

dolgozója volt  és `..ezeknek . 70 - a .hadsereg 'részére .dolgozott: ' 

/38/ :A•Ferraris és .a..Pálfi. Testvérek .vasöntöde is' szinte 

kizárólag a..hadseregnek termelt:..A 'Ferrarie példáúl ágyúkötő 

papúcaot,, gránát fejet, '. gyutacs hüvelyeket, a Pálfi féle vas-

'gyár. gránáthüvelyeket ' gyártott. 

A háborús konj.uktura következtében a hadiszállítóknál 

jelentős tőkék -_folhalmazódásához, .vezetett. A felhalmozódott ... 

tőkét ingatlanok. vásárlására, gyárak alapitására próbálták be- 

fektetni. A Pi.ch-cég például a Csekonicaa birtokot ,/300 ezer' 

kataszteri. hold/ szerette volna megvásárolni.10 millió koronáért. 

//39/ 1916—ban, több,.gyáralapitási. kisérlet .is„történt..Megalapi- 

tották a Szegedi Mezőgazdasági Ipari RT-ot. 4.4 vállalkozás volt 

az első,, amely külföldi 'tőkével alakult Ezen tulmenően .szegedi 

vállalkozók is jelentettek be gyáralapitási szándékot, igy 

például Textil és Eötöttárúgyárat, Szalámigyárat, Cipő és 

Takarmánygyár alapitását tervezték. /40/ Szeged gazdasági Ale—

tét tehát.kettős,.tendencia jellemzis 

Egyrészt a: már xaeglév-6  iparvállalatok ..nyersanyag . és . . . 

Üzemanyag.:hiányában:.akadozva tudták.a termelést folytatni; 

ugyanakkor a . : 

felhalmozódó tőke befektetési lehetőségét :keresvén Gj 

ipari .vállalatok.létesitésére törekedett, 
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Szeged gazdasági életében fontos szerepet játszott a  

kereskedelem. Földrájzi 'helyzeténél foga a  legjelentősebb  

a terméáykereskedélem volt. A szegedi terménykereskedők nem-  
Ocsák á belkereskedelemben, de kUlkereskedelmi vonatkozásban  

is tekintélyős' forgalmat bonyolitottak le, gabona, paprika,  
élőállat és állati termékekből.  

Gabona kereskedéssel 118 kereskedő,  

paprika kereskedéssel 133 kereskedő,  

Élőállat kereskedéssel ) 9,6 kereskedő foglalkozott ;' 

AF :paprikakereskedeleffi  szeged specidlitása. A szegedi  
opaprikásokn Ausztrián ős Németországon túl az 'Aaieri'kaii Egyesül.t.  

.., 	. 	. 	. 	 ,. 

üilamokkal is üz-leti ka~pcsolatba'n voltak. Az '  exportált  paprika  
 

. jéiéntős'.bányadát Szeged biztosit ottá: 	' 

Paprika kivitel alakulásos  

'1914-ben 9313 métermázsa;'  

19154en  7366 Métermázsai  
1916-ban 12552 métermázsa;  

'`1917Wbén  3564 'méz ®rmázsa i 
'.o 

19184.ban' 4728 'mérm teázs
:
á wóit : 

A paprika termelése;, feldolgozása ,  és. forgalomba hozatala több  

ezer személynek biztositott viszonylag rendszeres, foglalkozta—

tárt és megélheté,st' ♦  



38 

A terménykereskedelem fontos ágazata. volt a fűszer és. 

déligyümölcs kereskedelem,. amely a város határain túlis 
ellátta. a kiskereskedelmet árúval. Jelentőségét mérlegelve 

nem maradt el az élőállat és állati termékek forgalma sem. 

Az előzőekhen.hasonló jelentőségü volt a téxtitkereskedelém. 

Ehhez kétségkivül hozzájárult az is, hogy szeged országosan 

is jelentős kenderfeldolgozó iparral rendelkezett. itt érdemes 

megemliteni az európai vonatkozásban is jelentős EisenstEt.er 

és a Aoltzer Cégeket .amelyek a Monarchia legnagyobb keres-
kedelmi cégek; közé tartozott, az előbbinek még Bécsben is 

volt fióktelepe.: /41/ A kereskedelmi életre is jellemző, hogy 

egyrésziik.,a hadiszállitásokban.érdekelt kereskedelmi cégek 

jelentős__tókét , halmoztak fel, addl más részük döntően a kis- 

kereskedelem, a katonai szolgálatra való bevonulás és árú— 

hiány következtében ..tönkrement. , 	 ' 
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Szegedre augusztus 8.-án érkezett meg a Belügyminiszter 

rendelete,,; melyben intézkedik a bevonultak. családtagjainak 

segélyezéséről, illetve a hátrahagyottak segélyezésének rend- 
. 

szeréről... : 

Már a háború első hónapjai kezdik kijózanitani a 

soviniszta mámorban úszókat, s kezdeti lelkesédést és támoga-

tást az aktív. passzivitás kezdi felváltani, 1915-ben a törvény-

hatósági bizottság ülésén foglalkoztak azzal a problémával, 

hogy a;"háború kötérse óta Szegeden nem akartak adót fizetni. 

Végrehajtásökat kellett volna foganat ositani,'azonban ez nehéz- 

Bégekbe ütközött, mivel a végrehajtónak több minta fele bevonult. 

A hadbavonultak hozzátartozóiról a város vezetősége a megjelent 

rendeletek és intézkedések alapján !lgondoskodottn. 1914. augusz 

tus 5.-én  megalakult a -"Szegedi katonai behivottak családtagjait 

segélyező bizottsága,►  11/ A bizottság f$ munkaterületeit az 
D 	 ' 

alábbiakban határoztá meg. A./ A társadalom körében pénz, és 

terményadományok gyüjtése a hadbavonultak hozzátartozói részére: 

B./ A hozzátartozók védelméről, ellátásukról, munkaalkalmakról 

való gondoskodás. C:./ Napközi létrehozása a bevonultak gyermekei 

védelmére: D./ A betegekről való gondoskodás. /2/ 

E. rendelet nagyon aktuális volt, hiszen a. bevonultak 

hozzátartozóinak egyrésze teljesen kenyér nélk#1'maradt. "A 

harctérre és az ország déli megyéibe eltávozott szegénysorsa 

katonák családtagjai - az állam és a társadalom minden szeretet, 
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teljes gondoskodása mellett ts -.rem énytelen napoknak néznek 

elébe. A ;  nyomoroá.és a nélkülözéseken,minden bizonnyal enyhiteni  
- 	 .• 	 . 	 •  

fognak.azok a segélyakciók, amelyek máris megindultak." /3/  

A bizottság azonban kevésbé váltotta be a hozzátiizött reményeket;"  

A gyiijtés eredményével' az adomááygyűjtök is• elégedetlenek.  

Tagjaik nem vége'z'nek lelkes múnkát:.'"A: másik baj, hogy az . adati  

kozők kis számbán v annak, nem találjuk az adaokozók között a  

virilisták' névét, nem találjuk a '  nagyköruton kivül lakók zömét —

és nem találjuk még a tanyát."  /4/ 

Amint  látjuk-nem nagyon enyhitett a nyomoron a bizottság  

és igy 'napirendén .volt ' a segélyekért : válö utánjárás. !"Nagy sirám - '  

mal' jelént'keztek 'z póükdnt -a rendőrség folyós6ján azoknak a.be-  

vonult kátonáknak a' - hitvesei, kik` egy fillér - nélkül maradtak  

Otthon, némelyik sók gyérmekkel.n /5/ 	 •. 

4, bizottság. ,bevétele a következőképpen alakult# /6/  

,1915, május 9.-ig  

~ájus 29.-én bevgtel  

1916. március.l0.bevétel  

április 14.-bevétel  

május 31...-bevétel  

augusztus'  "28.bevét ei  

1917. február 27. bevétel'.  

április 18. bevétele  

julins '23." bevétel  

58.887 K, 49 fillér  

60.036 K. 88 fillér  

25.112 K. 08 fillér  

25.425 K. 99 fillér  

25.272 5..47 fillér  
• 

24.958'K. 83. fillér  

21.429 K..:79 fillér  

25:342 K..83.fillér  

25.904 K.',82 fillér  
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Ha figyelembe vesszük, hogy 1915 k  Aprilisában körtil- 
, 

belul 20 .eier volt a SzegedrŐ1 behivottak  száma, akkor látjuk  

a  fenti  'öaSzegiik''milyen" alációilyak ahhoz; hogy valóban  eityhit ski;; 

nek a nYánítiron. 'grdekcisi‘ge még'a gyiljt6inek,  hogy  a 01318 tirtó- , 

kének Csökkenése riesthogy növeltet vólna  az  adámányák mértékét; 

hanem' Altalifthan csöIként illet4e stagnált. A bizottsfig . 8' 

gyiljtétiekb4 befolY6  összeget  napközik felá/litására,--  

akCiókrá 6s esettink6iit késizp6nistegtilyek fedezésére forditótta 

/7/Á katónat behtiottak -  hoZzfitartozÓi segélyezésére' alakUlt 

bizótisfigen, belül dolgezott egy:albizottsfig, mely munkaalkalmak 

és  munkahelyek  kökvetitéséVe/ foglalkokott. /8/ Az  albizottság'  

j'elenttsebb eredméilyeket tudott feliUtatni, .hiszen igen sokaitt 

voltak,  =főteg'ziők iikik munkába akartak állti."A bliottsfig 

irodáját nagy'számban keresik 	MUnkanélküli hapSzámásnők, -  

gyárt  munkiténők,  továbbá háztartási  alkalmazáttakt  házvezetőnők,  

bejáró takaritónők,, mosónők, vasalőnők :  A  bizottság  azt is 

kössli, hogy okleveles tanitók„ tanitójalöltek, s filtalában dig-  
kok nagyszámban,jelentkeznek a munkaközvetitIS Arodában, akik 

csekély dijazásért,. vagy csak teljes 011068611 mint, ztevelők -• 
keresnek alkelmazst:'! :  /9/ , 	• 

A munkaVállaUs ' sea volt egyszerti' a hibord kezdet6n ,  

férfi unkaerő ,  azonnal alkalmazást :nyert; ilyen azonban a 

nagymérvil bevoimlás'következtében kevhs 	A:itiunkát vállalni 

ákarók zöme nő, aziránt  viszont' Csekély  az érdeklődés:. 
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1914. augusztusban 841 munkávállaló:jelentkezhtt'munká-

ra .,. 'ebből 405-ök ''.tudtak elhalyezni ..,. Az alkalmazást nem nyerők 

nők voltak.. A m'inkaközvetitő iroda célkitűzését az alábbi ' jegyző-

könyvrészlet ;szemlélteti. "Az a törekvés, hogy a 'harctérre 

vonult.. katonák lelkében a lehető ' legnagyobb  megnyugvást teremt- 

sük még, 'bözta: létre azt az :eszmét ., 'hogy: a; harcbavonultak iigyes-

bajós dolgéinak lelkiismeretes ée megbizhat6,, amellett teljeseri 

dijtálan ellátásáról és az irántuk minden irányban nagy 'áldozat-

készséget..ta'nusit.ó társadalom utján gondoskodunk." /14/A be-' 

h 'ivottak családjait :segélyező bizottság alig tudott .segiteni 

a behivottak'családjáit sujtá nyömóron. A: társadalmi segitség ` 

,kismértékű. Nem jobb a helyzet az 'állam..á]tal-`nyújtott, segitség - 

t . erét3 sem. 

A hadbavonultak hozzátartozóinak "államsegély" cinién . 

kifizetett.összég nem haladhatta meg a bevonultak legutóbbi ál-

talános keresetét. Igy összege olyan minimális volt, ami 'a megy 

élhetést sem,. 'vagy csak alig biztosította. Akiknél a legminimáli-

sabb jövedelmet ki lehetett mutatni, megvonták tőle a segélyt, 

ezt az alábbi, 1914. november 11,-én kelt okmány tanusit jas 

Oláh Györgyné elmondja, hogy férje a mozg6sitás előtt 'gyári mun- 

kés volt,  ' de bevonult. Mivel vagyona néni volt', o" ' és két ' kiskorú 

gyermeke hadise'gél'yt kapott: A felűlvizsgálát alkalmával ' a* .   segélyt 

megvonták-  tőle azzal at  indokkal', hogy ő gyárban ' dolgozik,` s igy 

segélyben nem réssésiilhet. Előadja, hogy mint gyári munkásnő 
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heti 5-6 l(keres. /11/ A "nagy gondoskodás"mellett rengeteg 

olyan eset is.előfordult: hogy .  családok  maradtakteljesen 

jövedelem  nélkiil a külön kérvények ős utánajárások voltak.sZük... 

ségesek annak érdekében, hogy legalább, a megélhetéshez szök- 

séges minimumOt megkapják .  Elég:gyakori eset: hogy a,segélyezés . 	,  

sal kapcsolatban panasszal élnek,az érintéttek,,Többekkőzött 

az  egyik  panaszos leirja, hogy hatodmagával 61 1  ebből as egyik , 

gyermek 14 éves inas és havi.10 keres." A keresőképas gyermfiks 

katonai szolgálatra bevonult,  férje beteg, munkaképtelen.,Pana,. 
. 	 ,• 

szában irjat "Ilyen körtilmények folytán as állam által a had,- 

bavonultak segélyezésére nyújtott ségély után mentem, hok, 

mindenütt  a legdurvább és lenézŐ fogadtatásban volt részem./12/ 

Egy  zásik panaszos a következőket irja: "Naponta kapom édes- . 

anyám kétségbeesett soraitt "Fiamt Maholnap az éhenhalásnak 

nézünk elébe, s'bárhővá is megyÜnk másfelé igazitanak, j6 tang,- 

csokat adnak, de anYagilat senki sem támogat." /13/ 

.Napirenden voltak a tömegekmegjelenésea polgármester  

helyettosph11 hogy hadisegéIyelőleget kérjenek, mivel a kifize-

tett összeg a megélhetétt nem biztositabta.*_ /14/ A katonik 

tartotói helyzetét aeglábbi eset.tandsitjat "A Maros  utca  végén, 

egy udvari szobábani:aMely a szoba elnevezést onnan nyerte: bogy 

valamikor tehénistálló.volt, s most kipadlózták, egy hadbavonUlt 

családja lakja .  A család  négy tagból 614 az.anyából és három . 
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kisgyermekéből. A férje orosz hadifogoly. A .  család napi 

1 korozta és 601416r hadisegélyt kap, Kami egy hónap alátt 

negyvennyolc koronát tesz 3d, s ebhez az asszony is keres 

26__koronát, összesén tehát 74 korona. A lakbérre ős tüzelésre 

kifizet 44 koronát,' a család egyhavi élelmezésére marad 

30 korona, ez az összeg még kenyérre  is' kevés." "A nyomorgó 

családok nem panaszkódnak, mert tudják, hogy hiába panaszkod• 

pának." /15/ 

A helybeli napilapok rendszeresen foglalkoztak a bevonul- 

tak hozzátartozó1nák nyomoruságos helyzetével. A Délmagyarország 

1915. november 23. száma igy ir,egy családról: "Az ura napszámos 

volt a gyárban napi 6 korona keresettel 6 gyermekeik van, s jövé- 

delmük állami Segélyből 60 korona, az asszony újságkihordásért 

havi 16 koronát. kap. 'A, nyomoruk leirhatat.lan, rettenetesen éhez-

nek". "Az apa, napszámos volt a gyárban napi 4,80 korona kereset e 
tel, most kap:hadiseggélyt 83,70 koronát és újságkihordásért 14 

koronát, öt' épró gyermék van ós Brag édesapja." /16/ 

A hadisegélyek megállapitása és folyósitásá köreit rénge- , . 

teg visszaélés tapasztalható, ezzel párhuzamosan nőtt az alégedet- . 

lenség is.' Csongrád megyé, különösen Szeged területérői rengeteg 

panasz érkezik a Belügyminisztériumba./17./ kelönösen sok a 

panasz a segélyek összegének emlésére vonatkozóan :. /18/ A kér- . 

vények özönének hatására a főispán levelet intézett Szeged város 
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polgármester.helyetteséhez, melyben a következőket irja: 

"Felhívom nagyságod figyelmét a kérelmekben felhozott 

azon körülményekre, mely szerint a segélyezési ügyek inté-

zésével megbizott egyes közegek a segély folyősitása iránt 

megjelentekkel gorombán és durván viselkednek." /19/ 

A sok panasz hatására elrendelik a segélylegyek felül- 

vizsgálatát. Az eredmény,'több családtól teljesen elvonják 

a segélyt, /20/ vagy alacsonyabb összeget állapitanak meg./21/ 

Ez a panaszok újabb-özönét indítja el. A főispán a következő-

képpen foglal állást e kérdésben: - H... hogy valaki munka által 

helyzetének javitanfigyekszik, nem vonhatja maga utál az 

államsegély beszüntetését, különösen akkor, amikor az állam- . 

segély és a munkával keresett összeg nem akkora, hogy ebből a 

rendkivüli viszonyok drágasága mellett egy család megélhetne. 

/22/ Olyan formában is gondoskodtak a hadbavonultak hozsátartázói-

ról, hogy gyermekeik részére napközi Otthonokat hoztak létre. 

Tekintve,. hogy a bevonult férfi munkások helyett nőket kellett 

alkalmazni: Nőket viszont csak úgy lehetett munkába állítani,- 

ha az apróbb gyermekek felügyeletét megszervezik. Nem volt meg 

Oldva azok helyzete,' akik  törvényesen nem kötöttek házasságot: 

Ezek az •lsó időkben semmiféle anyagi segitséget nem . ka ptak. 

A legkilátástalanabb helyzetbe azok kerültek,' kiknek 

hozzátartozója elesett, vagy megrokkant a háborúban. /23/ A 

Hadügyminiszter 25.900/1915. sz. rendelet értelmében a hadsereg 
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kötelékéből ,elbocsáj,t ottak.részére az államsegély még.akkor 

sem folyósithat6 ha az elbocsájtott munkaképtelenné vált a bá—

borúban." /24/ Ebben az esetben ideiglenes segély kaptak., ez 

azonban "inkább..kigúnyolása, mint megjutalmazása volt. a 

"hazáért+! teljesitett szolgálatnak". /25/ A város vezetősége 

is kénytelen a kérdéssel foglalkozni: "Minthogy állandóan 

merülnek fel panaszok az illető segélyezettek részéről azon 

okokból, mivel a.habdavonultak rokkantsága, vagy halálozása 

esetén nyert . ideiglenes segély a család megélhetését nem biz- 

tosit ja." Ezért a közgyűlés kimondja, ' hogy a . m. kir. miniszté-

riumhoz feliratot intéz, melyben kért a rokkantak és a hadi- 

özvegyek részére az ideiglenes segélyt mindaddig foly6sitsa, 

amig véglegesen meg , nem oldódik a kérdés. '/26/ De amikor már 

mégállapit ották . a hadiözvegyek és árvárrészére' adandó segélyt, 

ebben sem volt köszönet, a hadiözvegy, amennyiben munkaképtelen 

volt,.  havi 2403. 	d1uli gyermeke havi 8 koronát kapott 

/27/ ugyanakkor például egy liter tej ára 84 fillér volt. /28/ 

'Hagy ;nehéz:séget okozott a megélhetése .azoknak .is , 

akiknek. hozzátartozója a tényleges idejét töltötte. Ezek .az első 

időkben. semmiféle anyagi támogatást sem kaphattak.. /29/ Később; 

a hábőrú vége-felé megpróbál,tak,ezen,személyek súlyos helyzetén 

segíteni és 25-3O'korona segélyt. utaltak ki részükre: /30/ A 

társadalom; is ', tett kisérleteket a hadbavonulók hozzátartozóinak 

segitésére 1914., augusztus 20.7án "katonai napot" rendezték, 
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ahol'gyüjtést szerveztek' és. 6700 koronát szedtek össze. : A . 

szegedi helyőrség tisztikara 60 koronát adományozott; a. hadba- 

vonulók , családtagjai.nak megsegitésére. /31/ 	 . 

Az itthon maradtak állami és társadalmi segélyezése 

nem oldotta meg nehézségeiket a háború folyamán az.életszükség 

1etcikkek.ára állandóan.emelkedett,. ugyanakkor a segélyek 

összege lényegében ugyanannyt volta háború végén, mint a háború 

kezdetén. Erről'tanuskodik az alábbi.megállapitás: "A hadisegély 

összege, melynek megállapitása óta a megélheti viszonyok lénye+-

gesen változtak, oly csekély, hogy a végsőkig leszoritott .  szük 

ségletek kiel.égtésére sem elegendő`:' /32! 

A segélyek emelésére 1918. elején került sor: 

	

Ennek alapján 1 családtag után havi 	62 

	

2 családtag után havi 	91 

	

3 családtag után havi 	115 	 . 

	

4 családtag után havi 	138 

	

5 családtag utál havi 	165 	. 

	

6 családtag után havi 	180 

	

7'családtag után havi 	198 

	

8 családtag után havi 	220 

	

9 családtag után havi 	235 

	

10 Családtag után havi 	
. 

260 

	

11 családtag után havi 	270 	korona járt./33/ 

s 
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A.háborda.. katonáknak. a fronton, a hozzátartozóknak . 

itthon' jelentett mérhetetlen szenvedést. Azoknak sem volt jobb 

a helyzetük, akik nem államsegélyt, hanem :  fizetést kaptak és 

ebből éltek. A megélheti nehézségek 1915-ben felszinre kerültek. 

A fokozódó és , elviselhetetlenáé vált drágasága városi alkalma 

zottak oly mértékű megterhelésével.járt,hogy a város polgármes - 

tere saját':hatáskörében:kedvezményezte-a lehetőség határán belül -  

a folyó évre nyújtson a.város segélyt 'alkalmazottainak,létfenn 

tartásukvenyhitésére.e A...segélyöss'zeget a.felaség után havi l0 

az ellátás alatt  levőgyermekek után egyenként 5 koronában . . 

állapitják meg.j34/ Olyan. kérvények is születnek, .hogy , az 

alacsonyabb fizetésű.. alkalmazottak :fizetését emeljék fed,. Általában 

10 % emelésért folyamodtak. /35/A. városi alkalmazottak tize *  

tése 1915-ben: .  /36/ 

'a  vámszédők '. 	906 1( K + 200 ' lakbérpótlék évente 

a. vámőrük' 	' 80.64 + : 200X  

a végreha3tók 	10 .K + 360° K, 

a helypénzszodők 	32'4 

Az.  alacsony fizetésű tisztviselők is nyomorogtak és éheztek, /37/ 

amit a következő cikk is szemlélteti nA kartársai téritették , 

észre az elájult embert, aki  zokogva  vallotta be, hogy az éhség 

miatt esett össze, mert feleségével és három'gyermekével . napok, 

óta éhezik. Éjjel és'nappal•dolgozva, idegölő munkában csak 

150 koronát tudott megkeresni havonta, mely összeg manapság 

igazán csak az éhenhalásra elég." /38/ 1917-ben Szeged városá- 

nak..még volt olyan alkalmazottja, aki havi 58 korona törzsfize-

tést kapott, az összes pótlékkal együtt is alig haladta meg 

a 100 koronát. /39/ 	 . 



A gyárakban és üzemekben alkalmazott tisztviselők fizetése 

a közalkalmazottakénál úgyan általában magasabban alakult, . 

az árakkal azonban ez sem volt arányban. 

1917mbem :példdul a •8acii-omalombá nAz átlagfitiétés; 

f.ér.fi:,tisztvisélóknél'. 250-300". Ai  ujszbgedi  Kendergyárban 

HA tisztviselők minimális fizetése` 120-200'között'valtakozótt, ' 

a maximális fizetés , sem haladja 'meg a 300' A Gázgyárban 

nA legkisebb ,fizetés; ° hői tisztViselókn.él havi. .100, a lég= , 

magasabb fizetés havi 450-500 korona":' /46/ A' szegedi vi Ilámos-

vasút alkalmazottainak  a fizetése 1918-ban:  

kócsivszetó lit etése '/serdiitó/ 	1351  

kocsivezető fizetése /rendes felnőtt/ 1954 	'  

ellenőrök 	 200; -• 

villamos kalauz 	 15a-‚ . 160 korona volt"./41/ 

A gyári és iizémi munkások 'keresete is rendkiviil alacsony. 

1916-ban egy gyári:.szakmunkás /lakatóa/ heti 50-60. /42/ , 

A Kenderfonó. Gyárban 1917-ben egy szakmunkás átlag 80.120,E 	••. 

a gyárban dolgozó aegédmunkások,hati ;48, a Gázgyárban a szakhuhs.  

kások heti, 60-80 koronát kerestek. /43./ 

Ezek a édatok ' fe1 vannak kerekitve, ki vannak szépitVe: 

A női niúnkás`ok, 'ák'ik az akkori időkben a munkások nagy többségét 

tették ki;‘' k'oránt'eám keresték még a'-fenti munkabéreket:' °Amilyén 

sápadt ez anyák' arcé 'a kiállott szenv®déséktől, nyomoros nélkii- 
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lözésektől,'éppen olyan szomorúak a gyermekék,. akiknek:sirása 

bevitte Őket a Dohánygyárba,.mert á hadisegélyből nem lehétett 

megélni soha "Tehát mindkenyérkereső".'"Dé milyen az a kenyér, 

amelyet ik Dohángyár adj Egy munkása fizetése heti 9 korona 

és 4 korona, 50 fillér  Ez utóbbi drágasági: pótlék. Ez a,minimális 

fizetés, ,de a ', maximális sem sokkal. több. A helyzet az, hogy.,  

egyetlen munkásnőnk 'sem lehet több a fizetése heti 20 korőnánál:n 

/44/ 

A mezőgazdaságban dolgozók helyzete' még ennél is áúlyosabb. 

1915-ben  :a' napszámbéreket a következőképpen állapitbtták még: 

1. Szántás, vetés és fogatos múnkáknál,••szólőnyilásnál, 

metszésnél, kukorica és 'egyéb kapálási munkáknál a városköri feke-

teföldeken napi 3', nőknek napi 2,40 korona. 

2. Száátás, vetés és boronálás után hóidanként a fekete- - ' 

földeken 14 a többi területeken 12 korona. 

3. SzőlŐpermét 'ezés napszámé 4 korona. A  női. munkásoknak . 4 

a fenti 'napszámbéreknél 25 %-kal kevesebb nápszámbér.  jár. 

Aratásért a homoki földeken napszámbér 

.arátőknak 6 kórorra 

• marokszedőknek 4 korona. 

Kisholdan$ént,'Warat8 di3al,; , a..marakverőé 5 : korona. .A 'feket é= 
földeken, napszámbér.az ;arstóknak., 6;' 'á..marokverőké 5: kor'oná. ' 

120Q C1-e'nként, áz',arató. di3a /04:a marokvérőé, 6; korona: 

5. A  hordásért  1 emberrel egyfogatú , kocsi dija 10, I  fo- 

gatú kocsi 16, a napszámbér 4 korona. /45/ 	' ' 
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4 	- 4,50 korona  
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19164,ban 1. szántásvetés és Soget'osr,munkákn'al . a ; ttapszambér3 .  

«► 
 

felnőtt féri 
, , , 	 3 - •  

sérdüló,; 'vagy ' : nő 	2 ~ .2.5P  

II. Szőlőnyitás és metszés ,  

r fela6tt férfi:  

serdülő,. vagy ,nő  

IIÍ.,Kukorica és egyéb kapálás  

felnőtt férfi 
	

4 - 50  

	

erdülő, vagy nő 	.3 3,5 korona  

IV. szántás ,:. vetéa, boronálás 1 kh után hajtóval együtt  

20-24 

hajtő nélkül 	14-18  

1I. Szőlőnyitás 1 kh.. után_.  15-16 

18-20  

VI. Ssőlő,'kukoríca, stb. kapálásért 1 kh. után  

• 

16-20  

2,,50  

Is  met szés  

VII. Szőlőpermetezés napszámbér  

felnőtt férfi  

serdülő,: vagy nő  

A fenti munkabérek mellett a munkás maga tartozik magát é1e1-  

mezni 0 . /46/  

• 1917+bén`a mezógatidáság3 munkabérek alakulásat- /47/  

- kászás'napszáin  

permétézés  

6'  

7  



NO 

cséplésnél feln©tt férfi  

18 évén aluli  

- 14.18 évesig  

▪ 10-14 évesig  

~► . fe lnótt '  nó  

leány gyermek  1 6 . koróna.  

A munkai' bérezése és az árak alakulása koránt ' sem volt arány  

ban. A hábőrás évek' számának növekedésével fokozódott a  

lakosság nyomora. ;1917-ben a munkabérek növekedése 1916-hoz  

viszonyitva..csak 25 91.os .volt.:/48/ Tévednénk,  ,ha azt hinnénk,  

hogy mindenki nyomorog: Például a fSispán évi fizetése 20,4?5 /49/  

koronát tett ,'ki évente.. Nem beszélve azokról, akik kihasználva  

á zürzavarös időket százezreket és milliókat harácsoltak össze  

a háborúban. .Érthető,, hogy a munkások és parasztok a kezdett  

soviniszta mámorból kijózanodva , . a háború során következetesen  

harcoltak életkörülményeik, és bériek :,favitásáért: E harc_ hol  

a munka élnem .vállalásában,..hol .sztrájkokban jútott kifejezés-  

re. /50/ AZ is természétes,hogy e harcnak csekély reális érté-

ke volt. 'A 'fizetések pár százalékkal emelkedtek, ugyanakkor a  

megélhetéshez szükséges élelmiszerek árai csillagászati mére-  

t eket öltöttek.  



AZ  ÉLELMISZER ÉS IPARCT$K--ELLÁTAH NaÉZSgGRi 



Szeged mezOgazdasági, e1legU város 	4nneh 

re élelmipzerrel valVellátása  már  a  háború  kg$4464.problé7 

mát Jelentott:14:Viros:eaőljár6ságának. A  tőispán  1914. okt6-

4er-18.44 ken, 4g010e400sitja: C.Y4r00 pOlgármesterWO, 

Ihivjalel a lakosságot a; éleimiszerekkai : való teharékos-

kodásra, 010g a gc1:092418muekke;■'!./1/  Bpnekkövetkezményeként 

jelent  tag an AlOpt. kftleménytt 

KöZpon4  Bizottság  ajánlja a közöpség figyeAmébe, 

1400 mindenktakintetben:takakosan éljen. $Olönösenan 

miszerekkoli - elsőSorben a gabonaOlékkeibánjék,Ovatosan, A 

'hi:WM.0s a rozsot.*01:ieginkább.kimélniOlindkét gabonanemti ,  

ből  annyi.  van most an ország4021,..bogy 'ImpeatAi0/4414biztosi.._ 

tottnak  látszik  a jövVéld  termésig  a tak4Ogiet1044044i ha 

a közönség.  vele takarékosan: bánik.  Tistta buza és,roaskenyeret 

amUgy.sem  szokás  enniw A  kukorica  Meg 004mpliJ;ittin0 

Ujabb:kisérletekolytaklirpalisztnek.errea célra vA10 ;.04013;—.. 
nálásáVal,s.azOk mindevtökintheakitOnően sikortiltek.' 

A  Központi  Bizottság ilgyelmezteti a közönségot, bogy 

net engedjemagit  lelkiismeretlen  UZőrek által félrevezettetni; 

Eteknek  szokása,  hogy aZ ország több v$dékén rémhirek terjedz-

téséVel megingatják a magánvagyon  biztonságába  vetett 

.s a támasztott zavarban kOlönösen a  kisgazdák  állatállományát 

vásároljáh Ossze értéken alu4 Nem lehet eléggé hangsulyoz4,4 
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mekkora  érdek .fűződik, é ►llatállományunk csonkitatlan fenn- 

tartásához; App . ugy, felesleges emlegetni a gazdaközönségnek 
. . 

az ár leszoritásáv.al e18á1ló.kárát." /2/ 

A kenyér tartalék :növeléséra elrendelik :a 'tiszt ke a , 

rését: 204 buta, vagy. rozs; 30 * árpa és . 50 %. tengeri liszt.  

arányba. /3/ Ebből súlyos következmények származtak. A keverés 

következtében a tengeritől megkeseredett és élvezhetetlenné 

lett a kenyérliszt,/4/ ezért kénytelenek engedélyezni;.'hogy 

külön-kűlöá' szólg'álják ki az Üzleték:" A lakosság odahaza á 

keverést nem csnáltá meg, igy az elóirtnál.nagyobb mennyiségű 

j• lisztet fogyasztott el, ami újabb nehézséget okozott az 

ellátásbán. /5/ Szeged szUkséglete.a lakosság számát figyelembe 

véve 1915. márciusában az új termés betakaritásáig 120 vagon 

lett volna, /6/ ezzel: szemben 220 vagonnal fogyott el. /7/ 

A készlétek felmérésére elrendelték a buzából, : rozsból,és 

árpából, vágy`ezekből" készített iitztből. lévő 'készletek bejelem. 

tósét. /8/' Á készlétekét 1915. április 15-17 ̀ között kellett be- 

jelenteni. Az engedélyezett mennyiség 1915. áprilisában személyen- 

ként, 6 kg, ezt április. végén 14 kg.-re emelték rel: Az ezen 

felül ;  lévő felesleget zár alá vették ós be.kéllett szállitani 

a Bach-féle malomba. /9/ Az, első bejelentések eredményei nevet-

ségesek, " Q kg. nullás,` 3393 kg , főző és 710 kg  kenyérlisztet 

jelentettek be" /10/ ,Igy pótösszeirást rendelnek el, aminek az 

eredménye 785 q buzát, 389 q rozsot és 93 q árpát találtak, 

mely a város szukséglete felett volt,  ezt zár alá helyezték ./11/ 
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A liswtnemiiekkel,.való takarékoskodós :céljából Szegeden elrendeli 

ték,em .utalványrendszer bevezetését. /12/ Később, az új termés 

betakaritása után engedélyezik;- hogy az 1915/16-os gazdasági 

évre szükséges•.gabona és lisztnemü szükségletét 1915.. szépterc-

b'er 15.ig mindenki beszerezze: /13/ 

Ez"ás engédmény nem sok eredménnyel keasegtetétt, • hiszen. 

a gazdák ném'adták el termékeikét. "A helybeli malomtulajdono-

sok,' a termelöknek*az:eladástól váló tartózkodásuk folytán nem 

Vállaltak felelősséget arra,° hogy 1915. november 1.6461:1916. 

augusztus•3l..ig-térfedő 10 hónapra szükséges 50.000 q liszt 

előáliitásához szükséges buzért a .fogyasztás arányában felvásó- 

rolni képesek lésznek." /14/ A gabonanemüék elrejtése az árak' 

emelkedéséhez vezetett- .Az árak emelkedésének megakadályozásá- , 

ra a.törvényhat6sági-közgyülés 1915.•szeptember(29.-én tartott 

közgyülésénia 397/915, jegyzőkönyv szám alatt-a Ares'egés$ 

területére kiterjedő hatállyal-kimondták ás élelmiszerek kivi -  

telének tilalmát /l5/ • Nemcsak kenyér ':és lisztből' volt  •nagy •a 

hiány, hanem más élelmiszerekben is. 19167ban . "Szeged terü1e 

tón .oly nagy tejínség volt, hogy a .város hátóságának szigorú 
intézkedésekét kéllett foganatositani, hogy em némiképp meg 

változzék.-e /16/-Bevezették országosan a liszt `€s kenyér° jegy- • 

rendszert ;' Ez :azonban nem váltotta be a' hozzáfűzött'reményekét. 

Már 1.916-ban súlyos volt .a helyrét, -erről az egyik 'interpallá- 



elő, majd  as  erre adott vádasa tenuskodik=-"Kogy a közönség  

nagy fáradozással 6s id6veotteséggel jut egye.egy kiló 'loat-

hes;  vagy kezeyórhen, anaak oka asr hogy  az el$mutetásra as6l6  

lisst jagyekkol visszaélés történt: A ki3mdnség j6rógt® több  

lisztjogyet szQiraett' mint amihez jogos igOnye volt is  "azzal  
~ 	. 	: 	,,  

na~ryobb mo ~nnyisógü 'lisatet vás~áarolt, ami által a közönség  

többi réste e101 a Meat,  vagy a keny6tr' réamben; 'vágy egéezébon'  

alvosatott, 's igy 'a lisstbAn vagy`kenyérbon sztiköiköd+5 lakosok  

valóságos ostírcm ala vettók as  elárusitó holyoket." A vicsza«  

ótdsok na8akadályotására családonként agy.®gy könyvscskót aittak  

ki a  Választott kereskedöhda bejelentve. ggy6bkónt. a viss :50636i;  

sok msllott as iio sfxlyonan érintette a  lakosságot  hogy  a  

meghatározott isinnylségot a város .nem' kapta ívág, 25 %-kal -  

kovesobbet hoztak t4rggelemba,' nfrt amongyi a val6 sQgban snük00 ' 

aóges lett volna. /'i?f  ' 

191?0 elején szabályozzák a zsir és szalonnafogyasztást  

a 87/1917»es as.. rendeletben 1/2 kg-ban óllapitották meg egy  

RSnak agy havi szűksógletét. ' /18/ A báborri bvolnek növekedésével  

nónok. a gazdasági nehózségek ős ezzel párhuzamosan növekszik  
és elógadot lenség.. t 6rzőkeitetl az alábbs 1917.. augusztus 
6040 kelt .okmány isi "1917. augusztus 5.-6n 8 Korzó mozi . nyári .  

hel+yie6g6ben.a város lakossága minden rétegének jalenlétbben ®og-  

tartott Spgyiiléa mvgállapit  ja, bogy  Szeged  város közellátása  

8s köz6lelmesóse ma, a háború negyedik esztendejében sem  tudott  



a'kezdet legelemibb nehézségein tulvergődni és hogy a város 

hivatalos kcfzellátási szervezete egyáltalán 'nem felel meg ;  .. 

azoknak a követelményeknek, amelyeket a lakosság ezzel szemben 

jogosan támaszthat.' 

Ezért a mai nagygyülés a  következőket  mondja ki ha- ' 

tározatképpens' 	 . 

.A küldöttség keresse fel Szeged város polgármesterét 

és főispánját, s őket a lakosság nevében hiuja fel, hegy. egy- ► 

részt a saját hatáskörükben, másrészt 'a kormánynál való sürgős 

közbenárással tegyék lehetővé, hogy a városnépe a sulyos 

viszonyok dacára megszerezhesse jövedelméből az emberséges meg-

élhetés nélkülözhetetlen kellékeit.Ezek között a legfontosabbnak 
J 

mondja ki a nagygyülés a következőket: 

1." Rlengedhetetlenül szükséges, hogy lehetővé tétessék 

az évi gabonaszükséglet beszerzése a város minden lakosa részé- 

re, mivel a Haditermén eddigi mtiködése semmiféle biztositékot 

nem„ nyujt arra nézve, hogy a közellátás zavartalan ős a liszt 

élvezhető less. E célból engedtessék meg a szomszédos törvény-

hatóságok területén való gabonavásárlás. A szegényebb lakosság 

részére a város vásárolja meg a gabonát és őröltesse azt meg .  

A fejadag minden emberre nézve, foglalkozásra való tekintet nél- 
*)LI- 

kül egyformán havi 15 kg gabona, vagy ennek megfelelően 10,5 kg"  

legyen. 
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2..
A lakosság ellátására szolgáló gabona  Szégeden őröl 

t éssók meg. Ás ..  őrlési réádelét ' szigöruan 'bntartandb és ' a ' ki- 

`őrölt kórps 'kizárólág' a' váz'os 'lákosságát""szolgáló tehéntartás. 
és sertéshizlálás' céljaira szolgáltassék, illetve fordittassók. 

A  hádiintózmények a sertéshizlalás központ;ositá$ára irányuló 

tervezete oda módosittassék, hogy mindenkinek jogában álljon 

családjának nagysága arányában egy,i vagy két sertést hizlalni. 
A központi sertéshizlalás azok céljait is szolgálja, akik maguk 

is hizlalni nem képesek. A hízott sertések nyerészkedés céljából 
való adásvétel tiltassék el.' 

3. ' A város hatósága haladéktalanul tegye meg a szüksé-

ges lépéseket tüzelőanyagnak a téli hónapokra való beszerzése 

iránt és kelönös gondja legyen arra, hogy a tél hidege ellen 
a szegényebb néposztály védve legyen. Szükség ° esetén a . tüzelő-

anyag beszerzési áron alul. is: rendelkezésre bocsétassék. fiason- 

lóképpen kötelessége a.hatóságnak elengedő petróleumról gondos-
kodni mindazok részére .,, akiknek más világitási eszközeik nin- 

csenek. Ennek .kiosztása ,körül pedig „tolongás és protekció semmi 

esetre se töressék meg: 

4. Miút án a  körélelmezést hivatal,' de különösen az ár- 

megállap tó ' bisötts'gés aközélelmezési tanács eddigi müködése ' "  

semmiképpen  sem  megfelelő, haladéktalanul intézkedjék a'" város 

polgármestere ezek föloszlatására és olyan módon való uj jászer• 

vesése iránt, hogy abban a fogyasztók minden rétege, nevezetesen 
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a munkások és munkásnők,' a városi; állami és magántisztviselők  

delegáltjai -'mint különösén érdekéltek »'többségben légyenek.  

E bizottság, illetve' tanács i'rányitása a jövőben a közélelmezést  

és az árak kizárólag e bizottság többségének ármeghatározásé  

szerint állapithat6k 'meg.. A bizottság kiilönös kötelességévé  t ~ . 

tessék az ipari cikkek  árának mielőbbi msgáilapitása, illetőleg  

annak' sürgetése, ruházati cikkek lefoglalása. 'Képtelen állapot  

ugyanis; hogy ma urak és urhölgyok'ugyszdlváa minden hónapban  

uj ruhát é9 Cipőt csináltassanak,, a szegényebb néposztály pedig  

kénytelen folt hátáé foltos rókát viselni, mert a  mai  ruha és  

cipóárakat" mégfizetíi képtelén.  

5.' A  városban óriási' mértéhben lábrakapott a cserékeres-

kédeiem,. amelyben .á lagjélentékenyébb szerepe a dohányáruknak  

jut és a cukornak. bohányért és cukorért ugyszólváa minden  kap-

hat&. ,  Hive/ . a:.szegényebb 'néposztály. dohányárukhoz és cukorhoz  

csak sziiken.jut; részére megszerezhétetlen marad .á legtöbb szik-  

ségleti. cikke :.A :polgármester ur: érélves intézkedéseket fogara . 

tositson,a.cserekeréskedelém•mégszüat 'etésére 'és lépjen érintke- 

zésbe:a pénzügyigazgatósággal, bogy á . dohányáru jegyrendszer  

alapján, osztassék' szét; Nigazságosan a lakosság között;  . 

.közegészség : szempont jából egyik legfontosabb cikk:  

a szappan. forgalomba. hozása szabályoztássék. Az ua. hadiszappan  

aiosakodásrá- nem.alkalmas, mig éti un: pipereszappanok, bár több-

nyire igen Silányak, oly drágák, hogy a szegényebb' nép számára  
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hozzáférhetetlenek, A. hatóság tehát gondoskodjék a lakosság . 

részére megfelelő -olcsó szappanról: /19/ 

A város lakosságának elégedetlensége állandóan növek_ .  

szik a közszükségleti cikkekkel való ellátás megoldatlansága 

miatt* Egyre gyakoribbak az olyas esetek; amikor hatalmas  tömeg 

gyűlik össze az élelaiszerelosztó helyeken s több órás 'Várakozós 

után üres kosárral távoznak. /20% . 

AhelyQet enyhitésére a legradikálisabb intézkedéseket 

hozzék:;á gabonaneműek zár-.alá vételét, a nem termelők készletére 

is kiterjesztik, házról házra'járva összeszednek minden gabonát. 

ami e fejadaggá fdlUl 'van. /21/ 1917—l916iban már nemcsak kenyér.- 

bői, lisztből, 'zsirból és tejből volt óriási hiány,: ha-nem burgo. 

nyáb6l is. Szegednek hetente háromvagon'burgonyát utalnak ,ki,, . 

ezt som  'kapják rendsaeresen, mivel a vasúti szállitás sem.képes 

a  szállítási feladat 'megoldásárát d22/ 

A  súlyos: élelmiszerhiányt ;  az árak emelkedését megpróbál- 

ták enyhiteni.' Ennek  érdekében 1915. márciusában a városi tarács 

elhatározza -és létrehoz egy üzletet a.at6ság. terményárusitásn 

részére .A "bús árának, folyamatos, emelkedése megakadályozásáran 

hatóság#, husmérés felállitását is  elrendelik.' /23/ Az tiz'ehetben 

burgonyát,: lisztet, tojást és zöldségféléket árusitanak, csak.- 

a közvetlen fogyasztók vásárolhatnak. Burgonyából 5 kg, kenyér. 
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ből 1-5 kg‚ot. /24/ Az üzlet vezetésével:megbizott kereskedő 

saját meggazdagodaisdnak  forrását,  látja at üzletben, 1916.  január  

1461 március 	terjedő időben elsikkasztottak 72.000 koro- 

nit. /25/ Később a  Hatósági  léerményárásit6 üzlet hatáikőrét 

kibővitik, nem csak élelmiszer,  haném egYób közszükségleti cikke-

ket is árusitaziak-. ,  /26/ Ezek az . intézked6sek csak terilleti keze- 

lést jelentettek. 1916-ban a iezetőség 	igy panaszkodik: 

"Szalonnában  és isirban nagy szükség jelentkezik, amelyet a moi 

árviszonyokmellett a rendeikezésre.6116 eszközökkel kielégiteni 

nem lehetu.. Májusban 90 kg zsirt ,tudtak eladni, mivel new volt 

‚tab. /27/ 

Egyes tontosabb élelmiszer* maximált fira a kiivetkető-. 

képpen alakult: 
• 

Mégne'vetéit ira'' 	korőlmában 

 

1914.08.11.1914. 1915. ' 1917. 1918'.1  

Csirke -;6 1,5-2,5 3,6 3;2 

iyák db 1;6 3,t;} 

KfiPoszti fej 5,0 7,0 3.0 

— 	kg' 0,16 6,24 0,42 7. 7  
: VöröshE'lgyaiii kg Ö,20 0,26 0.70' 0,70 1,34 7: 

Harhaluis: kg 1,40 1 9 80 5,0 5,40 10,0 

`Sertéshús • kg 1,60 2,0 6,0 ' 



- 102,0  

- 96, 0  
- O M 

1 liter tej:  

l liter s. borsó  

1 liter szárazbab  

1 liter mák  

1 fej kelkáposzta  

1  i'00  
 

4,00 g
. 

2,4o g .  

9091 1  

2,40  H 

íegaev,ezés  ...Á,. r a,k 	k o r o,n á b a,n  
'1914.08:11:' . 1914: .. '1915: ..19i6: 1917.' , 1918:  

Zs ir  

4uhfius kg  

Tej 

 

lit  0, 20  

Tojás 	db 	0,06  

Kenyér féhér ,  kg 	0,40  

Kenyér barna kg 	0,36  

szalonna  
pörkölt 

füstölt 

,paprikás 

Bab 

'Rockacukor. 

Rozsliszt . 

Árpaliszt 

Tengerliszt 

 ~
kg . 	2,00  ?,:00 8,00 

kg 2,00  8,00 $,00 

kg . 2,00  8,00 9,40 

kg 0, 60  r 0,44  
kg -  6,96 0,96  
q •• 42,91 48,00  - 

q «• 46,35 58,00  - 

q ~ 	 - 	.  32,50 44,00  

1,80 7,40 	9,20  

1,3Ó 3,2Ó 	3,40  

'0,2 	'6,40 	0,48  

Ó, 10 0,14. 	0,27  

0,50 	0, 52 ' 	0,90 	' = ` .2, 66 -  
0,44 . 0,44 	'0,48 	- . 0;92  

9,6  

11,0  

12,0 	Ile 

Ezek  maximált árak vottak, ha megvizsgáljuk azokat az árakat;,  
melyekért valóban vásárolni lehetett.  

Az érdekesség kedvéért egy néhány példát említek megy 
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1. pár rántani való csirke . 

1 kg zöldborsó..' 

1 db ' t ük 

1 db uborka 

1 liter árpa ' 

1 kg kenyér 

40-5E1 

4-5 1.0 

?,00R 

2,40 8 

2,00 $ 

4,80$ 

A hatóság próbálkozott azzal, hogy az árak emelősét megaka- 

dályozza; ` ez. azönban téljesen eredménytelen: volt: Az árak  maxi- 

- milásának az lett az ' eredménye,..hogy a gazdán -a .  piacról vissza 

vitték termékeiket:: "Már a szerdai piacról többtermelő inkább 

visszavitte áruját; minthogy olcsóbban adja, mint amilyen a 

maximálás előtti ár volt. A szombati piacon pedig már különösen 

észrevehető volt a termelők sztrájkja." 

"Nagy hiány mutatkozott tejben is= 32 fillér-ért zem akartak a 

kofák tejet -adni és csak hatósági közbelópósre.szánták rá magu-

kat az árusitá sra." ' : 

Később . még súlyosabb lettá helyzet, mivel , bizonyos 

élelmiszert,csák más áruk cseréje ellenében lehetett vásárolni. 

eA tetermelők'már annyira tulmórészek lettek, hogy egy liter . 

.tejért 2 koronát kértek." "Egy asszony, 'hogy beteg gyermekének . 

tejhez jusson,:` kénytélen volt  az egész hónapra kapott cukoz 

mennyiségét odaadni a tejhordó anyának, . aki ráfogta, hogy . a 

cukor kg. 8ü'fillérés igy 2 liter 'tejet adott 2 kg. cukorért. 

/28/ 
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A fontosabb termények ára 1914-bent /29/. 

Búza 40,00 8 

Rozs 30,60. K 

- Árpa 25,00 R 

Tengeri 20,00 K 

1915. március 

Tengeri 27,00 K 

április 

Tengeri 

május 

Tengeri 

1916.-bah: Búza 

Árpa 

Zab 

Tengeri 

Köles 

37 

28,00 8 

29,00 K 

50,00 K . 

42,00 g 

38,00 

-40,00 K 

60,00 K 

Bab 	55,00 

Bor 100 liter 	100,00 . K 

1918.-ban: Búza 	75,00 H 

Raze 	'62,00 .8 

Kétszeres 	62,00 K 

Árpa . 	62,.00 K  

Zab 	6200 8 



- 67 — 

Az árak emelk,edését,..az „mutat ja.. nagyon 01, hogy 1914. 

Julius 22.-én a budapesti gabonatőzsdén az alábbi árak voltak . 

érvényben: 

Búza 	 13;46 

Rozs ... 	 9,76 K 

Zab 	 ? i96 K 

Tengeri 	.7,2 6 K 

Természetéren nemcsak a gabonaneműek ára emelkedett 

ilyen nagymértékben,'.henem jelentősen emelkedett az igavonó 

lovak ára is. Például 1915-ben egy 4-5 éves kanca ára 2120 

korona, a 3 évesnek pedig 1700 korona volt: . 

A$ iparcikkekkel való ellátás sem volt jobb, mint az 

élelmiszer ellátás. E téren, egyrészt óriási hiányok voltak, 

másrészt jelentős áremelkedés tapasztalható: A posztó ára 

1915-ben 20 %'.kal,a petróleum ára 1915." nyarától őszig hl-ként 

68 K-r61 95 K-ra emelkedett. /30/ Az áremelkedés egyre fokozó- 

dott. A tégla ára 1000 db. 1915 végén 40-50, a mészi q 5-6 K 

volt. /31/ 1916-ra a tégla 80, a másra ára 12 K-ra emelkedett . 

1917. elején-a tégl€::ezer db. 120.,' a mész q 11-12 K., 1917: 

végég ezer tégla 180 :.a mész q 16-30 K-ra emélkedik: /32/ 

Ugyanez a folyamat. tápasztalható más iparcikkek vonatkozásában 

is. 1917•ben rátérnek:a fatalpu cipők gyártásári A bőrtalpu 

cipő megfizethetetlen a szegényebb néposztály számára. /33/ 

1918-ban már oly nagy az iparcikkek hiánya, hogy csak ágy 

jutott a lakosság egyes fontos iparcikkhez,'ha bizonyos mennyi- 
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.ségü .  kenyérgabónát ~  "szolgál'tat'ott.' bé..: ;Akik ,maximális , áron.  

beszólgáltátt ak.- 734/ ,. 	 . ,  

1 .15 kg gabonát vagy 4 kg lisztet, az vásárolhatott  

1 csomag dóhányt; 	 : 

2. 10 kg gabonáért vagy 8 kg lisztért:1.':orsó pamut-

cérnát;  

3.' 20 kg gabonáért+, vagy 16 kg lisztért l': kg petró-

leumot,,  .1 kg cukrot, 1 liter szeszt, ,egy orsó  

Jencérnát, vagy l - doboz gyufát  

4. 3& kg  gabonáért, vagy 24 kg lisztért, 1 db bőrbál  

késsült lószerszámot;  

5. 50 kg gabonát;; vagy 40 kg lisztet, az vásárolhatott  

., 1, kg ~ 'talpbórt; ', 	. 
6:1.00-kg gabonát:; vagy ,.80:kg:lisztet,; az :  vásárolhatott  

1 pár cipőt; vagy 1 m. posztót; ',  

 

?e :  500 kg  gabonát, ; vagy 400 : . kg lisztet, as vásárolhatott  

1 db ' szekeret. ,  • 

I~z áz intézk'edés munká•sokat.. .és . alkalmazottakat ,é,s nem . utolsó  

'sorban asa agrárproletár : tömegeket aúlObotta ,:  

fontosabb ipart termékek ára 1918; elején. :  

, Fértl"  

,Pamtit -és' l®ncérna- 1000 . m cirsó.  

máÍpbór .  
üyartyá 
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0,10 K  

8  

Gyufa 1, :doboz 
Dohány 25 .gr, csomag . 0,18 

Készruha férfi . 230  

Mikádó ./átmeneti .kabát/  220  

Férfi ing  35  

Női szövet .m. 	35.0. .4,0 

Női ::ing  

Női .vállkendő .  pánin  

Női ,harisnya  

,0 ' 45,0 . 8  
36 K  

150 	it  

15,- 28 8 : 

Gyermekruhák Ifid, ,.12.éven aluli/  

Télikabát 4 -  évesnek 	75  

évenként 5 .ff-Oal több,,  

Fiúöltöny 3 évesnek 	: .55,  

?id lszveatter és ,  nadrágból 4116 rub:as  

3-12 évésig 	 , 414504t050 :x : . 
12 éven'aluli lányruhák: 

	 60, 50-76.,;50  ~ . 

: Sluz és á1  j leányoknaiei. _  

4441 évesnek . . 	 78,50-90 g  

12-1;6 éves fidnak készruha:  

13 évesnek'.készruha  

12 éven felüli lányoknak:  

Szövetruha /kabát/ 

130 — 230  $   

110 - 114 4 	/35/  

A lakosság ellátattlanságát a következő idézet tökéletesen  

demonstrálja 't "Hihetetlenül kétségbeejtő állapotok ,  előtt  
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állunk a ruházkodás; terén. A szövethiány és- a: lánekereskede 
lem az 6:rakat ,annyira. felhajtotta, -  hogy ma már ara értelmi 

sigi középosztály ott áll, hogy tul kell,helyezniök magukat 

a társadalmi.poz,iciójukhoz.megkivánt.kényszer elegancia elvén 

és :foltos ruhát,kell viselniök: Ez még a kisebb .baj volna, 
de a fő nyomoruság a. szegényebb  osztályoknál-abban nyilvánul 
meg, hogy:. a' ;hadiszövet :tartóssága a minimálisra redukálódik, 

s igya N6pruhásati.Bizottság sem képes az igényeket kielégi—. 

t enni": /36/.. 	 . 
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14. 

AZ OSZT.ALYHARC .. ÉLEZőDÉ$E. A FoRR.ADAP•I ERJPDÉs 

FL4RTiiALADOA 

e 
i 
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A várősi lakosság zömét Szegeden a kis-is közép 

polgárság tette ki. A iliggetienségi ás 48-as Párt szegedi 

szervezétének hive elsősorban ezek voltak. A lakosság társa-

dalmi 'helyzeténél fogva a 480.as eszméket vallotta magáénak, 

s a kiegyezést ellenezte. Ebből következett, hogy a 67-es 

alapokon miiködő kormánnyal szemben állt. Ez már a kiegyezés 

utáni első választáson bizonyossá vált, amikor is a megválasz-: 

t ott háröm képviselő az ellenzék soraiból keriilt ki. A 

Kormányon lévő Tisza Kálmán megváltoztatta a városa' kerületi 

beosztását ős a,kórábbi felső ős alsó választói kerület 

helyett- amelyekben a kormánypárti elem elenyészett - létre 

hozta a kifiső ős belső kerületeket. Ezzel elérte, hogy leg- 

alább agy méndátumot biztositott a Szabedelvii majd az ezt 

felváltó Nemzeti Munkapártnak. A Munkapárt szegedi szerveze- 

tének bázisa a belső választői kerület lett. Ez a nagykörúton 

belüli része a városnak. Itt élt a nagypolgárság zöme - a ban- 

károk, gyárosok, nagykereskedők és a közhivatalnokok, vezető 

beosztásúi tisztviselők: A belső -választói kerületben ellenzéki 

Jelölt nem is  indult, itt  csak munkapárti képviselők viaskod-

tak egymással. Kivételt jelentez alól az 1918-ban megtartott 

képviselő választás, amikor Pálfy Dániel a Károlyi párt jelöltje 

is indult, azonban ó is vereséget szenvedett. Szeged politikai 

arculatát .a háború kirobbanásakor a munkapárt politikai koncep- 

ciójának egyöntetii helyeslése ős támogatása jellemezte:' ' 
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Prioritását tartosan biztositotta a fentebb emlitett választó  

kerületi  beosztás;': ,Igy történhetett meg, hogy még az 1918gas  

képviselő választáson is munkapárti jelölt került ki győzte- 
., 	. 

sáa, a Károlyi.párt jelöltjével szemben. A választás az  

1913 -ban összeállitott választói névjegyzék alapján történt.  

Azokét a fiatalokat, akik az  új eszmék iránt fogékonyabbak  

voltak - fiatal diplomásokat kirekesztették az  akcióból.  

A munkapárt helyi szervezete érezte, hogy mandátumát csak úgy•  

tudja biztositani, ha ehhez a csaláshoz folyamodik. A munkapárt  

befolyása csökkenését azonban mutatja,  hogy e választói  kerü-

letben lévő . 3356 szavazati joggal rendelkező köziil összesen  

1160 fő vett részt a szavazásban, ebből is csak 714 fő szavazott  

jelöltjóre. A korábba 90-95 %-al szemben most a szavazatok alig  

60 y-át kapták. /1/ A Nemzeti Munkapárt szegedi szervezete  

.tekintélye csökkenését jelentette, amikor a, part hiiséges kiszol-

gálóját, Cicatricis Lajos főispánt leváltották,- 1917. Junius  

és helyére Dr. Kelemen Bélát nevezték ki. Ó a Függet  

lenségi és 48 /A ponyi/ párthoz tartozott. Cicatricis feltétlen  

hive volt Tiszának,.különösen a választójogi kérdésben. Amikor  

megkérdezték; mi a vélemén4Ye választójogi problémákról a követ-  

kenőket válaszólta= "Az általános titkos választói jognak ,nem'  

vagyók hite...  * * fog  történni, .hé megtörténik a leszerelés?  

A katonák haza jönnek s. egyszeriben látni.fogják t  hogy azok  
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akik itthon maradtak rendkivifl meggazdagodtak. Ez mérhetetlen. 

elkeseredést szülhet, s ennek beláthatatlan következményéi 

lehetnek." /2/ A Munkapárt szegedi szervezete vezetőinek aggo-

dalma a választójog kiterjesztését illetően nem volt alaptalan. 

A megtartott képviselő választás is ezt igazolta. 

A munkapárt befolyása további csökkenését tanúsitja, 

hogy amíg a vezetőség szolidáris a leváltott Tiszával, addig 

a párt volt hiveinek agyrésze ú3 pártot igyekszik szervezni,.. 

amely tekintélyét vésztó munkapárt helyett és mellett a városi 

burzsoázia érdekeit képviseli. Igy került sor Szegeden.as 

"Iparosok ós Kereskedők Pártja" létrehozására. Ez egyben az 

ipari és kereskedelmi tőke, valamint a földbirtokosság közötti 
• 

ellentét fokozódását is jelenti. /3/ 1917. végén az előbbiek 

már nyilvánosan birálják a kormány adópolitikáját. Megadóztat-

ják a munkát, a vállalkozást, a tőkét, ugyanakkor csökkentik 

a földadót" hangzik a birálat." /4/ 

At 1915-I96-ban kezdődő kormányzati válsággal párhuzamosan 

as uralkodó Osztályon belüli ellentétek is  tovább éleződtek ós 

egyes csoportok, saját érdekeik védelmére szervezetet hoztak 

létre, amint erre már fentebb utaltam. 

Az "Iparosok és Kereskedők Pártja" akku16 gyűlését 1917. 

julius 12.-én tartották.. A pártot Wimmer Fti löp,. Veine# Miksa, : 
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Bozsó János,, ',Bokor Adolf, $chvarc Man6, st.b. . hozták létre. . 

Wimmer javasólta::a párt létrehozását azzal acéllal,: :ohogy 

;a .következő ,választ'áson • olyan, képviselat tudjanak választani, 

aki .az iparosok Is, kereskedők javára,, dolgozik." •"Minthogy t• 

a szervezet s. vá asztój ogi. blokkon, :tÚilmenő, ' ' célokat tuz :ki. 

maga elé .ágy :  a 'blokkban .való belépést, nem tartja szükségesnek:" 

Még ,ekkor megválásztják, a tisztségviselőket :  is.. Az új párt: 

elnöke.Wimmer 'Filöp lett. /5/ A város politikai életében nagy 

visszhangot.keltett az új párt létrehozása, mivel "Magyar-

országon még nincs egy ilyen közgazdasági alapon álló politikai 

párt,-Dr Csért Ede a munkapárt szegedi szervezet vezetőségi 

tagjának a véleménye: "nagyon egészségesnek tartom a kereske-

dők és iparosok szervezkedését. Nem látok ellentétet az új 

szervezet és a munkapárt programja között." /6/ A szervezkedés 

célja egyértelműén az volt, . hogy a Függet lenségi., sőt a 

szociáldemokrata párttól is leválasszon olyan rétegeket, 

--kisiparosokat és kiskereskedőket - akik ingadoztak. Különö-

sen a szociáldemokrata párttal szeretnének jóba 'lennis 

"nekik is az az érdekük, hogy kereskedők és iparosok kerülje- 

nek a parlamentbe." "A mi politikánk nem más mint a kenyér- 

kérdés, a helyzet.tehát az, mint a szocialistáknál. /7/ A, meg- 

- alakulás után közzé tették programjukat',' 

A Szegedi.'Kereskedők és iparosok Pártjának programfia; 

"Az iparosok •és kereskedők. szervezete a, Báros ,választd 
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polgárságát oly országgyülési . képaiselŐk jelillésének és meg 

választósának kivánja megnyerni,. akik. t evékenyééguket . elsősor-

ban az ország közgazdasági életének előmozditására kivánják 

forditani A szervezet mellőzni kivánja, az 1867. óta egész. 

politikai életűnket betöltő közjogi, valamint a választójog- 

gal kapcsolatos ujabban felszinre kerülő.. jelszavakat és a :poli- 

tikai életnek súlyát. az égetően fontos közgazdasági feladatok' 

megoldására kivánja helyezni.. 

Az iparosok és kereskedők szervezete a szó valódi és 

nemes értelmében szabadelvü és csak tiszta demokratikus elve-

ket szolgál. Ennek megfelelően kivánja a választójognak széles 

néprétegekre való kiterjesztését, a választójog reformjával: 

kapcsolatosan a városok súlyának növelését, de egyúttal a magyar 

faj vezető szerepének a közélet minden ágában való biztosítását. 

A'szervezet jelöltjeltől a közgazdasága kérdések állandó 

előmozditását az egész vonalon követeli meg. Ettől a munkától 

várja a nemzet-az anyagi'jülétnek és'as órszág'bóldogulásának 

elősegitését,"de egyúttal a munka zömét végző inteligéns várost 

polgárság az iparósok' és keréskedők súlyának növelését is.  

E célból az iparosok és kereskedők választási,. szervezete 

a szerencsétlen összeférhetetlenségi törvénynek, amely az iparo-

sokat és kereskedőket a képviselőháztól távol tartja sürgös 

megváltoztatását követeli, lehetőleg - már a most megalkotandó 

választási törvény keretében. 



A . .  szervezetA,elölt j,eitőlAs . megválásztandó kéÁviselt-,  

jétől; a . .sikraszál,láe követeli nem csupán az önálló existen- ~ ;  ~ 

ciák,. ;hanem ha ém a : magángvatálnokok és  .keré•skedelmi é1ka1- ' 

mazottak érdekében .is,.hogy.azok jogos követelései-jogviszonyuk  ,  

rendozóse'.és nyugdijbiztósitásuk..irántteljösittessenek  Dö 

a, szervezet programjába tartozik:-.a szociális bérendezések  

megoldása is mindazok érdekében, akik a termelő produktiv mun-

kába résztvesznek. 	 . 

A szervezet jelszavak nélkül, nem egyéni hiúságokat  

szolgáló, hanem igazán gyakorlati politikát kivárt a hazánk  

érdekeit, egyedül szolgáló közgazdasági téren megvalósitani.  

Ennek a mai viszonyok mellett egyedül helyes politikának a támo  

gatására hívja fel a szervezet saját érdekében az összes ipa-  

rosokat, kereskedőket, de egyúttal mindazokat, akik a törekvés-

sel rokonszenveznek. /8/ A programot nem szükséges magyarázni  

a célja ágyértelmű; a népszerűtlen munkapárt helyett egy olyan  

csoportosulást létre hozni, amely a valóságban a munkapárt mini- 
i 

orális programját más tálalásban érvényre juttatja.  

Az uralkodó osztály polarizálódásának első kézzel fogható  

jele Volt,  amikor a Függetlenségi és 48-as pártból Károlyi ki-

lépett és 1916, Julius 18-$11 új pártot hozott létre "Egyesült  

-Függetlenségi és 48—as Párt"néven. Az országos párt szétválását  

a Vidéki szervezetek szétválása követte. Szegeden a két irányzat- 
~ 

nakt mind az "Opponyi" mind a "Károlyi"  pártnak volt tömegbázisa.  
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Á' szervezetileg is jelentős` bázisra ' a "Népkőtök" re' támasz 

I kodott'. Az "pponyi" párt szégedi szervezetének vezére Kószó 

István s "Károlyi" párt ' vezetője Becsey Károly.'E'két párt között 

'szegeden`'nem lehet éles határvonalat'húzni. Tevékenységük főleg év-

'fordúlók'rendezésébén, választások előkészitásében, hívek és 

Vokebk toborzásában merült ki. Érdekes, hogy az "fpponyi" pártot 

képviselő Kőszó István,1918. január 31.-én igy nyilatkozik: 

"Az.új • alakulásban /48-as Alkotmány Párt/ több kérdésben nem 

értek egyet. Előfordulhat, hogy , a párt szegedi szervezete nem 

fogja'magát alávetni az országos párt határozatának,.do ebből 

nem következik, hogy a párt egyrésze a "Károlyi" párthoz fog 

csatlakozni" Nem harcoltak egymás ellen, de nem is támogatták 

a másik fél törekvését. Ez az 1918. juliusi "képviselő választás-

nál" azt eredményeste, hogy a "Károlyi Párt" jelöltjével szemben 

a "munka párt" jelöltje került ki győztesen. 

1917•ben a városban élő nagyszémú polgárság szervezkedé- 

se is megindult. Sorra alakulnak a különböző érdekképviseleti 

szervek. A polgárság nagy tömeget kitevő magán és közhivatal- 

nokok már 1916-ban kezdtek mozgolódni. Ekkor azonban élet és 

munkakörülményeiket akarták megjavitattni , főleg kérvények útján 

próbálták elérni, hogy drágasági pótlékot, vagy béremelést kap-

janak. A drágaság ellen és a pótlék kiharcolását célozta az 

1918. március 25.,nagygyülésük is, Eredményt azonban igy elérni 

nem tudtak. Működött szegeden a Magántisztviselők Egyesülete, 
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ez a szérvezect tőkés, irányitás alatt' álh,'.'elnöké Wimmer .Fülöp. 

'E'szerv'ezétnek 1917.;, augusztus 30-.ig nők ,nem lehettek . tagjai, 

holott a háborús 'időszakban, a tisztviselők zöme nő .volt.. /9/ 

Alapvető változást csak 1918: junins 2.44n értek ,e1 R. amikor. 

megalakitották a-  szegedi Magántisztviselők. és. Kereskedelmi 

Alkalmazottak szakszervezetét. Elnöknek Holló :Jenőt, titkárnak 

pedig. Schnóbel Mór-t„ választották. A szervezet létrehozásában 

a szociáldemokrata párt is résztvett: /10/ 1918•ban mára szegedi 

városi hivatalnokok is országos jelentőségű mozgalmat indítottak 

miszerint az ország 137 városának tisztviselőit mozgósitották 

s szervezetbe..tömöritették. 1918,. szeptember végén szegeden 

tartottak nagygyulést és kimondták a szervezetbe való tömörülés_ 

szükségességét. /11/ 

A városi lakosság szervezkedése megmozgatta a tanyavilágot 

is. A Szeged Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület vezetősége 

elhatározta,, hogy kerületenként megszervezi alosztályait •  Tétre 

hozták a Fehértói és a Csengelei.kapitányságokban szervezeteiket. 

Az alakuld gyulésen. :drFajka Lajos a következően nyilatkozott 

a  szervezkedés jelentőségéről.."A..földmüvelő. kisgazdák ős bérlők 

sorsával nem törödik sénki;,.helyzetük könnyitését csak önmaguk- • 

tól és, az. egyesülés. útján.. képesek elérni". Felsőtanyán 200 fővel 

meg-alakúlt as alosztály, elnök. Kordés. Ferenc.lett,./12/ 

A háború végére a politikai "és gazdásági ellentétek tovább 

éleződtek. 1 Polyamátban a különböző é'rdekti ' csopórtok, 'politikai 
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.ós gazdasági szénvezetéket. hoztak, létreis céljuk a. hatálom 

újraelosztásánál megfelelő erőt tudjának . felvonultatni. .A, két 

alapvet ó' osztály:: a munkások é's..a ":tőkések mellett az : "közép-

rétegek" :szervezkedése_. is fellendül,. Ezzel: párhuzamosan 	:, , •. 

élénkül á. megnyerésükért,folyó.harc hevessége. A reakció olda-

lún lépett a politikai élet "szóritájában a Klérus. Vagyonát 

ős befolyását a tekintélyét vesztett uralkodó osztály megmer 

tésére forditotta. Látszólagos. szociális követelésekkel próbál-

ta a nyomorgó tömegeket céljának megnyerni. 1918. február 

10.--én az Alsóvárosi plébánián: megalakitották,.. illetve 

szervezik a. Keresztény .Szocialista Párt szegedi. szervezetét./13/ 

E reakciós pártot szegeden először 1908 —ban_ a lak it ották meg 

nKeresztény.Szocialista Egyesület" néven. /14/ A párt célja, 

hogy a középrétegek.- sínunkásság ingadozó} részét megnyerje . 

sajátérdekeinek. Ezért a Magyarország&.Szociáldemokrata Párt 

1903-as programjának.tdbb kovetelését átvették ős ezzel akarták , 

a munkásság tömegeit megnyerni. /15/ Szegedi vezérlik Radravecz 

István és Karácsonyi Guidó.`Módszerekben nem voltak válogatósak. 

A .jól bevált ónszázados tapasztalatok ős módszerekben,: a lelki 

. kényszeren túlmenően,. újabb módszerektől sem riadtak vissza. 

Karácsonyi'Guidó belsővárosi plébános, .1918. áprilisában 

álszakállt ragasztött és álruhába öltözve /vasútasnak álcáz— 

ta magát/ a szegedi vasútállomáson és a belvárosi templom 

környékén at' emberek kezébe _röpiratot dugdosott. !,01vasd és • 

add tovább; szólott ez a szegedi brossúm, amelyben a szeretet 
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nevóbeu, a gAl'dlet szokatlanul ddrva ég alantos hangján, . 

csöndes felekezeti izgatás áradozott kót egész olddon.  

Ez a hang a : tiszaaaztári idők.8eid6gyülöl©tét is tülssárnyalta,  

világháború összes szenvedőséért a zsidókat tette felel6ssét  

Az autaganisztffikus osztály elleut8teket vallási ellentétekké  

akarták d®gra4á1n9, A röpirat szerint melyet Karácsonyi szer.  

kvsztott s a zsidó mabadki3zmifvesek és a zsidó szocialisták  

szándékosain és tervszorUan akarják megrontani 6s3 t önkre tenni  

A magyar f~ijt. /16/ Az ' ilyen módszereket nemcsak a munkásság, 
 

de a polgári körök haladó gondolkodású r6sse  is eiitólté:  

Ezért történt meg, 'hogy a Keresztényszocialista Párt azon  

igény8t, hogy párthelyiséget kaphasson a  városi tanács elutasi.  

totta. /17/ A  kerosstányszocial$sták a reakció, szélső jq ►bb•  

szárnyát képviselték,:Veszdlyességifket fokorta as "álszociális"  

programjuk amely a politikailag képzetlen tömegekben zavart  

kelthettek. Előfordult olyan eset amikor a demokratikus szerve.  

zetek tilts' meghirdetett béke nagygyiilés idején "könyörgő"  . 
.. 	 . 

körmenetet szerveztek.   

A magyarországi munkásmozgalom történetében Csongrádmegye  

és $zegad munkássága több nagy3e1ent6ségU eseménnyel hivta  fel 

magára a figy©lmet..Az els6 világhábord kitörésekor a szegedi  
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munkásság már jelentős múltrátekintett vissza. ,1890-tő1 

Szeged  volt a egye m 	szocialista munkásmozga lmának közppnt ja. 

A szegedi munkásság szociáldemokrata szakmai szervezetei zár 

az 1890es években létrejöttek és as 1905-1906-os években . 

jelentős ,harcokat ,vivtak a munka és életkörülményeik megjavi- 

fáscárt: Az akkor' megmozdulásokban is különösen fontos szerepet 
• 

töltött be az 1905 december 11. 4n megalakult Épitőipari punká•-

sok és az 1906. január 1.-én megalakult Faipari munkások szak.- 

szervezete.:/18/:A..szociáldemokrata párt szegedi szervezete 

tagságát az első világháború kitörése előtt, elsősorban a . fővá 

rosból kiküldött."bizalmi férfiak" szervezték.és mozgósitották 

A.szérvozett munkásságnak ebben az időben csak elvétve akadt 

kellő marxista elméleti felkészültséggel rendelkező vezetője, , 

különösen vonatkozik ez a vidéki igy a  szegedi  szervezetre . 

g den a szocializmus jelszava alatt  Szegeden 	 t és abból kifolyólag e  
a külánböző sztrájkok terjedését leginkább a fővárosban lévő :  szak- 

egyletek részéről , kiküldött "ugjnevezett bizalmi férfiak bújtoga-

tása mozditja elő." /19/ Az első, világháborút közvetlenül megelő-  

ző időben és ezt követően a  s. Szociáldemokrata Párt és az 

irányitása alatt dolgozó szakszervezetek - felhagytak mind a 

gazdasági ..,, mint a  a : politikai  mozgalmak szervezésével. A Magyar- 

országi Szociáldemokrata Part nom..sze vezté 'a  munkásságot a 

háború elleni harcra, :éppen' a háborús • termelés• fókozására . mozgó.: 

sitotta. A háború első 'időszakában országszerte hanyatlik  a 

szervezett munkásság mozgalma. A szakszervezetek taglétszáma 
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jelentősen'Ciblkei* Ennek oka nemcsak abban keresendő, bogy a 

mozgósitas következtében a szervezett  munkásság  jelentős részét 

bevonUltetták, hanem abban is, hogy a  munkásság kiábrándult  as 

SZDP-bÓl o 'valaminte Urn munkaerő helyébe lépő munkásna Szer-

vezéiére a  szociáldemokrata  párb nem forditott kellő gondot's  

Ennek ellenére 1917*  tavaszától szegeden több ösztönös megmoz-

dulds történt,  mely  a fronton lévő katonák itthonmaradt 

löző felesóie vett részt *  /20/ A munkásnők szervezésére azért 

is  nagyobb,  gondót kellett volna forditani, mivel az 1910-es 

népszámlálAs idatai szerint Szegeden 8000 férfi munkás mellett 

körtilbeltil 2500 nő dolgozott az iparban*' A foglalkortatott 

munkásnők létszáma a háború folyamán állandóan nő és 1917- 

1918-ban elérte a tizezer főt .  A  szervezett  munkásnők száma 

azonban alig változott,/21/ 

1916rban a. Szociáldemokrata párt Szegeden is a munkásság 

körében az osztályharc. szervezése +Ss vezetése balyett azon 

fáradozott c hogy az 'osztályharc kiéleződésének elejét vegye*, 

Tevókenysó ge arm, irányult, hogy megmagyarázza  ‚a  háború azük- 
a 

sógességét. 1916*  januárjától, előadás  sorozatot szervezett* 

Ebben olyan kérditiek,' előadások hangzottak el, mint például: - 

"A  háború és  aszacializmus", "A munkásmozgalom tanAlságai", 

"A munkabérekferradalma" stb. /22/ Xzek az előadások  azt'  szol. 

gilták4  hogy a  türelmét vesztett munkás tömegek osztilyhárcos 



fellépésének`eléjét Vegyék .` 

if 

Ezen túlmenően a párttevékenysége abban merült ki, 

.hogy egy—egy, megemlékezést tartottak ,. például március 15F • 
nők nap ja, , május 1 , stb. Ezeket az ünnepeket nem az osztál#harc 

fokozása, .hanem az osztályellentétek tompitása céljából szervez- 

ték. Május 1-6t °népünnepélyén silányitották, szerpenti és 

konfetti csatákat, ."majálisokat" szerveztek még 1917-ben is, 

amikor a polgári ellenzék a háború befejezéséért és a kormány-

zat megdöntéséért folyó harcban lén9egesen előbbre lépett;'/23/ 

; A SZDP.. szegedi szervezetével, szembeni .. elvárást ; fokozta, hogy 

csongrád megyében, .Szegeden kivu .1 Hódmezővásárhelyen miiködött 

csak pártszervezet. /24/.A.S7,PP szegedi szervezete nemcsak a 

dolgozók érdekeiért nem harcolt, de ,a szervezetellen irányuló 

intézkedésekkel.szembén.is  csak erőtlen lépésekre volt képes, 

, mint például,, amikor a szegedi  szervezet  párthelyiségét lefog-. 
lelték a. ba.dsereg,.sészére. /25/ 1917-ben,olya4 események 

lanak le kiit- és ,belpolitikai , téren., melyek Szeged vonatkozásában 

is érezhették hatásukat. Oroszországban megdbntötték a -cári 

abszolutizmust,,.., USA belépett ,á ,hadviselők .sorábá,,. a néme t 

nyomás fokozódik a:szövetségesekre, stb. Ezek az események 

felkavarjak a 'politikai élet, eddig viszonylag csendes vizeit. 

Szegeden ,elterjed a . hir,. hogy a : főváros, mun kássága forrong, a•

katonaság sortüzet adott le a tüntető munkásokra. /26/ 



A SZDP szegedi szervezete az események hatására erőtlen kisé-

letet tesz a. tömegek mozgósitására. Tüntető falvonulást és nagy- 

gyűlést hirdet. Megkisérlik az' engedélyt megszerezni, A városi 

rendőrfőkapitány nem adja ki. /27/ A tervezett nagygyűlésből 

annyi valósult meg, ; hogy a párthelyiség udvarán összegyűltek 

részére megemlékezést tartottak május 1 jelentőségéről; ezt 

követően résztvettek az ujszegeden rendezett utajálisonn. 

E megmozdulásban a pozitívum az; hogy a"hadi üzemek munkásai 

sem dolgoztak ezen a napon." Ez azonban nem az SZDP érdeme, 

hanem a kormányzat engedékenységének volt a jele.: /28/ 

A május elsejei. "tüntetés" megakadályozására nemcsak a rendőre 

ség tette meg.a szükséges intézkedést. Ekkor, 1917. május else- 

.jén.kezdte meg szegeden tevékenységét a'"Katonai rendőrség." 

Egész nap járörözések voltak, ügyelve a rendre és fegyelmire: 

A város vezetésé egyéb teren is _ 'tett  megelőző intézkedést ., hogy  

minél kevesebb munkás vegyen részt az ünnepségen. E napon kezdték 

meg szegeden a már korábban ` elrendelt "nép és állatszámlálást." 

Azt is elrendelték, hogy a 12 éven aluli gyermekeket külön össze ' 

kell írni, hogy a gyermekek tejellátását a város "megtudja oldani." 

/29/ Ezek a tények hozzátartoznak az igazsághoz is ilyen körül- 

ményok között . érthetőbb, hogy a .háború kitörése óta először 

szervezett nyilvános május elsejei tüntetés szegeden nem lett 

más mint népünnepély; 

1917-ben fellendült mozgalmát a szociáldemokrata párt nem, 

Vagy alig támogatta. Később is olyan mértékben szervezte és irányi- 



86 

totta a megmozdulásokat, hogy az elégedetlen tömeg mozgalmát 

a burzsoá ellenzék politikai célkitüzésének megvalósitására 

biztositsa. Május 23.-án a szociáldemokrata párt vezetői 

tárgyalást kezdtek Károlyi Mihály-al, 24.-én Tisza lemondott, 

aznap este többezer munkás tüntetett a Király és a választó- 

jog mellett. A Munkapárt lapjának ez,újságnak szerkesztősége 

ablakait bezúzták a rendőrség beavatkozott és szétoszlatták 

a tüntető tömeget. /30/ Emegmozdulásokból a vidék, igy 

Szeged is kimaradt. 

Amig a fővárosban napirenden voltak a forradalmi meg-

mozdulások Szegeden a szociáldemokrata párt felhivást intézett 

a városban lévő egyesületekhez és pártokhoz: "Mindazok, akik 

magukénak érzik a választási programot és amelyek az anexi6 

és hadikárpótlás nélküli békét magukénak vallják" csatlakozzanak 

a választójogi blokkhoz. A megbeszélést 1917. Julius 5-re 

hirdették. /31/ A párt törekvése sikerrel jár4 és az országos 

Választójogi Blokkal csaknem egyidőben létre jött  itt is a 

baloldali csoportosulás. Az értekezleten a Munkapárt kivételé-

vel valamennyi párt képviseltette. magát és csatlakozott a 

Blokkhoz. 

A szegedi Függetlenségi és 4$-as párt /Károlyi/ nevében 

Dr. Becsei Károly, a Függetlenségi és 48-as párt /Kossuth Párt/ 

nevében Dr. Kószó István II. kerületi képviselő, a Vázsonyi féle 

Polgári Demokratikus Párt nevében Dr. Balassa Ármin, a radikális 

párt nevében Dr. Hollós József,. a Feministák Szegedi Egyesülete 
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neyében Dr.Erdélyien6né és DrijnrcSányi Imréné. 

A Választójogi Rlokk,gygléeén : megválasztották alégrehajtó 

Bizottságot. A , Végrdiajtó  Bizottságba  bekerUlt Dr. Becsey 

Oralyi.Dr.:Papp Róbert,Lantos)i§la, Rzab6_0yula, Vel1kora, ;  

István,..Dr.KósZóIstván k  Vajas  Onaef, Vjlaki 

Tóth Gyula,Visky Imre,E6vessy József,AbrahámMátyás, 

Bereg  Lajos ., !iirtös 4ándor,.Eiss IstV4a,Dr Release Arm44: ,  . 

Dr. R011ós József', Dr..Pórtos Zoltán, pr o Turpsányi Imre, 

Dr. Dethe  János,  Dr. FUlöp Zsigmond, Dr. Erdélyi Jen6né, 

Dr. Erdélyi  Jenő,  Roffman 	Róna Mór,  Móra  Ferenc, 

Vágó Árpád  6s .  P'ogáú  Margit.  /32/ 

A választójogi:blokk V6grehajt6'RizottSága felhivással 

fordult a várós lakesságához o wpdrtokhon és agyésUletekhet. 

Ennek hatására az , IpartestUlet vezétősége:tagjeit  csatlakozásra  

moZgósitata;/33/.Az  iparosok  példáját rövideSen a szegedi 

.zazdák:ia követték. Szeged4e1s6tanyai . gazdwegyesUlet- ls támo 

gatjwaYálasitójogi blOkkOt.,Nyiletkozatukbat igY indokolják 

e döntésUketma a  'szegedi kisbirtokosság  több.:mint felének. 

tines Választ6i jaga.o A  város  kb. 130 ener . lakosából 13.229 

polgár-rendelketett szavazatta joggal.  Ez semmi  esetre sea 

tUkrözte a valóban jogos igényeket,  annál  is inkább,v mert 

az 1917-ben közzé tett választóni névjegyzék alig tért el 
1 	 • 

az  1913-astót:' /34/ 

. 	 , 	 . 
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A  Választójogi  Blokk Intéző Bizottsága augusztus 11 —6n 

üléet tartottt Ezen részt vett Bokányi Derső az SDP, Kun Béla 

Rődmezővésérhelyi képviselő a Kérolyi 'Art, Dr. Jakab  László  a 

Radikális  párt és Wilhelm Szidónia a Feministák képviseletében. 

Az értekezleten hatfirozati javaslatot dolgortak ki, melyben 

ilhódités és hadikirpótlás nélkU békekötést követeltek."/35/ 

A javaslatot a másnap tartctt nnagygyülésn elé terjesztették. 

Az augusztus 12.—re tervezett nagyoUlést azonban a város 

rendőr főkapitánya nem engedélyezte, ezért a Korzó mozi nyári 

helyiségében tartották meg a gyülést,  ahová  az érdekelteknek 

csak töredéke fért be. A főkapitány döntése ellen a pártok 

képvieelői a Belügyminiszternél fellebezást jelentettek be, 

de a  rendőr intézkedést nem változtatta meg. 

Az SZPP..siegedi.szerVezete a háberálutols6.6veiben 

tett  néhány  erŐtlen kisérletet a munkisság ; élelmiszer_ellétési-

nak.javitása érdekébent 4917..julius. 31.4n :tartat , Vozetőségi. 

illésel-e/betáreZták.hogy 4 többipártok,és egyestiletekyezeit 

Megbeszélésre.hivják,ahol javasolnijogják,egy_népgyü/és:meg 

17t4s011".m4YOU . t4,1 takoznak az_é/e1miszer.1100ra érivahatóság 

tehetetlensége ellen.Hkmegbeszélést r augusztvs l.re hirdették, 

azenbenia,fgdinietAkenHkiYill;.m4P.Pérvliegy egYesqet. nem képvi-. 

seltee mAgt■': • 	_ . . 
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Ennek ellenére megtartották a nagygyülést, augusztus. 

5:.-én a &orzó, moziban. :A gyülés idejét a- legrosszabb. időre a.: 

főzés, idejére tették,, igy érthet4 hogy alig lézengtek a .:. . '. 

InagygyUlésen". A gyűlésen ;  felszólalt Ábrahám.Mát yás.és. 	, 

54li,J6zsefné., Elhatározták, ;  hogy az, elfogadott határozatot 

átadják, Kelemea', Bélának a városi főispánjának. ebben. tiltakoz-

tak a közellátás terén. fennálló. türhetetlen.-helyzet miatt, és ;  

köverbelték, hogy az ármegállapit6 bizottságban a munkások, az 

állami és magántisztviselők legyenek többségboa../36/ A szociál-

demokrata pért szegedi szervezete ilyen irányú tevékenységének 

komolytalanságát-és , megalapozatlanságát .mutatja,..hogy 1917. 

szeptember 2.-án Kiss . , István,vezetÓsével egy küldöttség kereste 

fel;  Somogyi .: Szilveszter polgármestert.: , A küldöttség "arra 

kérte a polgármestert, hogy a liszt és kenyérfejadagokat emeljék 

fel. A burgonyát és azsirt.egyenletesen osszák szét, különben 

a szegedi , munkások éhezni-.lesznek kénytelenek.". Ez a mondat 

jellemzi a szociáldemokrata,párt hozzáállását a ;.munkásság moz= 

galmaihoz..Ez..szerint:a munkásság nem harcolni lesz kénytelen 

a lét fenntartásáért, : hanem "éhezni .." A, szociáldemokrata . külddtt-

aég célja aem a,tiltakozés, :hanem_az.öamaguk tisztázása volt. . 

az ekkor már. egyre.. jobban. erősödő tiltakozások szervezésének' .. 

eset leges 	d ja ;alól ; , , hogy tisztázzák magukat: , a város vezetése'. 

előtt,  az  elkövetkezendő időben sem támogatják.8 szegedef - 

megélénkiilő eztrájkmozgalmakat./37/ 
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1917. szeptember 1.-én szegeden a szabóipari munkásnők  

beszüntett6k a munkát 6s 50 %-os béremelést követeltek. Ekkor  

körülbelül 180-200 26 lépett sztrájkba. A sztrják négy napig  

tartott és a követet 50 %helyett 35 %-os béremelést tudtak  

kiharcolni. Ennek oka, hogy a férfi munkások követelését telje- ,  
sitve megosztották a munkások egységét. A munkáltatók terve  

azonban nem sikerült, újra sztrájkba léptek a szabó-  

ipari munkások ős 100-150 %-os béremelést követeitek. ./38/  

Á szegédi'Dohánygyár ° munkásai között"is forradalmi  

er3edés volt 'ész1elh®tő, szeptember 12.=én•a'Muúkásotthonban  

többszáz dohánygyári munkásnő gyűlt öesze.'Ismertették  vel:~ik, 

hogy szeptember .  5. ótá a Budapesti'Dóhánygyárak'munkásnői  

sztzájkolnák.'A dohánygyfiri munkásnők is megalakitották szere  

vezetüket és -megválasztották tisztségviselőiket. /39/  

Áz 

 

eddigi :  heterogén. tömegek. :szérvé.zkedése a városban  
más tárületeken.. .•i.s..megindult.  Augusztus  30.án megalakult  a, ` 
Kereskedelmi- a-lkalmazottak ős Magánhivatalnokok ..Országos  
Eőyesület ,ének szegedi fiókja. Az . alakuló gyü,lésen k6pvisel ~- ,  

tette magát ' a szociáldemokrata párt.: A;küldöttek hangsúlyoz-.--  
ték a szervezetbe, való tömörülős fontosságát;, A: megalakult. . 

szÁPvezetnek KresztekovicsSebő lett az elnöke ős 70 fővel 
 

, azonnal megálákitották áz új szérvézetet. /40/ Szeptember 17-én  

megalakult a Vegyészeti Munkások Szötetéségének szegedi fiókja  
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A•szegedi Kenderfonbgyár munkásat szeptember 17.-é1 . 

tartottak nagygyűlést , 'ahol tiltakoztak 'Wimmér Fiilöp vezér* 

igazgató  megfélemlitő módszerei ellen., Nem szűnt.meg tehát  

teljesen .a háború ellenőre som 'a szegedi munkások mozgalma,  

1917. második-felében pedig eddig soha nem tapasztalt mérete-  

. ket' öltött, százak ős ezrek tömörültek a szakszervezetekbe és  

a szociáldemokrata pártba. /41/  

X X  

A Nagy.Oktéberi Szocialista.!orradalom győzelmének hire  

rendkiviUl nagy  hatást gyakorolta város lakosságára. A szegedi  

sajté_ as első ;oldalon foglalkozott az Oroszországi eseményekkel.  

A februári forradalom után uralomra,jutá Kerenszkij-féle.kormány•  

tatot elitélték. "A népszabadság megcsúfolása volt az, amit  

Kerenszkij ős korinánya,  a demokrácia .iievében: cselekedtek.  

..: Örök.szógyen lett volna minden .forradaiomnak,-amely a-népek  

szabadságáért. folyik ha as ideiglenes kormány' tovább uralmon  .. 

marad".  Az: orosz ~..  f.orrá.dalom csalódásai -utáa nem tudják  
 

talan érzésekkel. : fogadni á . .pé'tergári forradalóm; hirét. A háború-'  
sok csalb'dást és.késsriiséget okozott."De-mégisA.ehetetlen el= 
titkolni  : a2t 	érzésifnket,:;  hogy az áz esemény .ami most  tar- '  -  

, 	.  

tént. Oroszországbaai `. a. béke Unnepét késziti. elő,: 'A /42/ 	 ' ~ . 
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Zrta a Délmagyarország szerkésztőj e . , Szeged lakossága: 

bele értve a  polgárságjjelentős részét is, nagy bizalommal 

tekint Lenin és. a bolsevik párt_ által vezetett orosz nép felé. 

A Tűagy Októberi Szocialistaforradalmat villámsugárnak nevezik, 

a legnagyobb elismerés hangján méltatják azt a gigászi küzdel-

met, amit az .orosz munkásság folytat a világ békéjéért. 

"Lelkükben a régi tüz, öklükben a régi erő dobog, és világot 

Útérő hatalmuk nyugodt tudatában harsogják. Hlőszőr békét 

akarunk. /43/ Hangot adnak annak az aggodalmuknak is, hogy a 

béke ellenségei nem fogják eltörni az  orosz nép és a Lenin 

vezette bolsevik párt béke-akaratát .. Helyesen ismerik fel .a 
külöabséget.a februári és az októberi forradalom között; ' 

Detre János a Szeged; Napló szerkesztője ezzel. kapcsolatban 

a következőket írja:. "A mostani forradalom hozta meg az igazi 

változást .;. ,nemcsak. a módszerek, hanem a személyek is más- 

milyenek mint korábban voltak. Az idehallatszó első sző is 

más., Ez, a hang már .nem tesz kUlömbséget a szemben 416 nemzetek 

között.. Az az ellenség, aki ; háborúra úszat,, akár angol gyáros, 

akár német junker." Álljanak meg_ a-gyárak t . gyárak,. hogy ne lehessen 

',téli háború" ez Oroszországban már nem üldözendő jelszó,,, . 

hanem hivatalos kormány :  program. /44/ Hasonlócikket közöl 

a•Délmagyarország is. A 4ikkből .egyértelmöen,kiérződik . az-aggd- 

.dalom a béketörekvés ,eltiprásáért. •:.,,. És .amilyen öszintén kün-. 

denek a békéért, olyan őszintén feltárja aggodalmait is:, részint 

a központi hatalmak esetleges törekvését a helyzet kihasználó- 
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sára,. részint pedig a biztosan megindult "arany offenzivát"' . 

 . 	, 	• 	, 	 . 	. 	 . 

az antat részéról', ,Főlelem vagy meghunyászkodás  oroszország- 

ban a szótárban nincs,legyzi meg a cikkiró. /45/ "Az  orosz 

proletártömeg megmozdult, s ennek a tömegnek ellent tud-e 

állni a hazug érveknek, gyülölködó faszitásoknak homoktöltésé? 

A szocialista forradalom győzelméért aggódva teszik fel a 

kérdést "Keremszkij ., vagy Lenin lesz-e a győztes'" Az előbbi 

győzelme esetén polgári demokrácia váltja fel a cári abszolu- 

tizmust. ' .A polgári demokrácia tovább akarja folytatni a háborút. 
Ezt támogatja az antant is, főleg Anglia és barátja az Amerikai 

Egyesült Államok, 'aki már is megtagadta a Lenin vezetése alatt 

álló oroszországtól a hitelt. Na: Lenin és a bolsevikok maradnak 

győztesek, akkor  ez a szocializmusnak  jelenti világraszóló 

diadalát. 

A SZDP. 'szegedi. §tervezete nagygyűlőst ' szervezett' á 

. NOSZF jelentőségének..méltatására. -A rokonszenv agyfilésén' nemcsák 

a munkásság volt :,élen hanem' a polgárság Jelentós része is. 

Igy`többek. között részt' vettek a ,szegedi Feministák képviselőt 

és kifejezték nagyrabécsülésöket.'az örosz  forradalomban  részt- 

vevő asszonyok iránt:, ''/46/' A szóciáldemokrata párt felhivással 

fordult á város' lakosságához_, a nagygyűlésen Való részvételre. " 

A  nagygyiilésen' a Párt. Szónoka iidvözölte ez  örosz forradal'márókat 

ás folszólitottá aiónarchia kormányát a békekötés mielőbbi -még- 
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Valósitásáraz oroszországi szocialista forradalomnak 

olyan'kihatása : ia volt .a szegedi munkásmozgalmmkra, hogy 

egyre  bátrabban-s Szabadabban adtak kifejezést béke vágyuknak. 

A hely$ hatóságok  nem  zárkóztak  el a munkásság és a szoci410 6 1:, 

demokrata pirti)6kemozgalMai elől e Szegeden egyre  nagyobb  közép-

rétegek , figyelték:és támogatták a, munkások hábord ellenes 

harcát.- /47/ A NOW .  kezdetén 
 a  Monarchia  urai is megkönnyebr 

bulóst éreztek a hir hallatára. Később azonbat már azt hirde ,,  

tik,. hogy a szocialista  forradalom  halvasaletett gyermek és 

amikor kezdett megerősödni azonnal  azt  harsogták, hogy WS—

fojtják a  szuszt.  A reakció mesterkedése nem birta meggátolni 

e világtörténelmi esemény menetét..Detre  János  a Szegedi Napló 

szerkesztője meleg home cikket irt a fiatal  szovjet  államről. 

"Az oreszbirodalom felől egy 6riási kéz  nyúlik  ki lelénk, 

.nem összeszoritott ököl többé, dameleg szoritást vá6  tenyér,  

Szent  Katván jObbja ótaAlemildottunk figy kezet, mint azt fogjuk 

áldanivamelyik  meleg  megértéssel fog belesimulni ebbe a kézbOi 

s kézszoritással.foOkmegpecsételni a békéért egy ritmusba 

dobOgó egymásra taláWszivek Utemét. 11 /48,/ , , 

1917.:  november 29.-04 érkezett meg Szegedre as első hir 

arról hogy a szovjet kormány fegyverszUneti és  általános  béker 

javaslatatjuttatott el a Monarchia  kormányához.  A Délmagyaror,  • 	• 	• 	, 	• 	, 	•. 	• 	• 	• 

swig  szerkesztősége e hirt 	hiradásban horta fly/10.r 
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nosságra. A szerkesztőséget valósággal megostromolták egy-egy 

példány megszerzéséért. A következő napon a Szeged és Vidéke. 

cikkét közöl.íLeninről. "Az emberiség jótevőjeként fogják 
•• . 

emlegetnie név viselőjét, ha megteremti.a békét ... Természe- 

tes.; hogy. Si  antant szemében' Lenin .az Antikrisztus .,.,... Mindent 

elkövetnek,"hogy lehetetlenné tegyék. De Ő mindennehézségen' 

túltette Magát kitart elhatározása a béke mellett.." /49/ .  

A kis—'és közép polgárság jelentós tömegei, svt az 

uralkodó osztály "Károlyi" pártjához tártózó tagjai körében is 

pozitiv- visszhangot váltott ki  a  fiatal  Szovjet  Állam béke- ` 

programja.'Ez'a törekvés egybe esett az összes demokratikus 

erők ónrajával'. A polgárság, m$g a leghaladóbbak is  a NOSZF 

győzél.métől, " csak az annexiók és kárpötlás nélküli békét várták:` 

Éppen' a békekötés mielőbbi megval'ósitását6l remélték, hogy az 

elkerülhetetlen változást felülről zet6rmok utján tudják' meg« 

valósitaái," úgy .hoy a 'hátalmat a polgárság. elit je, a burzsoázia 

ragadja meg::Eddig, `de csak eddig :1 elyéselték és' támogatták, e, 

NOSZF at. 'A.. Munkásság 'a : .békekötésen túl helyzeté megváltozását 

várta és remélte: a 4NóSng. hatásarakibontakózó : .forradalmi mozgal-

maktól. . 

A N9$ZF"-  hatásai ,nyomán az osztályharc szegeden egyre , 

inkább tudatosság,s a rendszer megdöntésére irányuló politikái 

harccá vált. 191?.. december 3.—án a, szociáldemokrata párt 

szegediszervezete békegyűlést tartott. Osztályharc éleződését 
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Mutatja, hogy a munkásság nem kért engedélyt a rendőrségtől, 

hanem a Munkásotthonból a Kárász utcán. a Széchenyi téren át 

felvonultak. A tömeg a, békét éltetve a Korzó mozi nyári helyi- , 

ségében ment, ahol a nagygyűlést tartották. "A háború borzalma 

,a nőket is felrázta közömbösségükből. Egyre többen.sereglettek 

a szociáldemokrata pártban. A népszava'felhivással fordul a 

tömegekhez "Ne elégedjenek meg az orosz békével, an általános 

békét követeljék. Ne engedjék meg, hogy az oroszfrontról 

felszabadult katonai egységeket az olasz frontra vigyék."A 

szegedi nagygyűlésen felszdlalt.Ábrahám Mátyás a SZDP szegedi 

szervezetének elnöke. Ábrahám többek között a következőket 

mondta: "A  háborút a munkásságnak kell megszűntetni, ha másképp 

nem megy, akkor a munka megtagadásával."--150/ Ez Volta SZDP-tőle. 

az.elsó olyan felhivés; amely határozott fellépésre szólította 

fel a munkásságot'. 

A szegedi munkásság harcát a jelentős-erőkkel rendelkező közép-

osztályok is rokonszenvvel figyelték, sőt az 1918. januárjában 

fellángoló sztrjákokban be is kapcsolódtak. "A szegedi munkások. 

forradalmasodását a kispolgárság egyes csoportjainak a munkásság-

hoz való csatakozását mutatja a januári általános politikai 

tömegsztrjákba 19416 bekapcsolódás. Szegeden körülbelül 12 ezer 

ember lépett harcba. a békéért és a politikai jogokért. A sztrájk-

ba a.körűlbelűl 4 ezer nagyipari munkásság mellett a kisipari 

dolgozók és földmunkások is tekintélyes létszámmal részt vettek. 

/51/ Az 1918. januári események nyitánya am volt, hogy 6.-áa . 
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tüntetés volt Szegeden, amelyen a városmunkássága jobb élet- 

kdrUlményt követeltek. "Mert a kenyér, ámélyet a munkások nem 

kaphattak meg és' most követeltek az ővéle...', ne á munkásokkal 

szemben legyen a. kormány szigorú,, Ne adjon Ausztriának annyit, 

hogy mi.zagufk.éhezzünk.".A tüntető nagygyűlés után a munkások 

1500 fős küldd. ttsége. vonult a városházához és. ,tiltakoztak a 

polgármesternél ' a .liszt fejadagok leszállitása, végett, A pol-

gármester.. türelemre, hazafias kötelességekre hivatkozva le-

szerelte az elégedet lenséget; /52/ 1918., januárjában a munkásság 

forradalmasodása következtében a Szociáldemokrata .Párt központi 

.vesetőségében pánik tört ki. .A munkásság a. szov jet •példára létre- 
.  	.. 	 • 	 a 

hoaztn a ' •Munkástanácsot, .. .1918.. _január,_ 13.,-án /53/. 	 . 

1918, ja núár 19..én' e ' Súdapest i munkássága szociáldemokrata 

párt tudta' és beleegyezése nélkül sztrájkba lépett. A fővárosi 

'sztrájkhón'a Vidék  is'  céátlakozott. Szegeden' em' oly méretű 

'ami'ra példa 'ezideig még neme volt: Elsdnek'a vázún dolgoz6k, . 

mintegy' 500-60Ó fővel; maid ezt követően a 	 kalaúzok, 

vezetők á's ` szerel8k léptek sztrájkba. /54/ Szege den az általános 

sztrújk 1918'.' január 21.-én' kezdődött'. 'Ekkor szinte teljesen 

megbénult' az: : éhet ' a . városban. Sztrájkba ' lépett á Dohánygyár 

80026, Kenderfonó gyár 800 fő, Üjszegedi Kenderfonó'és Szövő-

gyár. 60ó `fő,. Vas,yárák"dolgozói' 300 fő; Kereskedelmi akalmazot- 

tok 300 fő Szabóipari" munkások 400 . 11 /ebből mintegy '300 26 nő 

voltg Cipészek 250 fő, Csizmadiák 150 26, Famunkás 180 fő, 
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tanoncok /ipari tanulók/ 280 fő , fodrász segéd 150 fő,, 

borbély mester 74 fő, földműves /agrárprolétár/ 250 fő. A sztrájk 

jelentőságét növeli, hogy a szervezetben munkások is bekap- 

csolódtak. /55/ Január 20.,án több ezer munkás gyiilekezett 

a 'Munkásaítthonban, 21.-én . nagygyiilést tartótták, é aútáa'tifn 

tetés volti 'béke érdekében. bélután 3-kor ismét összegyiiltek 

a munkások, 'ekkor a párt  vezetőségé bejelentette; hogy ' a ' 
sztrájknak végé; A 'munkások ezt nem vették 'figyelembe rés 	' 
tovább i  f olytátták a harcót. ' Ez időben 'Sz egeden. is megalakult 

a 200 tagú'kunkástanács. A janúári sztrájkót'.a szociáldemokrata 

párt vezetői csák négy nap múlva tudták leeáerélni, úgy hógy 

mszervezétt' múnkásók vezetői maguk járták be á 'várost,': hógy 

az összesmúnkást .®unkába állásra birják.n %56/ A sztrájk be- 

fejezése.után megkérdezték a -szociáldemokrata párt.szegedi. ;  

szervezete elnökét Ábrahám M t$st ;, pMi a véleménye a lezajlott 

sztrjákról? 'Ábrahám .a következőket : mondta : . :A. kellemetlenséget 

'Budapesten ;  bizonyos fiatal munkások .idétték..elő, .akik szerették 

volna. a pártban- a ls talmat magukhoz ragadni.. : ' -És a sorsuk, bizo- 

nyára,e1 fogja  őket érni,-amiért ilyen csúnyaúton :próbálkoztak._ ■  

Ismétlem ,  most  már'nem lesznek,.újabbzavarok, ós ; az egész 

riasztóan indult válság,,nagyon simán... zökkenés nélkül fog 

lefolyni. A', munka emmiatt sehol.. sea 'fog. megakadni...fl /574. 

Az 1918.<januári.sztrájkban már nemcsak a.'fizikai munká• 

sok. vettek részt, hanem a magánalkalmazottak nagyrésze is. Ez 



minőségi;gáltozást, jelentett, mivel a közfelfogás szerint 

Csak a kétkezi munkás sztrájkolhat ,'.de az "Inteligens osztály". 

nem. A magántisztviselők figy látszik. sutba dobták ezt és 

most már nem szégyelnek szervezkedni, sőt sztrájkolni sem. 

Márciusban már a tanárok is azzal fenyegetőztek, hogy sztrájk,_ 

ba lépnek,' ha nem történik változás az életkörülményeikben. 

"Csak azioll, hogy a tanár is és a többi fs áitlássa, hogy ő is 

munkás... Ez a felismerés fogja közös táborba sddorni az úri 

viseletű kérges kezű és emelkedett lelkű munkásokat" irja a 

Délmagyarország c. lap. /58/ 1918. május elsejét a szociáldemok- 

rata párt  vezetésével Sáegeden megünnepelték. A város munkássága 

tüntető felvonulást tartott békét és választójogot követelve: 

A helyi lapok egyre nagyobb rokonszenvvel figyelik és méltatják 

a munkásság megmozdulásait.- "Május elsején a világ összes munkám 

sal - sajnos még a szellemi proletárokat nem lehet közébök 

számitani kivonulnak a gyárak' fiist jeibőcl, a mühelyek fullasztd 

légköréből a szabadba , hogy békét,' váiasztdj ogot és szabad emberi 

létet köv,etelj.enek. ,A munkásság tüntetése mind nagyobb és_. 
nagyobb. méreteket. ölt... Szeged munkássága is együtt ünnepel 

ezen  a napon a többiekkel.' Itt is ,megáll a munka elcsittul az 

élet és megbénul v a forgalom" irja a Délmagyarország. At emlitett 

lap sem jelenik meg másnap,. mert a szerkesztőség sem dolgozik.f59/ 
• 
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A város munkássága egyre határozottabban követeli nemcsak 

a békét, hanem a jobb megélhetését is. A gyakorlat sajnos az 

volt,` hogy legtöbbször egymástól elszigetelve s nem összehangol- 

vs akarják a bajokat orvosolni. Jó példája ennek, amikor 1918. 

május 4.»én . a genderfonógyár munkásnői sérelmezték a gyárveze . 

tés azon, intézkedését, hogy több dolgozó nőt megbirságoltak, 

különböző jógcimen. A gyár vetetése megígérte, hogy  feliig 

fogják vizsgálni a  panaszt,  a munkásnők azonban ezzel nem eléged-

tek meg és tovább. követelvén sérelmiik . azonnali orvoslását,: 

ez nem következett be igy beverték az irodák ablakait. A rendőr. 

ség a gyárvezetőinek kérésére beavatkozott ás..kiszoritották a 
felháborodott munkásnőket az utcára. Több nő megsérült.,A gyár.,  

ban dolgozó férfi munkások nem vettek részt ebben a harcban, 
tétleniil szemlélték az eseményecet:./60/ A szociáldemokrata 
párt nem-fogta Össze a különböző területeken fellángoló ösztönös 

harcot: Reformista álláspontja következtében a párt volt az, 

amely az elégedetlenségeket igyekezett leszerelni. 

.Az 1918. .:juninsl'sztrájkot megelőzően már április végé-

től történtek megmozdulások. Május 10.-én sztrájkba léptek 

a Szeged és Vidéke co lap munkatársai.,, ez : májusn26.-ig tartott: 

/61/ Május 3.-án :. a vastati hordárok léptek sztrájkba., . de verew 

Béget szenvedtek és junius 7.-én. elbocsájtották a sztrájkölókat 

/62/ 1918. Junius 20.-án-Budapesten a MÁV-ban a munkások bérkő- 
Letelési mozgalmat.iaditottak A gyár őrzésére kirendelt Csend- 
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. őrök rálőtték . n
. 
 munkásokra, 4 ' halálos ős 19 sebestilt áldozata 

.lett. A. 'bir éít er jedése útfia 60" ezer nagyilzemi munkás sztrájkba 

lépett. •A''Vas és Fémmúnkásók Szakszérvezete a sztrájk besziinte-

tésdre , hivtá tele munkásokat. A munkásság 'azonban a felhívás- 

;'nak nem tett eléget és 22.*én'áz egész országra kiterjedő sztrják 

• kezdődött.'Sz'egeden például a Dohánygyárban sztrájktőrőket álli- 

tottak be. A sztrájkoló asszonyeok ezeket megverik. /64/ 

A sztrájk befejezése szervezetien volt. Juniús 27.-én 

jelent meg Budapesten  a Munkástanács felhívása a sztrájk befeje-

zésére. A: vidékről azonban megfeledkezték. A szegedi pártvezető- 

ség égyszerüen'nem tudott; vagy'áem mért intézkedni. igy Szegeden 

a villamos forgalom 28.-án délután indult meg, a Kenderfonógyár-

ban 28.-án késő délután indult meg,a munka, az ujszegedi Kender-

gyárban pedig ósak 3©.-án kezdtek él újra dolgozni. /65! A sztrájk 

befejezése gután a haditermelést folytató gyáraktól a főispán 

jelentóst kérté sztrájkban résztvevők számáről és a termelés 

kiesés értékéről. A szegedi Kendergyárban június 25.-én kezdődött 

a sztrájk, ekkor' 53 munkás rakta 'le a' szerszámót, 26.-án 100 fő, 

27.-én 76 fő, 28. -án -  86 fő sztrájkolt. Az újszegedi' Kendergyárban 
725 tő tette le a szerszámot az érdekességé az, hogy a sztrájkolók 

2/30-része'nő vólt,.A Ferrária vasorrú gyárban a teljes létszám 

résztgett a sztrájkban. /66/ 1918.. juniusában a szegedi munkásság 

megmutatta erejét. 1918= . tavaszán a Szociáldemokrata párt szegedi 
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szervezete o hadseregbe  is fokozta tevékenységét.'  A szegedi 

laktanyákban röplapokat tegjesztettek p Gondoljatok otthon 

szenvedő, koplaló családjaiVokrat Ne ,harcoljatok többé idegen••
földön, idegen német érdekekért'# Dobjátok el a fegyverár Éljen 

a béke! „  /67/ 

X X ,X 

A háború okozta szenvedések a polgári lakosság kárében 

is egyre elszántabb ellenállást váltottak ki. A társadalmi és 

politikai elégedetlenségeket egyre gyakrabban fejezték ki 

azzal, hogy sztrájkba -léptek a munkások. A mérhetetlentil sokat • 

szenvedő frontkatonák-is torkig lettek az,értelmetlen öldöklés-. 

sel és mindent elkdvettek, hogy a puszta életifket .menthessék. 

1917. tavaszától nemcsak az itt honmaradt, nyomorgó munkások 

és munkásnők, de a katonák is fokozták az ellenállást. Ez a 

hadseregben a tömegméreteket öltő szökésekben nyilvánult meg. 

Aga  ellenállás fokozódásával fokozódott az erőszak is. 

A reakció egyre nyiitabb és durvább módszert alkalmazott az 

elég$detlenség elfojtására. A reakció, fokozódását mutatja, 

hogy a csendőrség és rendőrség mellett 1917. tavaszán Szegeden 

• létrehoztak egy.— ezideig riagyarországon ismeretlen erőszak-

szerv et a "Katonai rendőrséget!" 
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A. katonai rendőrség, feladata volt,, a katonai jellegű. 

büniigyek kinyomozása; a katonai szökevények elfogása és ahol 

az Ugy úgy kivánta a polgári,rendsrséggel együttmüködve elnyom- 

mi  minden Olyan megmozdulást,, ami, a fentáll8 rend érdekeit 

veszélyezteti.,Az idevonatkozó utasítás szegedre 1917. március 

20.-án érkezett meg ezt követően azonnal megindult az előkészi- 

tő munka. /68/ Az  előkészületek gyors befejezése után 191?. 

május 1.-én megkezdték tevékenységieket. A katona$ rendőrségnek 
jogában állt a polgári személyek igazoltatása és előállitása is. 

/69/ Az első két hónapban letartóztattak szegeden 130 katonai 

szökevényt és 24.  olyan katonai személyt,. aki egyéb büntettet 

követett el, 106 olyan katonát aki önkényesen elhagyta .csapatát. 

A szegeden lévő hadifoglyok közül 21 főt tartóztattak le../70/ 

Az első, párhónapos tapasztalatok után tőkéletesitették a. szer. 

Vezetet és, megalakitották a városon belül a.kerületi parancsnok- 

ságokat, olyan tisztek vezetésével, akik a bevonulásuk előtt. a 

csendőrségnél,,.vagy a. rendőrségnéi voltak alkalmazásban. A gépe- 

zet tőkéletesitése során öt kerületben szerveztek katonai. rend_— 
• 	 .. 	 .. 	 ,...., 	.. 

őrséget .: , 	 . 

191?. május. 1;. és. 1917 október. 1 közötti időben a : . 
a  

városban_,eltogtak..582,:katonai szökevényt és' 661 hadifoglyot. 

Önkényes eltávozásért 551 személyt•:tartóztattak= le, . egyéb .fegyel- 

mi vétség; ,miatt mintegy 1506 katonai személyt .állitottak elő./71/ 
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Az eiaá1litott':kátonákat kegyetlenül ütlegelték, mint pé1 

dául 7Reiner • IMré: honv6dot,' akit. lopás , gyannujával tartóztat- 

'tak le s vallatásközben vasrúddal verték.. Mint kiderült ár- 

tatlanul. Nemcsák ez a panasz'. érkezett .a, katonai rendőrség 

túlkapásai ellen. /72/1918, végén már'odáig mentek, hogy 

Szegeden a Sorait-István téren a fegyverüket használták és 

Norvai Imre honvédet.megsebesitették. A lakosság,a sajtó fel 

volt háborodva. A katonai rendőrség erre azzal'válaszolt, hogy 

a cikk iróját Sipos István szerkesztőt berendelte a parancsnok- 

ságra és megfenyegette /73/ Előfordult olyan 	a 
katonai és polgári. rendőrség közösen_. szervezett razziákat , 

a 16-50 éves korig minden férfit előállitották ha volt igazol-

ványa, ha nem. Az ilyen túlkapásokat .  természetesen nem nézik 

jó szemmel a város polgára vezetői sem. 

A szociális feszültség a hábáríi utolsó'dvében sem eny- 

..,hűlt, sőt gyorsulö ütemben nőtt a munkásság ó3 'áz alkalmazottak 

mind szélesebb kategóriáinak elnyomorodása.Az1917. óta 

megélénkült tömegmozgalmak 1918-ra a'munkásságnak'már mind. 

szélesebb rétegeit fogták át. Állandósulták a munkabeszünteté• 

sek és tüntetések,.fokoz6dott az osztály összecsapások heves 
'cége is./74/ 1918. október 8-án a Szociáldemokrata Párt 
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kiálltványban fordult az összes demokratikus pártokhoz és 

az egész lakossághoz. Ebben a kiálltványban követelték, hogy 

"A kormány mondjon le és alakuljon Új demokratikus kormány, 

a képviselőket oszlassék fel ős irjanak ki új választásokat 

stb." A Szegedi pártszervezet népgyűlést hirdetett és tartott, 

de a "nép meglehetősen távolmaradt." A vezetőség "pipogyának" 

nevezte a távolmaradt munkásokat. A dolgozók távolmaradásának 

oka, hogy a SZDPhelyi szervezete a polgári sajtóban is régen 

elcsépelt reformista-centrista programnál egyebet nem tudott 

adni. Ez akkor mér a polgárság haladóbb rétegeit sem elégitette 

ki. A polgári sajtó is élesen birálta a SZDP helyi vezetőit, 

ugyanakkor egyittérzéséről ős támogatásáról biztositja a 

pártot. "Nem ellenségei vagyunk a pártnak, hanem azért irjuk 

ezt meg, mert féltjük a szociáldemokrábia szép és nagy ügyét" 

irja a Délmagyarország szerkesztője. /?5/ 

A SZDP szegedi szervezete hibái ellenére is figyelemre 

méltó eredményt ért el a tömegek szervezésében. Több új szak-

szervezetet hozott létre, taglétszámát is jelentősen megnövel- 
a  

te. Az 191?. évi, 1000 fővel szemben 1918. októberében már 

körülbelül 6000 volt a taglétszáma. /76/ A taglétszám minden 

áron való WUAelése később, a. SZDP gyengeségének is az egyik 

oka lett: Elvesztette párt jellegét. A pártot elözönlötték a 
karreristák,. sőt a volt államapparátus olyan reakciós elemei 

is, mint a csendőrök, tagjai lehettek és lettek a pártnak : 



Megállapitható.az is, : hogy ezzel egyidőbén egyre hatékonyabb 

kontúrral különül el a párt balszárnyát képviselő "forradalmi 

szocialisták" csoportja,.akik többször .  figyelmeztetik  a 

vezetőséget a taglétszám növelésével járó. Veszélyre.,/77/ 

A, forradalmi szocialisták..elsősorbán a' Szovjetunióból hazatérő, 

volt hadifoglyokból  kerültek ki. A.felhigul6.SZD-a1 , szemben 

kesdett.kikristályosodni egy Csoport, amely felismerve a S?DP. 

reformista céljait a munkásságot a valós érdekeiért .vivandó 

harcra szervezi../78/ A SZDP. tömegek szervezésében végzett 

munkája elismerése ellenére sem volt alkalmas, hogy valóban 

vezetője legyen a magyar munkásosztálynak. A•SZDP soha  net  

Volt képes a "jogtalaj"-ról a "forradalmi talaj"-ra helyezkedni. 

A polgári demokratikus förradalom döntő ereje a munkásság volt.  

A reformista - centrists vezetése miatt — azonban a koaliciónak 

nem irányitója, : támogatója volt.. /?9/ "A polgár$ demokratikus 

forradalom érintetlenül hagyta a tulajdonviszonyokat, a 

kizsákmányolás legfőbb forrását és igy a dolgozók munka és 

életkörülményeiben számottevő változásokat végrehajtani nem 

tudott.' /80/ 	. 

A SZDP szegedi szervezete sem voltmentes az országos párt 

hibái alól. A. szegedi munkásságnak soha nem tudott igásán" 

vezetője lenni 

A háború, :Szeged város lakóinak, különösen a munkásoknak 

és szegényparasztoknak a nyomort. és szenvedést hozta. A lakosság 
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és az egészváros a háború vége felé ,a gazdasági és erkölcsi 

romlás hinárjában vergődött. Családok,mentek-tönkre vagy,ma 

radtak kenyérkereső né1kpl s zülÖttek . szét., Nem müködtek 

ez iskolák ,.az egészségügyi ellátáslényegében megszűnik, . 

az emberek éhesek, 'rongyosak, fáznak, ..torkig vannak a háború- 

val. De nemcsak a  város .lakói, hanem maga a város háztartása 

is kétségbeejtő;: .nVárosunk háztartása évről-évre fokozódó 

sullyal nehezedik a világháború gazdasági hatása, minek 

következménye az lett, hogy pénzügyi helyzetünk válság.elé 

állitotta" - ►írja a polgármester, . aki e kilátástalan helyzet* 

ből akarván kilábolni, államkölcsönt kér, mintegy 10 millió : 

korona összeget. A nagy reménnyel elindított háború ezt hoztá 

az embereknek s.ilyen körülmények között-természetes, hogy 

az emberek megcsömörlöttek mindentől, ami  a régivel volt kap-

csolatos.s egy. új társadalmat akartak felépiteni. . 
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~ . A háború kitörése, fogadtatása Szegeden. Az első megráz  

kodtatások 	 . 

1. Délmagyarország 1914. szeptember 23.:4;.o. . Izgatók a  

tábla előtt  

2. Délmagyarország 1914'.` julius 26. 2 0. Egy kis össze.  

hasonlitás 	 . 

3. Délmagyarország 1914. 'augusztus 9. 3.0. Európai államok  

légiflottája. 	 . 

4,'CsmLs szegedi főispáni iratok 361/1914.  

5 Délmagyarország.1914: julius 27. 4.o. A inozg6sitás  hive- 
taboo publikálása  

6. Minisztertanácsi jkv. 1914. augusztus 1. Akadémiai  

Riadó 1960.-117.0.  

7. Galántai Józséfr Magyarország az első Világháborúban.  

Gondolat Kiadó 1964. 210. o.  

8. Minisztertanácsa jkv. 1915. Junius 5. Akadémiai Kiadó  

1960. 147, o.  

9.. Galántai Józsefe Magyarország az első világháborúban.  
Gondolat Kiadó. 1964. 210. o.  

10 Galántal. JóZseft Magyarország az első világháborúban  

Gondolat Kiadó.. 1964. 210. o.  

il.' PA/Magyarország 1915. január 28 4.o. Mibe kerül  

Szegednek a háború 	. 

12. Délmagyarország 1915. december 12. 4.o. Mennyibe van  

eddig Szegednek a háború  
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13. CsmL; szegedi főispáni' iratok 974/1918.'  

14. Salántai dózsef:...Magyarország. az e1s6-világháborúban   
Gondolat Kiadó: 1964:• 210, o.. • 	 ,  

15. CsmLá szegedi főispáni_  iratok  659/1915, 1280/1915.,.  ,  
621/1916,,.761/1916., 779/1916, 868/1916,  
925/191 6.,943/1916:  

,. 	 „ 	 ,. 	, 	... 	, 	... 	•. 	, 	• 	,. 	, 	. 

Csmya 7~örpényhatósági No. 292/1916., 623/1916.,  
283/1917.  

°: 	.. 	:. 	, 	. 	. 	,•. 	. 	'°u 	,.. 	„ 	.,, 	. 	a 	, 	. 	. 	• 	, 	•. 	, 	, 	, 	. 

16., Délmagyarország 1914 ; • augusztus 3:.., 
 , 	. 

. . 	:honvédek  ésküje ~; 
. o, a szegedi  

:17« Déimagyarország I914: juiius 26.; l:a.' Nitört a'  háború.  

18: Délmagyarország:1914. 'szeptember 1. .  4,.o:' Teljes erővel  

19. D6lmagyarország 1914. juliüs 26., 6:.o.°A  háború  bite  
: 	Szegeden  

20. D6imagyarország 1914. Julius  27. 2.0. Szeged a hábbr&s  
. . 	izgalmakban' 	• 

21 : CsmLs  szegedi főispáni irat ok 482/1914 _, .. 	. ...., 	.. 	, 	... 	. 	. 	. 	.., 	. 	. 	, 	,... 

22. Délmagyarország 1914. Julius 	SOrb,  izgatök  
Szegeden  

23. Délmagyarorsaág 1914. . augusztus 20, : szeptember 6.  
Nemzetiségi : fegatók, a tábla  el6itt: . 	• 	, 	.. 	. 	. 	. _ . 	.. 	„ 	. 	. 	- 	„ 	 , 

/14.• Dé1magyarország 1914: sséptembar . ' 23. 3:o:' Bűnhődnek  
az. ingatagok..  

25:' Dé1ma83íarország  , 1914. szeptember 17: 	Ahol , vacso-  
rávai 'várták  a betört szerbeket;  
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26.; Délmagyarors.zág 1914. szept ember .20... 3.0. Bi,inhvdnek 
a hazaárulók. 

27. Délmagyarország 1914; szeptember 20. :5.o. Szegedi 
katonák biborús. élményei. 

28. Délmagyarország 1914..szeptember , 15,:7.o. Amikor a 
szinész harácsol 

Délmagyárorsság 1914. augusztus 4. .4.0„ El a hábori'xba 

29. Délmagyarország1914; julius 28. 2.e. A szegedi katonák 
- útja 

Délmagyarország 1914. szeptember 12. 3:o} Rémlátók,' 

Déliagyarország 1914. augusztus ' 15: 1: o;  Csapataink 
 .  Szerbiába :   

Délmagyarország 1914. augusztus 19. 2.0: Ellenséges 
répül60p" Szeged felett  

31: CsmL: szegedi főispáni iratok 449/1914.

• 32. Délmagyarország.1914. augusztus 25. 2.o.. Harctéri 
sebesültek' Szegeden. 	. 

33: Délmégyarország 1914, szeptember 16, 4.o: Sebesültek 
kézélése a- harctérén:': 

34, Déimagyarország 1914; szeptember 25. 3o. AZ eddigi 
, • : ,veszteségeiák: ` 

35. CsmL: szegedi főispáni, iratok 367/1914. 

36. CsmLs szegedi 'főispáni iratok 743/1914. 

37. CsmL: szegedi főispáni tratok641/l913. 

38. CsmL: szegedi főispáni iratok 576/1914., 588/1914., 

39 ' Délmagyarország 1917. Január 22.,5.0. Hatszáz 0131116 
nem ivatta be gyermekét Szegeden. 
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40°•CsmL3: szegedi fóispáni,iratok 358/1914.,,482/1914.  
. 	 ... 	 .., 	

. 	 ,. 	 .. 	 • 	. 	• 	.  

41. D6lmagyárország'1914, julius 29. 3. 6: A lelkes Szeged.  

42. CsmL. szegedi főispaai, ;iratok 361/1914.,  

43. Délmagyarország'1914: november 10. 5.o: Szegedi .  f  

: dSá~:ok katonai k iképzése 	 ; 

44. Délmagyarország 1914.december 15. 8.o. Kpiz6dok a 
 .. 	 . 	 ,. 	 . 

szegedi sorozáson.  

45. CsmLs szegedi  főispáni iratok 423/1915:  

46. CsmL: szegedi főispáni iratok '?42/1914: : . 

47. CsmL: Szegedi főispáni iratok 1132/19151"  . 	 .. ... 

48. CsmL::.  szegedi ,főispáni iratok 1134/1915.,.. 	. 

. 	 .. 	 . 	

: 

49;.Cs@Ls szegedi főispáni iratok 265/1915;  

50. CsmL= szegedi'fgispán9, iratok'6/1915., 23/1915 • , 81/1915 • ,  
263/1915. , 281/1915. 297/1915  

51; CsmL: szegedi főispáni iratuk 326/1916. 	 . 

52. Minisztertanficsi Sky. Akadémiai Kiadó :1960: 488:o.  

. 	• 	 . 	 , 

53. CsmLs szegedi főispánt iratok  '59511916:   	 . 

54. Galántai József: : Magyarország.az eljő világháborúban.  

Gondolat Kiadó. 1964. 209.0.` ' 
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II. A mezőgazdaság helyzete. Az ipari 6s kereskedelem a. 
háború körülményei között 

1. Dúlmagyarorszá1918. julius 8. l.o. Hard. g„ 	
, 	.. 	

. t 

2. Törvényhatósági jkv.`CsmLs 410/1916; 

3. Szeged:  1927. Budapest 

4. CsmL:.szegedi főispáni iratok 360/1916. 

5. ; Szeged: 1927. Budapest 159, 165, 175, 179, 182, 
184. oldal..  

6. Délmagyarország 1918. január. 10 '4.0. 30 millió korona 
értékű föld cser'lt gazdát 

7. GsmL: szegedi főispáni' iratók . 

1915s 115, 120, 1112., 
19161 230..255, 404., 
1917: 802.. 
1918_ 373. 

8. Délmagyarország 1915. árpilis 13. 5.0. Kényszermunkaerőt 

rendelnek ki a'szőlő mtivelésőre • 

9...Délmagyarország 1917. március 13. 5.0. Rendelet a mező- 
gazdasági munkák végzéséről 

10. Délmagyarország 1915..március 31. 7.o..Az idén több földet 
művelnek, mint más években 

11 CsmL: szegedi főispáni iratok 324/1915. 

12.CsmL: szegedi főispáni iratok 60/1915: 

13 CsmLt  szegedi főispáni iratok 521/1915, 581/1915., 
582/1915., 801/1915. 
424/1916., 262/1917. 
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14 Csmbs szegedi :főispán$,,iratok 1132/1915: 

15' CsmL: szegedi főispáni iratok 659/1915., 811/1915., 
119241916:', 41/1917. 	, 

16ó` CsmL: szegedi főispáni iratok 324-778/1916; 

1?. CsmL:- szegedf.fő3spáni,iratok 44-365-399-419/1917. 
88/1916: 	 . . 

Törv hat. jkv. 258/1915: 
! 	> 	-$ 	F 

18..CsmL;. ssegedi főispáni iratok 2737/1918.' 

19' CsmL: szegedi főispáni iratok 72Q/1914' , 

287-58-323/1915:`, 276/1916. 

20. CsmL: TbrV. hat':.jkv22/1916: 

21. CsmL: szegedi főispáni iratoi'122 /1916. 

22. CsmL: szegedi. 'főispáni iratok 1 6-151-64-39-858/1917. 

23. Csml: szegedi főispáni iratok 808/1918. 

24. Gál Endres Válogat ott dokumentumok Csongrád'megye 
munkásmozgalmának tö rténetéből 

25 Szeged: 1927. Budapest; 204.2084g 

26. Délmagyarország 1915: március 14. 9.ó'. Az általános 
pénz és banküzleti viszonyok 
1915.'Junius 24..6.o. Egy év alatt 

kétezerötszázan adták vissza szegeden 
.az iparengedélyüket. , 

1916.. február 5.9 3.0. A szegedi kézmü-
ipar és a. háború . 	 . 



- 114  

191,7. február 2. 5.0 A szegedi  

testület-közmunkák előkészitését sürgeti  
városnál. 	 , 

1915: május 27. 9.0. A szegedi kereskedel-
mi és iparkamara . háborús , müködése:  

27. CsmL': szegedi főispáni iratok 1916. 1275/1916;  

28. Sieged, "1927: 'Búdapest 204-208 0■  

29. CsnmLt szegedi főispáni irát ok.  	 . 

1915r 
1916: 

332, 
301. 
531,.. -  

431, 434, 
309,; 324. 

594.. 595. 

610, 
341, 

. 

867,  
229. 530, .  

30;° Délmagyarország 19144 december 25. 5.0. A szegedi  
kereskedelem,és ipar a háború alatt  

31. Délmagyarország 1915. Junius 24. 6.o. Egy óv alatt  
2500-an adták vissza Szegeden az ipar-  
engedélyt  

32. gsm40 szegedi főispáni iratok 1293/1914'  

33 'Csml: szegedi főispáni iratok 1316/1915,;328-788/1916.  

595.531i1915:  

34. CsmL: szegedi Pőispán9..iratok 955/1916: . . 	. 	. 

.t 	~ 	. 	, 	. 	. 	1 	. 	. 	. 	• 	i 	1 	.. 	. 	'1 	~ 	. 	. 	.. 	~  

35. Szeged: 1927; Budapest.  ..::. .. 

36. CsmL= szegedi tőispáni iratok '200-334-529_530-867/1915:  
170/1917:  

37. CsmL: szegedi főispáni iratok 434/1915: 	 .. 
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• 
38.1 CsmL: szegedi főispáni iratok.555/1916, 431/1916. 

39:' Délmagyarország 1918; :szeptémber 191:600: A. Pick,•és . . 

társa cég megvette,a 10 millióé 
Csekonics birtokot: 

• 
40 Dólmágyarország`1918. október 31. 6.o'Rendkivüli köz- 

gyűlés három . ú gyár alapitása ügyé- 
ben 

41. Szeged: 1927. Budapest . 
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III.:iiiami intézkedések a háborús terhek enyhítésére.  

:A'bérsk. . alakulása  

1: CsmLa szegedi főispáni iratok 1070/1918:  

,  

2. C mL s = A szegedi  katonai  ~bghivottak csáládtagjait  , 

.segélyező. :biaottság iratai 1/1914:  
,  

3,,41magyarorsxág 1914: augusztus,2. 2.o::A:szegényekért  

4. Déimagyárország.1914: szeptember 1. 3.0. Egy bizottság  
miiködése és - egy `gytijtés eredménye:  

5. Délmagyarország 1914. augusztus .4. 3.0. A behívott  
.szegedi.-katonák családjaiért  

6..A szegedi katonai behivottak. családjait: segélyező  

.bizottság iratai.  

7 .' Délmagyarország 1914.' december- 1. 5 . 0. Kezdódik az ingyen- 
tejAkiosztása 	 . 

8. Délmagyarország 1914; augusztUs'11. 2:oé Ingyenes munka-  
ki7zvetités-a  kamarában.  

9. Délmagyarország 1915. május 30. 6.o. A.munkaközvetitő  
' bizottság. 	 . . 

10 . A Szegedi katonai behivottak családjait segé1yező bizott-
ság iratai.. 1914.' augusztus 30  

CsaL: szegedi főispáúii iratok 141/1914:  

12. CsaL: szegedi főispáni irátok 187 /214628-631-640/ 1915 -  

13. CsmL: szegedi főispáni iratok 21/1915, 70-277/1916,  

538/1918:  
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14;Délmagyarország 1915. november 7. 8.0. Mdrpanaszkodnak 
a hadis®gályesek 

15 Délmagyarország.1915: november 6. 4.o. A badisególyesek 
nem panaszkodnak. 

16. Dé1magyarország 1915. november 23. 4.o Prológus bat 
szegedi népkonyba felállitásához • 

17, CsmL szegedi főispáni iratok 277/1915.' 

18. CsmL: szegedi főispáni iratok 9M6..101.266.2740.1422/1915. 

1y: CsmL: szegedi főispáni iratok:  
1916: 98-547-707-1286-1346.-1699 

1917: 108.1091029-1031-1287 

1918: 94 
1915: 168 

20 CsmL: szegedi főispáni iratok  646/1914:` 

21. CsmL: szegedi főispáni iratok 1915: 141-187 

1915 336. 

22. CsmL: szegedi főispáni iratok 1523/1916. 

23. CsmL: szegedi főispánt iratok 101/1915.. 1287/1917: 

24.'CsmL: szegedi főispáni iratok 164/1915: , 

25. CsmL: szegedi főispáni iratok 1305/1917. 

26, CsrL:.2órv. , hatősági 3kv.  369/1916: 

27..CsmL: szegedi főispáni irátok 1305/1917. 

28. CsmL: szegedi főispáni iratok• 1050/1917. 

29. CsmL: szegedi főispáni iratok. 70/19151 

30. CsmE: szegedi főispáni iratok 680-681-682/1918. 
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31: . emit: szegedi főispánt irát•ók 413..417/1914.'   

32: CSInL: szegedi főispáni 
.
fratÓk 1305/1917.  

33. Délmagyarórszág 1918. március 14. 5io : Szegeden  
májust61 fizetik fölemelt hadisegélye-

ket.  

34. CsmL: Törv. hatósági jegyzőkönyv 450/1915:   

35. CsmL: Törv..hatósági:jegyzókönyv'. ?3-?~-75-129/1915:   

36: CsmLtszegedi főispáni iratok 83=111-293/1915 :'. 

3?. CsmL: szegedi főispáni'iratok 141/1915:  

38. Délmagyarország 1916. augusztus 12:' 2.0: A nyomorgók.  
39. Délmagyarország: 1917: december 2. ?.o;. Aváros szegény  

cselédjei  

49i' Délmagyarország 1917: december 25. 12.o. Hogyan segSt-  
tenek a szegedi nagyvállalatok tisztviselőik  

és munkásaik helyzetén.  ... . 

41: Délmagyarország 1918.,március 17.. 8. o; . Sztrájk a villa-
mosnál.  

42. CsmL; szegedi főispáni iratok 481/1916;= 
43: Délmagyarorsiág 1917. december 25: 12.0. Hogyan segitenek  

:. a : . szegedi nagyvállalatok,  a tisztviselőik  
és a munkásaik helyzetén.  

44.D61magyaro_rszág 1918, május. 18... 3.0.= :A nyomorgókról : 

45.-Délmagyarország 1915.. 417140 s 13. 5.0  ` l  egáliapttották  
a szegedi mezőgazdasági munkák bőreit.  

46. Dálmagyarország 1916 . március  15..5.0: A munka maximális  
árágy .. 
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47. D61magyarország.: 1917. április 26. 7.. o. ,Maximálták  
a napszámbéreket  

48. CsmL: szegedi főispáni iratok 1115/1918.,  

49. CsmL: szegedi főispánt iratok 1202/1917.  

50. Dblmagyarország 1917. március 20. 3.0;-Az öreg  
munkások börzéjén.;  
1917. augusztus 1. , 50.' A  fogyaszt6  

közbsség nagygyülés® a piaci uszóra  
ellen. 	 ~  

1918. március 3. 6.o. Aznői , munkások  
sztrájkja még.tart:,' 	, . 

1918. máróius . 14,.6.o  Sztrájk a  
Kenderfonó gyárban:  
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IV. Az   élelmiszer és az iparcikkellátás nehézsége3. 

1. CsniL: szegedi főispáni iratok 585/1914. 

2. Délmagyarország 1914. október 21. 5.o. pelhivás a közönség- 
hez 

3. CsmL: szegedi főispáni iratok 287/19151 • 

4. Délmagyarország 1917. november 11. 4.o. Nem.szabad tiszta 
buzalisztből sütni kenyeret. 

5. esmLs szegedi főispáni iratok 1106/1915. 

6. CsmL: szegedi főispánt iratok 267/1915. 

7. CsmL: szegedi főispáni iratok 801/1915. 

8. CsmL: szegedi főispánt iratok 630/1915, 385/1915. 

9. CsrL: szegedi főispánt iratok 611/1915. 

10. CsmL: szegedi főispáni iratok 424/1915. 

11. CsmL: szegedi  főispáni iratok 584/1915. 

12. CsmL: Törv. hatósági jkv. 115/1915. 

13. CsmL szegedi főispáni iratok 884/1915: 

14. CsmL:: Töv. hatósági jkv. 504/1915. 

15. CsmL:. szegedi főispáni iratok 1139/1915. 

16. CsmL: szegedi .főispáni iratok 10/1916. 

17. Csm! Törv. hatósága. jkv. 419/1916.' 

18, CsmL: Törv. hatósági jkv. 83/1917. 

19. CsmL: szegedi főispáni iratok 1025/1917. 
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20. CsmLt Törv. . ,hátósági jkv. 444/1917. 

21. CsffiL: ' szégedi főispáni ir-atók •  • 1533/1917. 

22: CsmL szegedi főispáni iratok 554/1917. 

23.. 0131124: szegedi főispáni iratok 289/1916. 

24. CsmL Tbrv. hatósági jkv. 112/1915 .`` 

25. Csmí:' Törv . hatósági jkv, 199/1916' ' ' •• •

25 . CsmL: Törv;' hatósági jkv. 200/1916. .' 

27. 04'4 Törv. hatósági Jkv. 378/1916 , 

28. Délmagyarország 1914. október 30. 6.o. Piaci árak. 

1915. szeptember 28.6 . o..A termelők vég-

uralmának végnapjai 

1915.: oktbber.l. 3.0.. Harc  .az élelmiszer 
uzsora ellen. 	. 

1915. december 12. 4.0.. Mégállapitották 

a sez'téshus és szalonna maximál árát. 

1916. Julius ,21. 6.0. ,Megállapitották 

az élő sertés árát.. 

1916. Julius- ,9. 3:01 Az élelmiszer árak 

Szegeden rohamosan emelkedtek; a maximábis 
óta 

1916. április 23. 7.0. Egy font marhahus 
38 kralcár 
1917. augusztus 11. 6:o. Szombaton meg— 
nyilak a hátósági mészárszék:.._ 	. 
1917. Január 23. 3.0. Javaslat a zsir és 
szalonna áráról. 
1918. julius 30. 80. Hirdetmény. 	,. 

Délmagyarország 1917. ráárcius .'11.8.0 
Elitélt árdrágitók . 
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1917. december 25..15.o.  Elitélt árdrágitók. 
1918. március  2. 7.0.1rdrágtbók 
1918. március 8. 5.o..HárOmfej kelkáposzta 

1918 május 26. 2.o,,Elitélt árdrágitók 
1918. julius 28. 9. 0.Elitólt árdrágitók 
1915. Junius 2. 7.0.. Akinek a dolgait még a 
kofák is sokalják 
1915. április 1. 3.o. Szeged élelmezése 
1915. Julius 4. 5.o. Szombaton a szegedi 

Piacon. 

1916. julius 27. 4.o. A közélelmezós szegedi 
bajai és  felsdetai  

• 1917, máraus.221 5. o. A szegedi tej  mizé- 
ria  

29. CsmL: szegedi főispini iratok 289/1915. 

120/19/7. 

1140/1918. 

30. CsmL n Törv. hatósági jkv. 412-611/1915. 

31 • CsmL: Törv. hatósági jkv. 450-458/1916. 

32. CsmL: Törv. hatósági jkv. 459/1917. 

33. CsmL: szegedi főispáni  iratok  766-1554/1917. 

34. CsmL: szegedi főispáni iratok 1070/1918. 

35. CsmL:  szegedi  főispáni iratok 2747/1918. 

36. Csmia szegedi főispáni iratok 2230/1918. 
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V. Az osztályharc éleződése. Forradalmi erjedés előrehaladása.. 

1. Virrad: 1918. julius 4. A szegedi választás . 

2, Délmagyarország 1917. julius 6 Cicatricis.főispán a 

politikai válságról a jelen ós a legkö-
zelebbi Jövő  feladatiról. 

3. Délmagyarország 

4. Dólmagyarország 

5. Délraagyarorsáág 

6. Délmagyarország 

7. Délmagyarország 

8. Délmagyarorsz5g 

9. Délmagyarország 

10. .Délmagyarország 

1917. julius 15. A szegedi munkapárt 
az aktuális pol'iti `kai kérdésekről 

1917. dacémber 5. Az adózás új szabályai 

1917. julius '13. Kereskedők és iparosok 
szervezkedésé'szégeden' 

1917.. julius 14. Nyilatkozatok az ipa-
rosok és kereskedők szervezkedéséről 

1917. augusztus 24. A  kereskedők 
rosok politikai szervezet"e 

1917. szeptember. 13. 4.6. Az iparosok ős 
kereskedők szegedi szervezetének pr obramja 

1917.' .augusztus 30.A nőtisztviselők ffis 
tagjai lehetnek ' a ' Magántisztviselők Egyesii-
letének. 

1918. julius 4. A szegedi magántisztviselők 
és kereskedelmi alkalmazottak szervezkedése. 

1917• augusztus 31. Szérvózkednek a 
kereskedelmi alkalmazottak. 
A kereskedelmi alkalmazottak'szakmai szer-

vezetőt még 1908-ban március '8.—án magalaki- 
tották azonban a háború kitörése után e 
szervezet tevékenységét teljesen beszüntette. 
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A kereskedelmi alkalmazottak és magán-
t.isztvisel5k,szakma..'szervézetét 1917:. . 

augusztus 30.-án létre hozták, de aemn 

'szerve'zetben,ekkor ̀tisztvis'e'lők még 

vettek  részt.„ 

11. Délmagyarország 1918.. szeptember 15.:Az összes városi 
alkalmazottak szegedi nagygyűlése 

12. Délmagyarország 1917. szeptember 12. Szervezkednek '"a felső-
tanyai kisgazdák. 

13. Népszava 1918. februárml6...A , csuhások kudarca szegeden 

14. Gaál Endre: Válogatott dokúmentumbk Csongrád megye munkás-
mozgalmának történetéből. 191?-1919-ig ; 

15. Gaál Endre: Válogatott dokumentumok Csongrád megye 
munkásmozgalmának történetéből 1917-1919-ig 

16. Délmagyarország 1918. október 5. Szegedi káplán' a vádlottak 
padján' 

17. Délmagyarország 1918. május 17. A Kereszténydzocialista 
Párt nem kap pá'rtholyiségét. 

18.Gaál Endre: Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkás 
mozgalmának történetéből 1917-1919**ig. 

19. CsmL: Szeged Város Közigazgatási.Bizottságának iratai 

1/619/1914/ 148/1914.. 3.0. 	 . 

20. Gaál Endre: Válogatott dokumentumok. Csongrád megye munkás -
mozgalmának történetéből 1917-1919-ig. : . 

21. Gaál Endres Válogatott dót:umentumok Csongrád megyeMunkás=' 
mozgalmának történetéből 19174.1919-ig.: 
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22. Délmagyarország 1916. január 5. Előadás a munkásotthonban_ 

1916.: február 13. Bokányi Dezső előadása 

1916. október 29. Előadás a munkásotthonban. 

2 Délmagyarország 1916. március 16. A szociáldemokraták 
szegedi  Végrehajtó  bizottsága megünnepelte 

március 15.-ét 

16. március 23. Nők napja a munkásotthonban. 

24. Gaál Endrei Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkás-
- mozgalmának történetéből 1917.1919-ig. 

25. Délmagyarország 1917. február 27. A Szegedi Munkásotthon 

Mikszáth Bálmán utcai helyiségét a katonaság 

lefoglalta 

26. Délmagyarország'1917. április 17. A pesti forradalom 

27. Délmagyarország 1917. április 29. Május 1.-én általános 

munkaszünet lesz szegeden. A hadiüzemekben. -

nem c;olgoznak 	. 

28. Délmagyarország 1917. május 1.•Május elseje 

..4. Délmagyarórszág 1917. május 3. A munkások májusi ünnepe 

. 39.'1Xlmagyarország 1917. május 3. , tépszámláiás szegeden. 

1917+', májős 3.. $ munkások .májusi finnepe 
30. Délmagyarország 1917. május 24'. KárolyF;(ir !y és 

felesége Gyöngyösön tett legtöbb elha-. 

tározásával' elfogadta Tisza lemondását.. 

1917. május 25. A munkásság tüntetése a 

munka párti kár előtt. 
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31:. Délmag$rország 1917: julius 5' A'•szegedi Választójogi 
Blokk'megalskitása 

32. Délmagyarország 1917. Julius 6.44egalakult szegedena 
Választójogi Blokk:' 
Szegeden két függetlenségi csoportosulás 
van, az egyik a rüggetlenségi ' ás 48-as 
Párt elnöke Dr. Hecsey Károly vagyonos 
ügyvéd. A másik Fuggetlenségi.ás 48-as 
Párt /Kossuth-•párt/ . elnöke Dr. Kőszó István 

földbirtokos iigyvéd. A szegedi Választó-

jogi,Blokk Végrehajtó Bizottságának 28 tagja 

volt. A szociáldemokrata pártnak csak  4 fő 
képviselte. Szegeden kivid Csongrád megyében 

még Szentesen'alakult meg á Választójogi- 

33. Dálmagyarország 1917. julius 10. A szegedi iparosok csat-

lakoznak a Választójogi blokkhoz 

191?. Julius : 21. A szegedi gazdák csatlako-
zása a Választójogi Blokkhoz 

1917. julius'31. A szegedi Választójogi 

Blokk felhivása 

1917. augusztus 8. A felsőtanyai , gazdák 
csatlakoztak  a  választójogi blokkhoz. 

34.- Déimagyarörszág 1917.novembe"r, öt 'kerlileit kap széged 
az 'új választójogi törvé'nyben  

35. D61magyarország 1917.. julius 27. A szegedi . Választójogi  

Blokk értekezlete 
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'1917. augusztus,  3.' A korinsny Sem; engedélyezi 
a' Választ6jogi :. Blokk népgYÜlését: 

.1917... augusztus.12.. k vasárnapf .választójog9. 
n.agygyiílés programja 

36. Csmi,:  Szegedi  fókváni, irat ok 1025/1917. , géppel iroti 
másolat 

Délmagyarország 1917. augusztus 4. A fogyasztóközönség 
nagygyűlése a piaci ficamra ellen 

1917. augusztus 7. A szegedi Fogyasztók 
nagygyűlése 

37. Délmagyarország 1917. szeptember. 4.,A szociáldemokraték 
kü10.6ttsége.a népélelmezés javításáért 

38. Népszava : 19174 szeptember 2.. Sztrájkolnek szegedi 
varr616.nyok ; 

Délms.gYerország.1917. sz3pt,ember  8.. A.  szegedi' szabómuflkás'. 
n6k sztrjákja véget ért. 	. ,.. 

1917.. szeptednr. 13. A szegéd3  szabómunkások 
sztrájkja 	. 

39. Délmagyarország.1917. szeptemb er 5.. Szervezksdnak 
szegedi proletárok 

3. Népszava : 1917. szeptember-46.'  A szegedi ' dohánygyári 

munkásnők-szervezkedése' 

40. Délmagyarország 1917., augusztus '31. ' Szervezkednek.a .' . 

szegedi kereskedelmi alkalmazottak  
41. Népszava 1917. szeptember 19. Munkásmozgalmak szegeden. 
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42. Délmagyarország 1917: november 4. Oroszországban győzött. 

a munkás és katonaforradalom /Vezércikk/ 

43. Délmagyarország 1917: november 10.' Villámsugár /Herczeg 

István/ 

44. Szegedi Napló 1917:, november 10. Az .  orosz -  tenger /Petró 

Jánosi 	. 

45. Délmagyarország 1917. november 10. 	Egyetlen lgvés 
se döndüljön el többét Éljen a fegyverszil- 
net 

46. Délmagyarország 1917. november 13:A szegedi Feministák 

választójogi gyűlése 

47. Tiszatáj 1958: november 3.o. Az őszirózsás forradalom 

győzelme Szegeden; Gaál Endre 

48. Szegedi- Napló,191?. november 24. Szivek üzenete /Dettre 
János/ 	. 

49. Szeged és Vidéke 1917. december 1. Lenin . 

50. Délmagyarország 1917. december 4. Békegyűlés. Szegeden 

51.Tiszatáj 1958. október 3.0. Gaá1 Endre: Az őszirózsás 

forradalom győzelme Szegeden 

52. Délmagyarország 1918. I. 8. A munkások kenyere 

53. Szegedi Napló 1918. I. 16. Megalakultak a magyarországi 
munkástanácsok- 

54. Délmagyarország 19l8. _ I.23. Tizenkétezer ember sztrájkolt 

Szegeden. 
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55:CsmLt szegedi főispáni iratok 1114/1918. 

56. Tiszatáj 1958. november 3.o. Gaál gndret Az őszirózsás 
for,radalom.gyózelme szegeden 

' 	 . 

 
'57.

. ,. . .. 	 . 
57. Délmagyaro'rszág 1918. I. 24.A szegedi'szociáldemokrata 

párt bizalommal vannak a lemondott p€irt -  

Vezetőség : iránt 	', 

58.'Délmagyarország'1918. március 8.'.Qj Evangélium 

59. Délmagyarország 1918. május 1. Május 1. 

60. Délmagyarország 1918, május 5. Munkásnők zavargása 

61. Délmagyarország. 	május 12. Ujságir6-sztrájk szegeden 

62. Délmagyarország 1914 Junius 1. Vasuti hordárok sztrjákja 

szegedén' 

63. Délmagyarország 1918. junius 21. Budapesti MÁV munkások 

véres bérmozgalma 

64.'Szégedi állami ügyészség iratai 1918. IV. 2528.1.sz. 

.tintával : írott kézirat 

65. Délmagyarország 1918. junius 29. Hét nap után 

66. CsmLs . szegedi főispáni - iratok 1115/1918, 1116/1918, 1120/1918' 
' gáppe1' írott . tisztázat 

67. Csongor. Győző-féleiratok': "Munkásmozgalmi forradalmi 

röplapok 19181919. 

68. Délmagyarország.1917 .'április 6.; Katonai rendőrség 
'szervezése szegeden .: 
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69{ Délmagyarország 1917. május 3.-án Mekezdt .e működését 
a katonai. rendőrség 

70. Délmagyarország 1917 .. julius 12.-én  a.szeg®di kat onai. 

rendőrség két havi •  miiködése 	. 

71. Délmagyarország 1g17.októbér - 5'4.0. kszegedi.katonai 

rendőrség első félévi müködése 

?2 Délmagyarország 1918. szeptember 224A -honvéd, a lepedő-
lopások meg a katonai rendőrség. 

73. Délmagyarország 1918. szeptember 27.-én a magam ügyében 

74. Réti R. László: A Rimaromány - Salgótarjáni Vasmű RT. 

a Pólgári`Demókrátikus forradalom és a 
Tanácsköztársaság időszakában 32. o. 	. 

75. Délmagyarország 1918. október 8. A szegedi Szociáldemokra-

. ta Párt vasárnapi népgyülése 	. 

76• Gaál Endres Válogatott 'dokumentumok Csöngárd megye munkás- 
mozgalmának történetéből . 

?7, Csongoa Győző: A forradalmak szegedi szemtanúi 15-3? old. 
Czibula Antal visszaemlékezése.' 

78.'Csonger Győző: A forradalmak szegedi szemtanúi 53-55 0.. 
Szalái János visszaemlékezése . 

79. Mérei Gyula: A Magya.r, Októberi Forradalom és a Polgári 
pártok 9.10 o. 

. 	 .. 	 ., 	 . 

80: Réti R. Lászlös .A Rimamurány - Salgótargáni Vasmű RT: 
a polgári demokratikus forradalom,és a 
Tanácsköztársaság  időszakában  43.0.  
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FORRÁSOK tS IAODAb4M  

Forráeoks ,  

Csongrád megyei Levéltár, Szeged /Carl/  

Sraaged város EöispánJának iratai 19144918  

Szeged váras . Törv6n,ybat6ság! Bizottságának iratel 1914.1918  

Szeged város KFSzigasgatás~, Bizottságának iratai 1914-1918 
. 	 ,,..  	 , 	

.,. 

A szegedi !'tiügyőgzség  iratai 1914-1918  

A sassed' katonai behivottak családjait aególyaz8 	 . 

bizottság iratai 1914-1918„  

Csongor Gfy68a léls iratakt Munkásmozgalmi, , forradalmi  

röplapok 19184-1919  

II . Irodalom;  

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. Akac34mimi Kiadd; Budapest 
 

1960.. 

Galáztai J6sseFm Ma89arország ,ez els e(  világbábarfibaa.  . 	:. 

Gs+ndolat .
. 
, Buőfspost 1964.  

Gaál :Eiidr63A Válogatott dokumentumok Csongrád m egye munkáz+  

maBgalmáne6~ t►ö~6netéb81 ~ A Csongrád megyei.  munkás-, 
.  	. 	 ,.  

mozgsYo~► 191?-1919 . S$e ~ged,` 196~. .     . 	.. 	, 
G

. 

s1, Endr®t Az 6enir6a$ás torradalam gy6salme Psogeden. , . 

Ti$aatá4 .1998. november 3:  
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!Orel Gyula: Ai  Magyar  Októberi forradalom 6s a Polgári  

Pártök  

Rai R. Wads A Rimamurányi - Sslg6tar■tláni Yasadl Rt.  
a  Polgári  Demokratikus forrada1om és s Tanács-

köz

tár

saság idf3flzakáb$m  

Csongor GySsó= A forradalmak szegedi szemtanflá 
. 	 . 	 . 	 . 	 , 	 . 

SS®geds A magyar városok monográfiája. Budapest,  1927.  
~ 	 .  

A Magyar  Munkásmozgalom  tbrtónet6nelc váloiatott dokumeri-  

tum,ei. 1945-1971.  

Páter  Lászlót Az  goa9 ~.rózaás forradal om ás a TR. Szegeden.  

Staged,  1968: /S,óQÓgYl: Könyvtár Kiadványai 6./  

Gatti Endre:  Szegedi adalókok a klerikális reakció a6pelle-,  

nos harcához 1914-►1919.  

Szeged, 1965.-  /Csongráli megyei  füzet ok 19.%  

A nDdlmagyurország+! fét, óvszázoda 19144960.,  

SSeged, 1960.
... 

üaál Entire:  A szegedi Ssskszervo ,tet4.mozgatomhelyseto és  

küadelmei 19074919 tsöztit t. 1967.  . . 

: 

 

Szákoly  Lajost - A Nt3SZF hatása 4 munkásmozgalomra Szegodeh:  

Páter Láe#16á október visszhangja Sge .gedeu  1917 . november 
. 	 ,  

8  - 1918. május I. T'isaaEá j, ; 1967. 11.ostlm.  

Réti Lássló: A NOSZF hatosa Magyarországon ds a:magyar .I" 	 . 
 

forradalmak 1918-1919:  	. 
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Szákqly Lajost A szegedi munkásság harca a T®cácsk8z-  

tároaságért 	 . 

G .  sods  ttatmlins  , TAs év a  szegedi  kommunista maagalam  

tőrt6net6b61 19í9-1929. Szeged, 1959:  

A vegyipari dolgaz6k osztályharcos küzdelmei.  

Neltnar Jakatit Mütidts egym3att  

a 
<  

Acteí ~tistórikká 50 	. 	.. 	. 
.. 	. 	.. 	, 

 

Yiiraan 'Tibora Ai  0szt ~ráis 	!eálságCa '6vC9.nek  

,..  történetéhez  16064910:  

sert6zg lajos= .Á  ,Magyarcrszfigi Sz oc. dem. 	 . 

-Párt b0ker4l4se ;  a parla0en0e  , 	. 	. 
Gadl Endres A imaged"  .azatfc~ser~ezeti maZ.gslom helyzets ~és  .,.  

ktiisdarlu►ei. 190?  ..;. 	 . 	 .. 

A pdrtté;rtéreéti kSzxemáan,yek:répertdíáúm $' 195549?2.  

:oa3datai JőBzets A keresztánysnocialiets szervezked$s 
 

Magyarornzdgon. '19034918441959i aném'  6?-93 0.  

Nevet6 lréne Néhányadat 	januári- tilinégssatrájk törté- 

netéhes 1958. 2az. 990.125, oldal  . 
bsdáss Sándór.t ~A,s~ .  191?-es st=ockiiolml.. saocfslist ~a> ho~erenc~.a  . 	.  

tone, 1969. 2.ezdm, 69r-97 04al:  

Dotcuuuemtumark,  az orosz  hadifoglyok tev.ékenynd~r61. ac  . 
  

Osztrák-Magyar Nos►erchia teriiletén. 	 . 

1971. 4.ezdm 09450 oldal  

~ 
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Ágoston Pótori  A  bábóra okozói. 1919.  

Ajtay Endre..  ~ A:volt császári ós királyi 444 Gyalog  ezreded 

világháborús története  : .. 

Andrásay Gyula:  Kinek Mine 9 lábor4 
 . 	 . 

Gygri snoo. dem: vezóránok igesi arca  . 

Berend  Ivan:  - Ránk3: Mag3raroreedg gyáripara as imperializ-r  

mas elsó világhábos'ds időszakába  

Bognár Mátyás: Szeged' Gazdasági Egyesület ötven éve. . 

Boros Lászlós -  Msgyar politikai Lexikon 	 . 

B®rovicsiny Nándors Szociális tevókenysóg'  

Buchinger 1Kan6w Tandvaltamrásak As októberi forradalom  

	

trag6diá$a 	 . 

Clauserit$ Károly:  A  háborúról  

Dobreconi Munkásmozgalom  története  

Diplomáciái ügyiratok Olaszországhoz  

Dokumentumok a párttörténet tanulmányo~sáhoa 
. 	 . 	 . 	 , 

2: K. 1917. nov. 1919...  

Domokos László: Szeged a  háború után  

iiómött3r M3.bSilys Peron*  Perdinánd politikája  

Erényi Tibor: A munkásosstáli azáKsáerveseti mozgalmának  

kezdete  

Erőss FOrencis Magyar munkáavdgsrak nyugaton . 	 . 

 

Parkas  De$e8s A magyarországi saoc. dom.- párt és az  

. 	 . agrárkórdós  

Farkas Melon: A katonai összeomlás 1918.  
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Bubása Györgyt A magyarországi polgári radikali ~s  . 

története 	 . 

. 	 . 	 . 

Gálantai J6aseFa Egyház ős  politika 1890« ►1918.  

Garami Ern.b: Farrong8 Magyarország  

Gaál Endres A szegedi  . munkásság harca .a Tanácsköatársa- 

Qágért 1917.1919:' 	 . 

Galicia: A II. internacionálé  
Garami Era6! Fmtékkönyv 	 . 

Gárdos Mar3.skas MO a történelem sodrában  

Kantos Elemér: A világháború gazdasági és pbn8fatgyl  

hatásai  

László: A magyar  iparosság története  

Iváayt Emma: Magyar Minissat®rtanácsi jegyzőkönyvek az  

I. világháború korából  

Jászai  Sándor; A magyar  szakszervezetek története  

Jemni,tsi János:  A samaialista  pártok  8s a h~ábórű 1g1~►-1918.  

Juhász  Gyula: Megyarorsaág külpolitikája 1915-1945. 	. 

Kalman Mai  Adatok a szegedi ellemforradaicns kortörtdné-  
Ube,:  

Lacsk6 lstváns A magyar munh:áa ős tbrsadalambtatositás  

történetéből  
Magyar Má,us:y-ék  

A Magyar Szoc. Demokrata Párt jegyzbköbyVe  

A Magyar Társadalombistositás  
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Magyar VasmNvek és Gépgyárak Egyontileténok évköayv,e.  

Mann M1k15s Soós Pétert A sxs3egmdi Szalámigyár 100 év  

Méret Gyula; A magyar polgári partok programjai  

'1867.-19.18..1g 	 . 	
. 

Mérei Gyula:-Magyar politikai pártprogramok 1867.1914.ig  

Mucsi leramQS As 0180 orossa ,  forradalom  !as a magyar munkáz-  
mos$gans . 	1 a..,. 	,. 

Népszava Naptára 1916.`  

Asbék 	árulta e1 a karat  

Főter Lésel6s öasir6ssés ftzrradaloraáa a Tansicsköztárs3asdg  

Szegeden  
9  

Sándőr Rivadersl Vezérkari ős egyéb  hivatalos  jelentósek . 

Sebes  Wiles: Nőt Magyarország.  

Szegedi  Kenderfon6gyár 75 éve  

Seaga,  Gyula: g©rradalom után  
szocialista A  Taanitómosagfala~ 1900-1920.-ig 

Révész 	Ssaocialiamua 19141042.   

ss3uronyárk árnyékában 1890.1939-1g 	 . 

Magyar  Törvét►yhára 1906-1918:  

Qjkorisr  Egyetemes történelem dokumentumokban .18704918.4g.  
IIjlak9; Antal;. Szeged a forradalomban 6s a mmmamii  fö1- 

támadásban  

Ujssaogedl Kendér Lenszöv6 Vállalat 70 évQ„ . 
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Dólaisgyarorssó,g 1914-1918-ig 

Szegedi .: Ne p1ó 19 .14--1918-1g 

Szeged és VSdéka 1+9144928-ig 
1 

N&ps,gavt1 . 	. 1914-3918-9,g, 

Virradat : 	1918 



A'kiadmány hiteles:  

f'2\.j 

előadó  

Dr•dadl Zhdre .  eGy..doosns . : Kapták: . . . . . 

- 15.-65/1976. 15w65r3. .976. ' 	: w.tcr Gyula 
Tárgy : 	' 	 ,  

doktori szigorlata.  

Dr.Rácz János elvtársnak 
	 Melléklet: 1 db disszertáció  

tszv.egyetemi tanár  

Helyben  

Professzor Elvtárs?  
Sktr . Oui Sze ed. az  első  v~1P~~bcr~ben 191~--1c~,1.g  Mellékelve 	 .,  . 	.  

r . 	  .' 

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni  

szivoskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs sziv4s figyelmét fel-

hivnom tanácsülésünk ama hat.áro.zatára 4  amely a birálat elkészitésének  

és benyujtásának legkésőbbi határi.'ejét a kézhezvételtől.számitott  

harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg.  

A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni  

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-

zése céljából.  . 

Szeged, 
1976. ápx!o1 .5•': 

, 	_  
1)r.:Rácz Jtnoo pro.Z. 	 t,ársbir3ló _  

,, 	 tanszéki könyvtáros 

	- tanszéki könyvtáros 
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Birála  

Szokter Gyula: Szeged az első világháboruíban 19141918. 

cimü bölcsészdoktori értekezéséről 

Az őt fejezetre tagolt alig több mint 100 lap térjedel- 

dolgozat /jegyzetek és irodalom nélkifl/ fontos tómát tár-

gyai; az első világháboru hatáság Szeged városára és lakossá#. 

ga. Ebből eredően a munkában jelentős helyet kapnak a háborus 

terhek sulyos következményeinek tényszerű bemutatása. A dol-

gozat készitője ezt gazdag forrásanyag alapján alapvetően jói 

megoldotta. Rűlönösen jól sikerült°része a munkának a lakosság 

ellátási problómáinak, majd csődjének ábrázolása. Ebben fon-

tos szerepet játszott, hogy a szerző szinte teljesmértékben 

felkutatta 48 hasznositotta a gazdag levéltári anyagot. 

Pontos a téma összegző feldolgozása, a forradalmi  helyzet ki-

alakulása vonatkozásában is. 

Ez utóbbinál jegyezzük azonban meg, hogy a helyi anyag 

országosba való belépitőse az országos összefüggések haszno-

sitása ős alkalmazása nem volt következetes a szerzőnél. 

Tekintettel a dolgozat jelzett értékeire és a fent mon-

dottakra, a disszertációt, kapcsolódva a főbiráló értékelé-

séhez cum laude minősitéssel javaslom elfogadni. 

Szeged, 1976. május 11. 
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/Dr.  Rácz. János/ 
egyetemi tanár 



B .irá l  

Szrkter Gvula s.  Szeged az első világháboruban 1914.19180 

oimü bölcsészdoktori ártekezéséről 

.Az öt fejezetre tagolt alig több mint 100 lap terjedel.. 

dolgozat /jegyzetek ás irodalom nólkUl/ fontos témát tár- 

gyal; az első világháboru hatását Szeged városára ás lakossá 

fása. Ebből eredően a munkában jelentős helyet kapnak a háborus 

terhek sulyos következményeinek tánynzerü bemutatása .. A dol-

gozat kászitője ezt gazdag forrásanyag alapján alapvetően jól 

megoldotta '  KUlönösen jól sikerült része a munkának a lakosság 

ellátási probl4máinak, majd eoőd j €nek ábrázolása, Ebben fen. 

toe szerepet játezott, , hogy a szerző szinte teijesmártékben 

felkutatta ás haszhositotta a gazdag levéltári anyagot. 

Fontos r téma összegző feldolgozása, a forradalmi helyzet ki-

alakulása vonatkozásában ils 

Ez utóbbinál jegyezzük azonban meg, hogy a helyi anyag 

országosba való belépitáoe az országos összefüggásek haszna- 

sitása ás alkalmazása nem volt következetes a ezerzőnél. 

Tekintettel a dolgozat jelzett ártákeire de  a fent mon- 

dottakra, a disszertációt, kapcsolódva a főbiráló értókelá -- 

sáhez cum laude minősitássel javaslom elfogadni. 

Szeged, 19760 aaá,jjae 11. 

/Dr. Rácz János/ 
egyetemi  tanár 



Jelentés  

Szakter Gyula: Szegied az első világháborában c. doktori 

disszertációjáról  

A disszertáció olyan témát dolgoz fel összefoglaló igény-
nyel, amelyet már számos tanulmány, dokumentumpublikáció érin-

tett. Az első világháború gazdasági, társadalmi, politikai ha-

tásainak részletes adatfeltárás alapján történő rendszeres  be-
mutatása azonban hiányzott. E hiány pótlását igyekszik megolda- 

ni ,a disszertáció, általában sikerrel. Végigkiséri a mezőgaz-
daság, az ipar, a kereskedelem szegedi helyzetének alakulását, 
az ezeket befolyásoló tényezők változásait a háború menete so-
rán; sok adattal szemlélteti a nyomor általános növekedését,-

az ellátás akadozását, nehézségeinek fokozódását majd csődjét, 
a iárosvezetésnek a helyzet elviselhetőbbé tételére irányuló 
vérszegény kisérleteit, a városi vezetők korruptságát, tehetét-
lenségé%..Mind ezzel bemutatja azokat az objektiv tényezőket, 
amelyek megalapozták a szegedi osztályharc 1917--1918.. évi fel-
lendülését. A szerző messzemenően felhasználta a szegedi köz- 
igazgatási levéltár vonatkozó iratfondjait, továbbá a helyi uj-
ságok tudósitásait, hireit is. Gazdag tényanyagát helyes szem-

pontok szerint csoportositotta és igy világos, áttekintő képet 

ad témájáról. 	. 

A disszertáció azonban néhány nem elhanyagolható hiányos-

ságról is tanuskodik, ; . Csak igen szerény mértékben, nem  elég 
következetesen hely;ezi el a szegedi helyzetre jellemző egyes 
adatokat az országos helyzetképben. A város háború előtti tár- 

sadalmi szerkezetéről; iparának strukturájáról adott kép-. pon-

tatlan, _többnyire az 1:920=as évek második feléből származó ada-

tokat vetiti vissza. A disszertáció zárórészét alkotó bibli-

ográfia'pedig pontatlanságaival hivja fel magára a figyelmet. 

Az előadottak figyelembe vétele alapján javaslom a t. Kari 

Takácsülésnek, hogy a disszertációt -- elsősorban a szorgalmas 

anyaggyüjtő munkát tartva szem előtt - cum laude fokozattal 

fogadja el. 

Szeged, 1976. május 3. 

 

/Dr. Gaál Endre/ 
egyetemi docens 


