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BEVEZETŐ 

A haladó és forradalmi hagyományok megfelelő értéke-

lése fontos részét képezi a szocialista hazafiságra való 

nevelésnek. Ezen a terűleten az elmult közel harmincöt esz-

tendőben kétféle véglettel találkoztunk. Az egyik véglet 

/elsősorban 1956 előtt/ csak a forradalmi munkásmozgalommal 

és szocializmussal összefüggő hagyományokat ismerte el, a 

másik viszont - ugyancsak helytelenül - nem tett különbséget 

a feudális, demokratikus és szocialista hagyományok között. 

Ezen a területen történetirásunkban és értelemszerüen köz-

felfogásunkban alapvető változás következett be 1962 után. 

Az MSZMP VIII. kongresszusa hangsulyozottan felhivta a fi-

gyelmet egyrészt a szocialista hazafiságra való nevelés fon-

tosságára, másrészt multunk /haladó és forradalmi hagyomá-

nyaink/ feltárására. megfelelő értékelésére. 

A forradalmi hagyományok feltárása és megfelelő értéke-

lése országosan is fontos, de különösen az Csongrád megye, 

elsősorban pedig Szeged esetében. Ismert, hogy a Horthy-fa-

sizmus rendszere Szegedhez kötötte /lásd "a szegedi gondolat"/ 

az ellenforradalmi rendszer születését. Remélhetőleg anyagunk-

b61 is kitünik, hogy Szeged munkásságának, lakosságának semmi 

köze nem volt Horthyhoz és csoportja fasiszta diktaturájához. 

A dolgozat készitőjét többek között a fentiek is ve-

zették, amikor hozzákezdett a tanulmány elkészitéséhez. A 

munka elkészitését számos tényező könnyitette, illetve ne-

hezitette; segitségünkre volt a jelentős mennyiségű archiv 

és sajtóanyag, továbbá a rendelkezésre álló, főleg a legujabb 



kor munkásmozgalmával összefüggő visszaemlékezések anyaga. 

A szépszámú országos vonatkozású feldolgozás ugyancsak elő-

segitette a disszertáció elkészitését. Ugyanakkor problémát 

jelentett az a viszonylagos káosz, amely a haladó forradalmi 

hagyományok értékelésében, illetve nem megfelelő feldolgozá-

sában mindez ideig fennállott. Tudjuk,  hogy jelen munkánk nem 

oldhatja meg a jelzett problémát, reméljük azonban, hogy ha 

csekély mértékben is hozzájárulunk a feladat jövőbeni megol-

dásához. 

I. A haladó és forradalmi mult feltárása, s értékelése Csongrád  

megyé ben  

l./ A marxizmus-leninizmus klasszikusai a nemzetről. 

Amióta emberek élnek a földön külőnbőző nyelvű és sa-

játos kulturával rendelkező csoportokra oszlanak. dogos kér-

dés; mi az oka ennek? Döntően a termelőerők eddig elért fej-

lettségi foka. 

A termelőerők eddigi fejlettségi fokán az emberiség egyes 

csoportjai nem hozhattak létre olyan szoros gazdasági és egyéb 

kapcsolatokat egymással, amelyek lehetővé tették volna a gaz-

dasági élet, a nyelvek stb. teljes egységének megteremtését 

az egész földkerekségen. A történelem folyamán a gépipar ki-

alakulása óta létrejött a kapitalista világgazdaság -a tőkés-

államok közötti kapcsolatok rendszere és a kapitalista kultura 

egysége. Ezt követte a szocialista világrendszer kialakulása. 

Az egyes szocialista országokat szoros és mindinkább gyarapodó 



gazdasági és kulturális kapcsolatok füzik egymáshoz. Azonban 

egyenlőre még nem jöttek létre annak a feltételei, hogy az em-

beriség külőnbőző nyelvü csoportjai egybeolvadjanak. 

A  marxizmus-leninizmus  álláspontja szerint az emberiség 

nyelvileg elkülönült csoportjai a termelőerők fejlődése követ-

keztében maguk is fejlődésen mennek keresztül, melynek különböző 

fokain ujabb ős ujabb társadalmi alakulatokat hoztak létre. A 

marxista-leninista társadalomtudomány ennek megfelelően hordák-

ról, nemzetségekről, törzsekről, népekről és nemzetekről beszél. 

A burzsoá történészek és ideológusok nem ismerik el, hogy a nem-

zetek viszonylag fiatal társadalmi alakulatok. Az emberek nyelvi 

és kulturális közösségeinek ujkori és legujabbkori formáját 

visszavetitik a multra és a nemzetek eredetét a nemzetségi tár-

sadalom időszakára teszik. 

Lenin: "Kik azok a népbarátok" és hogyan hadakoznak a 

szociáldemokraták ellen" c. müvében a narodnyik Mihajlovzskijjel 

vitatkozva - aki a nemzeti kötelékeket a nemzetségi kötelékek 

folytatásainak ős általánositásainak tekintette 	kimutatta, hogy 

a nemzetek csak a kapitalizmus kialakulásával jöttek létre. A 

kapitalizmust megelőző időkben a feudalizmus korában ugyanis 

az emberek egynyelvü csoportjai gazdaságilag és sokszor politi-

kailag is, széttagolt területeken éltek. Az egyes területeket 

azután a közöttük kifejlődő csere, a fokozatosan nővekvő áru-

forgalom és a kis helyi piacok nemzeti piaccá való összpontosu-

lása olvasztotta egybe. Minthogy pedig ennek a folyamatnak ve-

zetői és a mai kapitalista kereskedők voltak - irja Lenin - a 

nemzeti kötelékek megteremtése nem volt egyéb, mint a polgári 

kötelékek megteremtése." 1/ 



A nemzetek a kapitalizmusba a tőkés társadalom megjele-

nésének specifikus formái, s mint ilyenek nem létezhettek a 

kapitalista viszonyok megjelenése előtt. A tőkés viszonyok velük 

kapcsolatban a tőkés nemzetek kialakulása több évszázados folya- 

mat eredménye volt és a feudalizmus keretei között bontakozott ki. 

Természetes, hogy csak e folyamat előrehaladásától függően 

beszélhetünk nemzetekről a feudalizmus bomlásának időszakában 

is. A Lenin által feltárt nemzet ismérvei közül az egynyelven 

beszélő, egymással összefüggő területen élő közös lelki alkattal 

rendelkező emberek gazdasági életének közösségét tartjuk a leg-

fontosabbnak; ez pedig nem más, mint a Lenin által hangsulyozott 

nemzeti piac. A kapitalista nemzetet elsősorban a nemzeti piac 

létezése különbözteti meg a feudalizmus- kori népektől. 

A tőkés fejlődés azonban nemcsak létrehozza, de- főlég 

az imperializmus korában - egyre inkább fel is bomlasztja a 

tőkés nemzeti piacokat, mivel a gazdasági életet, a tőkés világ-

gazdaság rendszerévé kovácsolja egybe. Amint Lenin irja "a fej-

lődő kapitalizmus a nemzeti kérdésben két történelmi tendenciát 

ismer. Az első a nemzeti élet és a nemzeti mozgalmak ébredése, 

harca minden nemzeti elnyomás ellen, nemzeti államok alakitása. 

A második: a nemzetek közötti különféle kapcsolatok kifejlődése 

és élénkülése, a politika, a tudomány stb. nemzetközi egységének 

megteremtése. Mindkét tendencia a kapitalizmus egyetemes törvénye. 

Az előbbi a kapitalista fejlődés kezdetén dominál, az utóbbi 

az érett, a szocialista társadalommá való átalakulás felé haladó 

kapitalizmusra jellemző". 21 



A kapitalista fejlődés második tendenciája azt is jelzi, 

hogy a nemzetek nem öröktől fogva való társadalmi alakulatok, 

s nem is fognak örökké fennmaradni. Megindul a kapitalizmus 

belső bomlása. Ez a belső bomlás az imperializmus korára tul-

sulyba jut és igy minden kapitalista nemzet kettészakad. 

Amint azt Lenin megállapitja: "két nemzet van minden jelen-

kori nemzetben." 3/ A , nemzetek belső bomlása, amely elsősorban 

a burzsoá és a proletariátus kőzötti osztályellentétek kiélező-

désében jut kifejezésre, előbb-utóbb valamennyi országban el-

kerülhetetlenül létrehozza a kapitalizmus megdöntésének és a 

szocializmus megteremtésének feltételeit. 3oggal vetődik fel a 

kérdés; mi lesz a nemzetek sorsa a szocialista forradalom idő-

szakában? Mivel a kapitalizmus kori nemzetek nemzeti kötelékei 

burzsoá jellegüek, a szocialista forradalom a kapitalista vi-

szonyok felszámolásával ezeket is megszünteti. A szocialista 

forradalom ugyanakkor nem szűnteti meg a nemzetet, mint az em-

berek olyan közösségét, amelyet a közös nyelv, terület, gaz-

dasági élet és a történelmileg kialakult közös lelki alkat fűz 

egybe;csupán az eddigi burzsoá kötelékek helyébe állit uj, szo-

cialista kapcsolatokat. 

A burzsoázia létezése pillanatától azzal vádolta a kommu-

nistákat, hogy el akarják törölni a nemzetet. Marx ős Engels a 

"Kommunista Kiáltvány"-ban erre a vádra azt válaszolják; "a 

munkásoknak nincs hazájuk, tehát nem lehet elvenni tőlük azt 

amilyük nincs. Tovább folytatva a gondolatot azt is hozzáteszik, 

hogy a proletariátusnak a hatalom meghóditása után 	nemzeti 

osztállyá kell emelkednie, önmagát nemzetté kell szerveznie, 

ezért maga is még nemzeti, bár semmi esetre sem burzsoá érte- 

lemben." 4/ 



Mikőzben tehát a szocialista forradalom felszámolja a 

kapitalista viszonyokat, ujjá is szüli a nemzetet; a kapita- 

lista nemzeteket szocialista nemzetekké változtatja át. Az 

uj szocialista nemzetek osztály-összetételűket, szellemi ar-

culatukat, valamint társadalmi, politikai érdekeiket és tö-

rekvéseiket tekintve gyökeresen különböznek  a régi burzsoá 

nemzetektől. A szocialista nemzetek élén nem egy kizsákmányoló 

kisebbség, hanem az internacionalista pártja által vezetett 

munkásosztály áll. A munkásosztály a nemzet többségével össze-

fogva átalakitja Önmagát és az egész társadalmat. A szocia-

lista nemzeteknek az a hivatásuk, hogy felszámolják a kapi-

talizmus maradványait, megsemmisitsék a nemzeti elnyomást, 

küzdjenek a nemzetek és a nemzeti kisebbségeknek anyagi és 

szellemi egyenlőségéért és szabad fejlődéséért. 

"A szocialista nemzetek harcolnak a népek közötti barát-

ság megteremtéséért, a szocialista országok gazdasági, poli-

tikai ős kulturális kapcsolatainak fejlesztéséért, az impe-

rialista gyarmatositás és nemzeti elnyomás felszámolásáért, 

az uj világháboru kitörésének megakadályozásáért és a háboruk 

lehetőségeinek megszűntetéséért. Egységfrontba lépnek az im-

perializmus által elnyomott nemzetekkel, segitik a felszaba-

dulásukért folytatott harcukat és fejlődésűket." 5/  

2./ A munkásosztály és a nemzet  

A munkásosztálynak a nemzeti kérdéshez való viszonya a 

történelem folyamán igen változatosan alakult, összefüggésé-

ben a munkásosztály előtt álló feladatokkal, az osztályharc; 

az uj társadalmi rendőrt vivott küzdelem időről - időre vál-

tozó követelményeivel. 



A proletariátus korai programjában kezdettől fogva azok 

az internacionalista jelszavak és célok állnak előtérbe amelyek 

azt fejezték ki, hogy felszabadulásának legfőbb biztositéka 

erőinek nemzetközi egyesüléseiben és összefogásában rejlik. 

A nemzet tudatfejlődésében ugrásszerű változást a munkásmozgalom 

fejlődése hozott. A munkásmozgalom mér a XIX. század második 

felében követkazetesen szembeszállt a nacionalizmussal. A 

munkásosztály a kapitalizmus megdöntése után - ahogyan Marx és 

Engels a Kommunista Kiáltványban megfogalmazták, - egy uj szo-

cialista nemzetfelfogás kialakitására törekedett az-által egy-

részt, hogy nemcsak önmaga, hane r?  az egész nép felszabaditását 

valósitja meg, amikor megdönti a régi rendet ős megkezdi a 

szocializmus épitését. Másrészt a munkásosztály összekapcsolja 

a nemzet és az internacionalizmus fogalmát a nemzetek egyenjogu-

ságáért, az elnyomott népek felszabaditásáért a nemzetközi 

együttműködésért folytatott harccal. 

A munkásosztály a burzsoá kizsákmányolással szemben foly-

tatott egyre,tudatosabb ős szervezettebb harca során termé-

szetesen és szükségszerűen ütközött az egyre dekadensebb bur-

zsoá tartalmu hazafogalommal, a burzsoá nacionaliznussal és 

állitotta szemben a proletariátus internacionalizmusát. A mun-

kásosztály a maga osztályharca során és révén aláásta, rombolta 

a kapitalista társadalmat ős ezzel együtt a polgári tartalmu 

nemzetet és nemzet-tudatot is. Ez atonban a történelmi folyamat 

egyik oldala. Még ebben az összefüggésben sem szabad a harcoló 

munkásmozgalmat nemzeti szempontból csak romboló erőnek tekinteni. 

Hiszen a proletariátus a burzsoázia ellen, a kizsákmányolás 

ellen vivott osztályharca során egyszersmind az osztályellen- 



téteknek agytörténelmi feloldásáért is harcolt, amelyek 

aláásták, formálissá tették a polgári nemzet egységét. 

"Lenin a szocialista forradalom győzelmét tekintette 

a nemzeti nemzetiségi kérdés megoldása feltételének. De tudta, 

hogy csak úgy és abban az esetben megy végbe, ha a hatalomra 

jutott proletariátus olyan politikai álláspontot dolgoz ki, 

és hajt végre, amely konkrét és sokoldalú intézkedésekkel se-

giti a különböző nemzetek és dolgozó osztályaik közeledésének, 

a korábbi elnyomó ős régebbi elnyomott nemzetek közti bizal-

matlanság feloldásának folyamatát." 6/ 

A munkásosztály önnön osztályhatalmának megőrzéséért 

vivott harca egyben nemzeti függetlenségének harcé is volt; 

a Párizsi Kommün, a Magyar Tanácsköztársaság, a fiatal szovjet 

állam megvédése az intervenció és a hazaárulás idején. A 

Nagy Októberi Szocialista Forradalom, majd a második világháboru 

nyomán, a szocialista világrendszer kialakulása révén uj hely-

zet állt elő a nemzetek történetében; a burzsoá nemzetek mellett 

megjelent a szocialista nemzet. Ezek egymástól nemcsak eltér-

nek, különböznek, hanem osztálytartalmuk révén szemben állnak. 

Korunk forradalmának győzelme, az uj szovjet állam meg-

szilárdulásának egész története azt igazolja, hogy a nemzeti - 

nemzetiség felszabadulás ős jogegyenlőség legfontosabb fel-

tételét, a társadalmi felszabadulás talaján kiteljesedő demok-

ratizmust a forradalmi proletariátus képes megteremteni. Ezt 

bizonyitja, hogy az első szocialista forradalom győzelme után 

nem az ott élő népek elhalása, hanem ellenkezőleg felvirágzása 

következett be. Ez a munkásosztály nemzeti szerepét meggyőzően 

bizonyitja. Azonban a munkásosztály nemze t i szerepének megité- 



lése szorosan összefügg azzal is, hogy miként viszonyul 

ehhez a tartalmában történolmilog változó polgári nemzet sze-

rephez, nemzet-tudathoz. 

A munkásosztály mindig támogatta a polgári haladást és 

ezzel együtt a polgári nemzet, a polgári értelemben vett nem-

zeti függetlenség ki.akulását, kivivását, támogatta a burzsoá 

nemzeti törekvések progressziv oldalait, tartalmait. 

A polgári forradalmaknak programba kellett venniök a de-

mokratikus követeléseket, mert a nép, a dolgozó osztályoknak 

támogatása nélkül nem lett volna elég erejük a feudális uralom 

szétzuzására. A nép nem küzdött volna a burzsoázia hatalomra- . 

jutásáért, ha nincs a szabadságjogoknak akkora vonzereje. De 

lehetetlen nem tudomásul venni, hogy a demokratikus szabadság-

jogok a leghaladóbb népi erők nagy hozzájárulása az emlitett 

forradalomhoz. A modern történelem során mindig a nép az - 

élen a munkásosztállyal - amelyik a legtöbbet küzd a szabadság-

jogokért, a leggyakrabban áldozza életét értük. A munkásmozgalom 

támogatta a polgári demokratikus forradalmakat, a magyarországi 

polgári törekvéseket, az ezekkel összekapcsolódó függetlenségi 

mozgalmakat, mindazokat az erőket és tényezőket, amelyek egyszer-

smind a polgári nemzet kialakulásával is legszorosabban össze-

függtek. 

A munkásosztály a nemzeti kérdést mindig az osztályharc 

felöl közeliti meg és az osztályharc felől válaszolja meg. Ez 

azt is jelenti, hogy a progresszív nemzeti törekvéseket tá-

mogatta ás támogatja mindmáig ott ós akkor, ahol ás amikor azok 

társadalmilag haladó szerepet töltenek be. Ehhez az is hozzá-

tartozik, hogy amig a munkásosztály a maga harcával rombolta 
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és rombolja az üressé és hazuggá vált burzsoá nacionalizmust 

és kozmopolitizmust, a burzsoá nemzetet egyidejüleg előkésziti, 

majd pedig hatalomra jutva meg is teremti a történelem uj ti-

pusu szocialista nemzetét. 

E társadalmi, történelmi tény mögött egy nagyon fontos 

ideológiai tartalom húzódik meg. A burzsoázia egyik legnagyobb 

történelmi hamisitása, hogy osztályérdekeit őssztársadalmi ér-

deknek tüntette fel, hogy a nemzet kategóriáját az osztályok, 

az osztályharc fölé emelte és pedig egyre inkább, egyre nagyobb 

arányban; arányosan azzal, ahogyan történelmi szerepe mind-

inkább dekadenssé, reakciióssá vált. 

A munkásosztálynak egyik legnagyobb történelmi szerepe, 

érdeme a burzsoáziával folytatott politikai harcának egyik leg-

fontosabb ideológiai velejárója, hogy tudatositotta, a társa-

dalmi gyakorlatban érvényesitette az osztálytagozódás, az osz-

tályharc és a nemzet kategóriájának összefüggéseit, azt a 

dialektikus összefüggést, amelyben végsősoron az osztályszem-

pontoknak, az osztályharcnak van elsőbbsége. Ezért fontos azt 

hangsulyozni, mert ez ad magyarázatotarra, hogy a nemzeti kérdés 

ma a békés egymás mellett élés idején, amikor az osztályharc 

egyre Hagyóbb mértékben ideológiai sikra tolódik, miért kerül 

a két világrendszer ideológiai harcának is középpontjába. 

A munkásosztály nemzeti szerepét az osztályellenség mér ° 

a régmultban felismerte. A reakciós osztályerők a munkásosztályt, 

a munkásmozgalmatezért tőrekedtek mint idegent, hazafiatlant 

kompromitálni, a munkásokat hazátlan bitangonkként megbélyegezni, 

a Horthy-rendszer demagógiája azért állitotta szembe a "magyar" 

parasztot a "nemzetietlen" munkásosztállyal. Ennek a "hagyomány- 



nak" csupán folytatása, hogy a fellazitásnak ma is egyik 

leggyakrabban és legváltozatosabb ősszefüggésben használt 

ideológiai fegyvere a munkásmozgalom, a szocializmus propagan-

disztikus szembeállitása a nemzettel,a nemzeti sajátosságokkal, 

a nemzeti függetlenséggel. Az imperializmus ma a burzsoá naciona-

lizmus szitásával, a szocialista társadalmak nemzeti sajátossá-

gainak provokativ eltúlzásával, a "nemzeti kommunizmus" támo-

gatásával, vagy a munkásmozgalom regionális sajátosságainak 

misztifikálásával, szovjetellenes propagandával igyekszik éket 

verni a szocialista országok kőzé, gyengiteni a szocialista or-

szágok internacionalista összefogását,a nemzetkőzi munkásmozgalom 

egységét. Abból azonban, hogy a nemzeti kérdés ma az ideológiai 

harc egyik fontos terepe, egyáltalán nem következik az, hogy 

a nemzeti kérdés a kommunisták számára csak olyan értelemben 

fontos, csak a fellazitás elleni küzdelemben bir jelentőséggel. 

Már hangsulyoztuk, hogy a munkásosztály, a munkásmozgalom szüle-

tésétől kezdve "nemzotépitő" osztály ős mozgalom is volt. 

"Mindabból, amit a munkásosztály ős a nemzet multbeli 

viszonya mutat ás főleg mindabból amit a szocializmus, a szocia-

lista társadalmak történelme mutat, ezt a következtetést kell 

levonniok, hogy az ideológiai harcban és a hazai ideológiai 

vitákban a burzsoá nacionalizmus és a kozmopolitizmus elleni 

küzdelem igazi ős fő módszere nem a közvetlen ellenérv, hanem 

az állitást nem a vádak igazságtalanságának bizonygatása, hane m . 

a munkásosztály ás a nemzet, a munkásmozgalom 6s a nemzet, a 

szocializmus 6s a nemzet konstruktív, progressziv, forradalmian 

ujszerű történelmi kapcsolatának felmutatása." 7/ 

A magyarországi szocialista munkásmozgalom mér születése 
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pillanatában találkozik a nemzeti kérdéssel. A hazai szocia-

lista munkásmozgalom az 1867 utáni években jött  létre. Az or-

szág gazdasági és társadalmi viszonyai ekkora érlelték meg a 

szocialista mozgalom kialakulásának belső feltételeit. Kibon-

takozásához azonban a nemzetközi munkásmozgalom hatékony ségit-

ségére, támogatására is szűkség volt. A magyar munkásmozgalorp-

nak a nemzeti kérdéssel kapcsolatban tanúsitott magatartása 

nem választható el azon nemzetkőzi szocialista irányzatok elvi 

állásfoglalásától, amelyek a magyarországi mozgalomra hatottak, 

annak-fejlődését befolyásolták. 

Az 1860-as években kialakuló magyar szocialista mozgalomra 

elsősorban német és osztrák hatás volt a jellemző. Lassalle 

és hivei a munkások nemzetközi testvériségéről szóló marxi 

tanitásokat hangoztatták - a gyakorlatban a német egység meg-

teremtésének bismarchi módját, a Hohenzoller császárság létre-

hozását támogatták. A "porosz állam" lassaliei szolgálata ter-

mészetesen a porosz uralkodó osztályok nacionalizmusa előtti 

behódolásra, a junker burzsoá kormánnyal kapcsolatos különböző 

illuziók kialakitására vezetett. 

Az első magyarországi szocialista szervezet, az 1868-ban 

alakult Általános Munkásegylet tevékenységében jól kimutat-

hatók a lassalleánusi eszmék hatása. A munkásegylet csak ál-

talában a munkásság nemzetkőzi együttműködését hirdette. 

Az Általános Munkásegylet vezetői közül mégis többen az 

1867-es kiegyezést létrehozó Andrássy-kormány mellé álltak, 

remélve a kormány támogatását. Az Általános Munkásegylet 

vezetői nem ismerték fel, hogy a kiegyezés a nemzeti érdekekre 

káros és a magyar társadalmi haladásra veszélyes is lehet. 
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Az Egylet eszméi a 70-es, 80-as években tovább fejlődtek.  

Ekkor folyik a küzdelem a Magyarországi Általános Munkáspért  

megalakitásáért. Ezekben az években már a hazai szocialista  

mozgalom is felismerte és részben magáévá is tette azt a marxista  

felismerést, hogy a nemzetiségi kérdést a proletariátus nem-

zetkőzi osztályharcával kapcsolatban a kapitalizmus elleni ál-

talános támadással összefüggésben kell vizsgálni. Ebben a nézet-

változásban Frankel Leónak jelentős szerepe volt. Frankel hang-

súlyozta, hogy a magyar nép mind tőbbet szenved Ausztriától.  

Először ettől kell megszabadulni, hogy a szocialista propagan-

dának megfelelő talaja legyen.  

Ebben az időben változás mutatkozik a munkásmozgalom és  

k  ._ 	1   Iá ba n  a 	A M rzsoó nemzetiségi mozga- 

lomnak 

 nemzetiségek Kapcsvit~~aua~~ 16. •, ••:•~ ~a~~ .•a~~.~~..~~,..y+ 	 ~y ..-..  

lomnak kibontakozása arra késztette a szocialista mozgalom ve-

zetőit, hogy állást foglaljanak a nemzetiségi kérdésben. "A  

nemzetiségek gyülölik és nyomoruk okozóinak tekintik egymást,  

az urak pedig örvendeznek ezen, az összes nép munkájának gyü-

mölcsét zsebükbe rakva." 8/  

E döntő elvi felismerés hangoztatásával a szocialista  

mozgalom hadatüzent a burzsoá nacionalizmusnak és a munkásság,  

az egész nép érdekeit állitotta vele szembe. Ugyanakkor amikor  

a szocialista mozgalom vezetői birálják a magyar uralkodó osz- 

tály elnyomó politikáját, azzal egyidejűleg az országban jelent-

kező burzsoá nemzetiségi mozgalmakkal is határozottan szembe-

szálltak. Ezeket a mozgalmakat úgy értékelték, hogy gyengitik  

a fellépést az összefogást az osztrák elnyomókkal szemben.  

Az 1867-től a 90-es évekig terjedő időszakban végbement  

társadalmi változások bizonyitották, hogy az ipari proletariátus  
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kibontakozásával hazánkban is létrejött az az erő, amelyet 

osztályérdekei mindenfajta kizsákmányolással szembe állitanak. 

A proletár internacionalizmus eszméje Magyarországon is talajra 

talált. Ugyanakkor az ezidőbeli szocialista mozgalomban - kü-

lönböző tényezők miatt - jelentkező megalkuvó törekvések utját 

állták a konkrét magyarországi feladatok meghatározásának, a 

nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos tanitások hazai alkalmazásának. 

A magyarországi szocialista munkásmozgalomban az 1889-es 

esztendőben történelmi jelentőségű fordulat következett be. 

A mozgalom élére uj vezetőség került és maga a párt is ujjé-

alakult. 1890%égén megalakult a Magyarországi Szociáldemokrata 

Párt. A párt a kiadott Elvi Nyilatkozatban hitet tett a proletár 

internacionalizmus eszméje mellett. Kimondotta, - hogy "Magyar-

ország Szociáldemokrata Munkáspártja nemzetközi párt, amely 

nem ismeri el a nemzetek, a születés és birtok előjogait." 

Kinyilatkoztatta, hogy "a kizsákmányolás elleni harcnak nem-

zetközinek kell lenni, mint amilyen maga a kizsákmányolás." 9/  

Az Elvi Nyilatkozat eszméi a gyakorlatban is érvényesültek. 

A század utolsó évtizedének elején a mozgalom osztályharcos erői 

Engelman Pál vezetésével kiterjedt szervező ás agitációs munkát 

végeztek, amelynek eredményeként megkezdődött Magyarországon 

a szocialista tömegpárt kialakulása. A propaganda ás az agi-

táció középpontjába a tőke és a munka ellentétét állitották, 
0 

harcoltak a proletariátus tömegmozgalmának megszervezéséért. 

A pártvezetés kimutatta az uralkodó osztályok népellenességét, 

demagógiáját, leleplezték a burzsoá hazafiság igazi arcát. 

Az internacionalista agitáció jelentőségét fokozta a párt-

vezetőség gyakorlati tevékenysége. A nagy budapesti sztrájkok 
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során együtt harcoltak a főváros magyar, német ős szláv mun-

kásai. A 90-es évek elején kezdődő és gyorsan kibontakozó agrár-

szocialista mozgalmakban magyar, román, szlovák, szerb szegény-

parasztok és mezőgazdasági proletárok együtt harcoltak a földes-

ura kizsákmányolás ellen. 

A munkásság felvilágositása, a szocialista tömegmozgalom 

kibontakoztatása olyan nagy feladat volt, amely a vezetés minden 

erejét ős energiáját igénybe vette. Ezzel magyarázható, hogy 

a magyarországi nemzeti és nemzetiségi kérdés elméleti kimun-

kálására nem tudtak megfelelő gondot forditani. Az is közre-

játszott, hogy a kérdés megoldásához a szociáldemokraták a nem-

zetközi munkásmozgalomtól sem kaptak megfelelő segitséget. 

Továbbá a nemzeti kérdés megítélésére is hatott a pártvezetőség-

ben mindenhol előtérbe kerülő reformista szemlélet. A párt-

vezetőség a nemzeti kérdés lebecsülésének utjára lépett és 

nemegyszer eljutott annak tagadáséig. A szociáldemokrata sajtó 

gyakran hangoztatott olyan nézeteket, amelyek az egész kérdést 

törölte az időszerü feladatok sorából "mi nem ismerünk nemze-

tiségi kérdést - írta a Volkstimme - hanem csak a kizsákmányolók 

ős kizsákmányoltak kérdését. A jövő harca ezek között fog le-

zajlani. A jelenlegi apró csatározások az uralkodó osztályok 

érdekében játszódnak le. A mai társadalom keretében sem lehet 

megoldani a nemzetiségi kérdést." 10/  

Általában a szociáldemokrata teoretikusok tagadták a nem-

zeti küzdelem progressziv tartalmát. Abból a valóságot le-

egyszerüsitő téves nézetből indultak ki, hogy "a kapitalista 

társadalom osztályellentétei mellett a nemzeti küzdelmek lé- 
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nyegtelenek és reakciósak. A nemzeti eszme elveszitette 

forradalmi tartalmét, s a társadalmi konzervatizmus egyik 

oszlopa lett" - irta Kunfi Zsigmond. 11/ 

A szociáldemokraták a századforduló idején az ország 

demokratizálásával kivánták megmenteni a "sok nemzetis égű 

Magyarországot". Ugy vélték az osztrák és magyar szociáldemok-

raták, hogy a monarchia valamiféle demokratikus, majd szocialista 

államszövetséggé történő átalakitásával megoldja a nemzetiségi 

kérdést. Azonban nem akarták tudomásul venni, hogy az állam-

szövetség létrehozása csak a nemzetek önrendelkezési jogának 

elismerésével ős alkalmazásával lehetséges. 

"A szocialisták nem érhetik el nagy céljukat - irta Lenin 

1915 nyarán - ha  nem  harcolnak mind.+1..ü nemzeti elnyomás ellen. 

Ezért okvetlenül azt kell követniök, hogy az elnyomó országok 

különösen az ugynevezett "nagyhatalmak" - szociáldemokrata 

pártjai ismerjék el és védelmezzék az elnyomott nemzetek ön-

rendelkezési jogát, mégpedig a szó politikai értelmében, vagyis 

ismerjék el és védelmezzék a nemzetek politikai különvélési 

jogát. A nagyhatalom, vagy gyarmatokkal rendelkező nemzet-szo-

cialistája cinlistája aki nem küzd ezért a jogért - soviniszta. Ennek a 

jognak a védelme nemcsak nem ösztönöz kis-államok alakitására, 

hanem ellenkezőleg a tömegek számára előnyösebb és gazdasági 

fejlődés szempontjából megfelelőbb nagyállamok ős állam-

közösségek szabadabb, bátrabb és ezért szélesebb körü alakulá-

séra vezet mindenütt." 12/ 

Az MSzDP jobboldali vezetői pedig nemcsak hogy nem-

ismerték el a nemzetek önrendelkezési jogát, hanem az osztrák-

magyar monarchia "demokratizálásával" - segitségével kivánták 
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megvalósitani. Igy érthető, hogy sohasem került sor a monarchiá-

tól való elszakadás tervének kidolgozására. 

Az első világháboru előtti időben az ország közéletét a 

szélsőséges sovinizmusba hajló nacionalizmus jellemezte. Az 

uralkodó osztályoknak ez volt a legfontosabb ideológiai fegyvere 

az elnyomás és kizsákmányolás biztositására. Az uralkodó osztályok 

nacionalizmusát, brutalitását a szociáldemokrata vezetés ugyan 

elitélte, de a mozgalom csak akkor tudta volna mozgósitani a 

soknemzetiségű Magyarország dolgozóit az elnyomás ellen, ha a 

pártvezetés letér az opportunista-politika vonaláról. Azonban 

nem ez történt, hanem mint ismeretes az első világháború idején 

a szociáldemokrata pártvezetőség szociálsoviniszta álláspontra 

helyezkedett. A fegyveres helytállásra és a háborus termelés fo-

kozására hivta fel a munkásságot. Ilyen álláspont alapján a nem-

zeti és nemzetiségi kérdés alapos marxista elemzését nem végez- 

hették el. Ennek a feladatnak a megoldása az uj tipusu forradalmi 

pártra hárult. 

Az 1919.ben alakult Kommunista Internacionálé valamennyi 

kelet-európai kommunista párt fontos feladatának tekintette a 

nemzeti kisebbségeket elnyomó burzsoá kormányok politikája , 

elleni fellépést. Ennek megfelelően az emlitett pártok harcoltak 

saját burzsoáziájuk, a magyar nemzeti kisebbséget elnyomó po-

litikája ellen és valamennyi elnyomott nemzetiség önrendelkezési 

jogának elismeréséért küzdöttek.. A 20-as években a Kommintern 

a versaillesi békerendszer széttörésének feladatát és az im-

perialista békekötés következményeinek felszámolását az európai 

szocialista forradalom győzelmétől remélte. 
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3./ A magvar kommunisták és a nemzet  

A Kommunisták Magyarországi Pártjának álláspontja össz-

hangban állt a Kommunista Internacionálé határozatával, vala-

mint a szomszédországok kommunista pártjainak politikájával. 

A KMP is elitélte a trianoni imperialista békét. A "trianoni 

békeszerződés az imperialista győzőhatalmak diktátuma, amely 

nem a népek önrendelkezési joga, nem a népesség "akarata" és 

"rokonszenve" alapján szabta meg az országhatárokat, hanem a 

győző nagyhatalmakkal szövetségben lévő román, cseh, szerb 

uralkodó osztályok imperialista érdekei alapján. A Trianon 

elleni harc tehát egyik frontszakasza annak a harcnak, melyet 

a nemzetkőzi munkásság 'a varsaeillei rabló békeazorzAr1AQ0k  

rendje ellen folytattak." 13/  A KMP volt a z . egyetlen politikai 

erő, amely meg tudta jelölni a kivezető utat a trianoni rend-

szerből és harcolt annak megvalásitásáért.'"A magyar nemzeti 

kérdés megoldását, Trianon összetőrését csak a magyar proletár-

forradalóm hajthatja végre az utódállamok forradalmi munkássá-

gával szövetségben, a Kommunista Internacionálé vezetése alatt." 14  

- hirdette a párt. A kommunisták szembeszálltak a Horthysta 

uralkodó osztályok reviziás törekvéseivel ős hangsulyozták, 

hogy a magyar burzsoá érdekeit szolgálja. "A nagybirtokosok 

és nagykapitalisták uralmának viszonylagos konszolidálása le-

hetővé tette, hogy a magyar ellenforradalom, a Trianont szen-

tesitő szanálási politika folytatása mellett megkisérelje az 

európai politikába, a nagyhatalmak imperialista versenyébe 

való bekapcsolódást, mert a nagy burzsoáosztályok osztályérdeke 

Trianon reviziója." 15/  
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A KMP arra is rámutatott, hogy Trianon revizióját a 

fasiszta uralkodó osztályok a Szovjetunió ellen készülő had-

járatban való részvétükkel akarták ősszekapcsolni. 

"Trianon reviziójának jelszava ma a Szovjetunió elleni 

háboru előkészitését szolgálja. Vajon lehet-e ez ok arra, hogy 

a kommunista párt és a forradalmi munkásság lemondjon Trianon 

/mint a háboru utáni imperialista békeszerződések egyik lánc-

szeme/ forradalmi összetörésének, a nemzetek önrendelkező joga 

forradalmi jelszavának hirdetéséről. Nem! Ellenkezőleg; minél 

inkább kötik össze Trianon reviziójának jelszavát a magyar 

uralkodó osztályok a Szovjetunió elleni háboru ügyével, annál 

inkább kötelessége a forradalmi munkásságnak a Szovjetunió meg-

védelmezésének, a világforradalom megvédésének ügyét összekötni 

Trianon forradalmi összetörésének, a magyar nép forradalmi ön-

rendelkező jogának jelszavával. Bethlen a Szovjetunió veresé-

géről, az orosz munkásállam elleni héboru győzelmétől, Anglia 

jóakaratától teszi függővé a trianoni béke reviziójának ügyét, 

a Kommunisták Magyarországi Pártja a Szovjetunió győzelmétől, 

az orosz munkásállam elleni imperialista háboru vereségétől, a 

világforradalom győzelmes előrehaladásától várja a magyar dolgozó 

nép önrendelkező jogának megvalósulását." 16/ 

Trianon kérdésében a KMP helyes álláspontot képviselt. 

Ez az álláspont nem egyik napról a másikra alakult ki, hanem 

folyamatosan. "A pártnak a kérdés bonyolultsága következtében 

harcot kellett folytatni a helyes elvi-és gyakorlati propaganda 

kialakitása érdekében. A Kommunisták Magyarországi Pártjának 

helyes útmutatásai az illegalitás viszonyai között igen nehezen 

jutottak el a dolgozókhoz." 17/ 
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A 30-as években Németországban hatalomra jutott a fa-

sizmus. Ezzel uj helyzet állott elő a munkásmozgalomban is. 

A megváltozott körülmények között a haladó erőknek is uj 

feladatot kellett megoldani. Ez a feladat azt jelentette, hogy 

a munkásosztálynak a néptömegeket ős minden haladó demokrati-

kus erőt tömöriteni kellett a fasizmus ős az uj héboru el-

háritása érdekében. Az uj helyzetben a nemzeti kérdés is uj 

módon vetődőtt fel. A nemzetek függetlenségét most a német 

fasizmus agressziója fenyegette elsősorban és igya nemzeti 

problémák megoldása is a fasizmus és a háboruellenes harc 

részévé vélt. 

A KMP rámutatott, hogy Magyarország függetlenségét a 

fasiszta Németország fenyegeti és az a feladat. hogy az ország 

függetlenségét megvédjék a német fasizmussal szemben. A párt 

helyesen jelölte meg a magyar függetlenség megvédésének bel- és 

külpolitikai feltételeit. Belpolitikailag; a nemzet demok-

ratikus erőinek összefogását hirdette a németekkel szövetkező 

magyar fasizmus megdöntésére és az ország demokratikus át-

alakitására, Külpolitikailag; a dunai nemzetek összefogását 

jelölte meg a német fasizmus ellen, amely minden népnek 

ellensége. Ennek az összefogásnak a Szovjetunióra kell tá-

maszkodni, mert legfőbb ellenfele a fasizmusnak. 

Az antifasiszta harc stratégiájának kidolgozásában mér-

földkövet jelentett a Kommunista Internacionálé 1935 derekán 

Moszkvában megtartott VII . . kongresszusa. A Kommintern kong- 

resszusán meghirdetett népfrontpolitika, amely a proletár-

diktaturához vezető átmeneti szakasz meghirdetésével uj 

stratégiát hozott a nemzetközi kommunista mozgalomban, ut- 
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mutatás volt minden kommunista párt számára, igy természetesen 

a KMP számára is. 

Az MKP elméleti tevékenységében mér a 30-as évek végétől 

találkozunk a népfrontnál szélesebb összefogás lehetőségének 

elemzésével. A német fasizmus terjeszkedésével egyre inkább elő-

térbe kerül az ország függetlenségének védelme. "Révai, aki az 

elsők között ismerte fel a KMP-ben a stratégiai fordulat jelen-

tőségét, kimagasló szerepet játszott a népfrontpolitika gyakor-

latba való átültetésében, az uj irányvonal elméleti megalapozó- 

sában., Alkalmassá tette őt erre - egybek mellett - az, hogy a 

30-as évek elejétől növekvő érdeklődéssel fordult a marxizmus 

nemzet-értelmezése és a nemzeti mult problémái felé." 18/ 

A függetlenségért vívott harc azonban csak 1941 tavaszától 

vált központi feladattá. A KMP 1941 áprilisi határozata leszögezte; 

mostmér nemcsak a demokratikus erők összefogására, hanem az ország 

függetlenségéért sikraszállni kész.minden erő egységfrontjára van 

szükség.  Ezzel a magyar népfrontpolitika fő kérdésévé a nemzeti 

kérdés, az ország függetlenségének védelme, a háboruból való 

kilépés, a Hitler-ellenes nemzeti egység megteremtése lett'. 

Az uj program külpolitikai sikon követelte a szakitást a 

hitleri Németországgal és a háboruból való kilépést, a politikai, 

gazdasági kapcsolatok normalizálását a demokratikus országokkal, 

szomszédainkkal és a Szovjetunióval. 

A KMP a szövetségesek táborát szélesitve, a  függetlenségi 

mozgalom zászlaja alá hivott mindenkit, még az uralkodó osztályok 

németellenes csoportjait is ha hajlandók voltak a német fasizmus 

és magyarországi támaszai ellen küzdeni. A KMP programja 1941 

nyarán egyetlen politikai alternative volt a háborus politikával 
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szemben. 

A KMP 1943 áprilisában harci programot adott közre, amely 

a háboruból való kilépés, az ország demokratikus átalakitásának 

feladatait tartalmazta. Sürgette az antifasiszta pártok egység-

frontjának megteremtését, kőzös szervezetének létrehozását. 

Az összefogás alapjául az azonnali különbékét, az ország függet-

lenségének helyreállitását, demokratikus választásokat, főld-

reformot, a demokratikus szabadságjogok biztositását és az 

ország minden nemzetiségének teljes egyenjogueégát javasolta. 

1944 tavaszán a német fasiszta hadsereg a keleti fronton 

és a Balkánon válságos helyzetbe került. Ilyen körülmények 

között Hitler számára veszélyessé vált egy elszakadást latol-

gató kormány a front mögött, ezért 1944. március 19-én a német 

hadsereg megszállta Magyarországot. 

A megszállást követően a kommunisták harcba hivtak minden-

kit  "csak az egységes nemzeti szabadsághar mentheti meg a 

hazát". 19/ Harci csapatok alakitására hiv fel s arra, hogy 

a katonák fegyvereiket forditsők a német megszállók ellen. 

A kommunisták segitségével ujjászerveződő Magyar Front kezde-

ményezésére alakult meg 1944. november elején a Magyar Nemzeti 

Felkelés Felszabaditó Bizottsága. A Kommunista Párt a nyilas-

hatalom átvétel után fokozta fegyveres akciógárdáinak, partizán-

csoportjainak tevékenységét. A fegyveres ellenállás erősödése, 

főleg a partizánharcban résztvevők száma bizonyítja, hogy a 

magyar nép akart harcolni a szabadságáért. 

1944 őszén a magyar nép történelmének rendkivül mély- 

pontjáról indult és kezdte meg az uj demokratikus Magyarország 

felépitését. A szovjet hadsereg felszabaditása nyomán kialakult 
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helyzetben a dolgozó osztályok készen állottak egy uj rend 

megvalósitására. A társadalmi haladásért folytatott harc élén 

szervezett politikai erők - mindenekelőtt a Magyar Kommunista 

(Párt - állottak. Az 1944. szeptember 12-én kiadott rőplapokban 

a párt Központi Bizottsága a Hitler-ellenes harccal összefüggő 

konkrét feladatokat állitotta előtérbe, azonban nem rejti el, 

hogy a nemzeti szabadságharcnak "kettős a jellege, s a kettő 

elválaszthatatlan egymástól; harc a megszálló német imperialista 

hatalom kiüzésével a független Magyarországért; harc a magyar 

reakció megdöntésével a demokratikus Magyarország megterem- 

téséért." 20/ 

Tehát a forradalom nemzeti momentumainak számbavétele, 

alnémetellenes függetlenségi  harc  feladatainak előtérbe he- 

lyezése nem jelentett lemondást a népi demokratikus átalaku-

lásról és megfelelt a munkásosztály érdekeinek, a nemzetközi 

és a belső erőviszonyoknak. A nemzeti kérdés megoldása a 

Hitler-ellenes függetlenségi harc utján átvezetett az ország 

népi demokratikus átalakitása felé. Ezt tartalmazta az a prog-

ramjavaslat,'amelyet 1944. november 30-án a Kommunista Párt 

nyilvánosságra hozott. 

A szegedi program hangsulyozta "a nemzetiségek egyen-

joguságának biztositása, külpolitikai téren legszorosabb 

együttműködés megteremtése a Szovjetunióval és valamennyi 

szomszédos demokratikus állammal" feladatát. 21/ 

A felszabaditott országrészben a kommunisták készültek 

a felszabadulás adta feladatokra. Ők fogtak elsőként mindenütt 

munkához. Kommunisták vezették a fasizmus elleni harcot, küz-

döttek a földreform végrehajtásáért, az uj államiság megterem. 
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téséért, a népi demokratikus rendszer kibontakoztatásáért. 

1947. február 10-én Magyarországgal megkötik a békeszer-

ződést. A békeszerződés lényegében az 1945-ös fegyverszüneti 

megállapodás szentesitése volt. A fasiszta Németországgal való 

szövetség után más döntést nem lehetett remélni. A Kommunista 

Párt az adott helyzetben lehetséges kibontakozást, a szomszéd 

népekkel való megbékélésben, összefogásban látta. A határainkon 

kivül maradt magyarság érdekeit is ezzel lehetett a legjobban 

szolgálni, védeni, az ottani burzsoá, nacionalista megnyilvá-

nulások ellen. 

1948 tavaszára a belső fejlődés, az elért gazdasági és 

politikai eredmények felgyorsitották a forradalom menetét. 

Létrejött a feltétele a munkásosztály megosztottságának meg- 

szűntetésére a szervezetileg és eszmeileg egységes munkáspárt 

létrehozására. A két munkáspárt egyesülése 1948-ban megnövelte 

a munkásosztály irényitó szerepét az államhatalomban és vele 

együtt a gazdasági és kulturális élet minden területén. Ezzel 

teljessé vált a szocialista forradalom győzelme. 

Az MOP egyesülési kongresszusa külpolitikai téren a Szov-

jetunióval és a népi demokráciákkal való szoros kapcsolatot 

jelölte meg. A fejlődés szocialista utjára tért országok tár-

sadalmi berendezkedésének, gazdasági alapjának, politikai cél-

jainak és ideológiájának azonossága lehetővé tette, hogy az 

egyenlőség, a kölcsönös előnyök és az elvtársi segitség inter-

nacionalista elvei alapján sokoldalú együttműködést fejlesszenek 

ki egymás kőzött. E lehetőségek valóravállását jelentették azok 

a kétoldalu barátsági, együttmükődési és kölcsönös segélynyúj-

tási szerződések, amelyeket hazánk 1948-ban Romániával, Lengyel- 
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országgal, Bulgáriával és 1949-ben Csehszlovákiával kőtött. 

Ezek a szerződések nagymértékben hozzájárultak a határainkon 

kivül rekedt magyarság helyzetének normalizálásához. Atöbb-

évtizedes burzsoá által szitott ellenségeskedés megszüntetésé-

hez, a nacionalista nézetek felszámolásához, alapjául szolgál-

hattak volna továbbá a marxista-leninista nemzetiségi politika 

gyakorlati kidolgozásának. 

Sikereink fő forrása az volt, hogy a kommunisták poli-

tikája a dolgozó nép egészének érdekeit fejezte ki, s a nép 

erejének tudatára ébredve sikeresen megbirkozott a történelmi 

feladatokkal. A hazánk felszabadulását követő években a népi 

demokratikus forradalom győzelemre vitelében érvényesült a 

munkásosztály helyes szövetségi politikája. Ez a nagy törtónelfili 

fordulat az egész világ előtt bebizonyitotta a munkásosztály 

nemzeti szerepét és hivatását, megmutatták hogy nemzetünk igazi 

érdekeit a kommunisták szolgálják. Ebben a történelmi szakaszban 

a kommunisták pártja által vezetett munkásosztály a nemzet el-

ismert vezető osztálya lett. A belső fejlődg ejó hatással volt 

a kedvező nemzetközi helyzet. 

"Népi demokratikus forradalmunk győzelmét és a szocializ-

mus alapjainak lerakását meghatározott nemzetközi feltételek 

tették lehetővé. Progressziv társadalmi átalakulásunk a legszo-

rosabb kapcsolatban volt hazánk és a Szovjetunió, valamint a 

többi népi demokratikus ország barátságéval és szővetségével." 22/ 

A felszabadulás, majd a népi demokratikus forradalom győ-

zelme után új módon vetődött fel a haza, a hazafiság kérdése 

és értelmezése. A társadalmi változások nyomán kezdtek leomlani 

a haza, a haladás, a nemzeti jelszavak és a dolgozók társadalmi 
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érdekei közőtt hosszú éveken át meredező válaszfalak. Az uj 

hazában uj gazdasági és társadalmi rend alakult ki, amely meg- 
0 

szűntette az embernek ember által történő kizsákmányolását. 

"A szocializmuson belül jelölte ki a nemzet felemelkedésének, 

a nemzeti célok megvalósitásának utját." 23/ Ezzel létrejöttek 

az objektiv feltételei annak, hogy hazafiság és nemzetköziség, 

a fejlődést elősegítő és egymást éltető fogalommá váljanak. 

A felszabadulás után bekövetkezett népi demokratikus átalakulás . 

olyan történeti fordulópontot jelentett, amely társadalmi fel-

emelkedés; nemzeti érdek és nemzetközi haladás egybeforrásának 

reális lehetőségeit teremtette meg. Ezen az alapon Magyaror-

szágon is kibontakozhatott a hazafiság uj korszerű felfogása, 

a szocialista patriotizmus, amely legfőbb társadalmi bázisa 

a. munkásosztály érdekei és világnézete alapján kezdettől fogva 

'szorosan összefonódott a proletár internacionalizmussal. Mind 

többen ismerték-fel, hogy nemzeti céljaink csak az emberi hala-

dással eggyé forrva válhatnak valóra ős küzdhetik le az évszáza-

dos elmaradást. 

Azonban ezt a gyors előrehaladást nagymértékben hátrál-

tatták a pártvezetésben az 50-es években kialakult elméleti 

ős politikai hibák. Szocialista épitésünk más területeihez 

hasonlóan és azokkal összefüggésben a szocialista hazafiság 

és az internacionalizmus értelmezésében is bizonyos ellentmon-

dások és zavarok keletkeztek. Az internacionalizmus és haza-

fiság kérdésében jelentkező zavaroknak a szektás irányba el-

torzult politika volt az egyik fő forrása, amely akadályozta 

a bátor elméleti gondolkodás kibontakozását, segitette a dog-

matikus légkör kialakulását ős eluralkodását. Ez az utóbbi 

viszont nagy kért okozott a proletár internacionalizmus értel- 



- 27 - 

mezősében és szándékai ellenére gyengitette a nemzetköziség 

és a szocialista országok közösségének eszmélyét. "A dogmati-

kus vezetés történetietlen sémákban kezdett gondolkodni és a 

népfrontpolitika, a népi demokratikus fejlődés kezdeti idősza-

kának módszereitől elfordulva mellőzte a hazai adottságok elem-

zését; mindazokat, akik a visszásságokat észlelték és szóvá-

tették, elhallgatatta." 24/ 

Ilyen módon a szocialista hazaszeretetben rejlő nagy le-

hetőségek is egyre inkább kihasználatlanul maradtak. A párt 

akkori vezetőinek elméleti konzervativizmusa és merevsége, 

amelyben e korszak vezető ideológusa Révai József is osztozott, 

történetszemléleti kérdésekben is utját állta a társadalmi va-

lóság változásával jelentkező uj követelmények felismerésének. 

A szocialista hazafiság középpontjába haladó polgári hagyo-

mányainkat állították és ennek alapján próbáltak a szocialista 

hazaiiságra,hazaszeretetre nevelni. "Megérkeztünk 1848-hoz, a 

magyar történelemnek ahhoz a korszakához amely kell, hogy a 

centrumában álljon a demokrácia történeti, nemzeti nevelé-

sének." 25/ - írja Révai József 1947. december 12-én. Ott'is 

állt még 1954-ben is. Az MDP III. kongresszusán Horváth Márton 

a Központi Vezetőség tagja az irodalom és az irók feladatait - 

köztük Illyés Gyula munkásságát - elemezve a következőket mondja: 

"Művei ideológiailag nem mindig hibátlanok, de nem érzem egészen 

igazságosnak az időszerűtlenség vődjtit: történelmi drámáival 

kapcsolatban. A történelmi témán át is a mi korunkhoz szólva 

mutatja meg az "Ozorai" példában a nép találkozását a haza-

szeretet eszméjével, és a "Fáklyaláng"-ban Kossuth száján ke-

resztül azt, hogy csak a nép honszeretete lett volna képes sir- 
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jóból is feltámasztani és győzelemre vinni még az elbukó 

forradalmat is. 

A felszabadulás óta költő nem fejezte még ki oly megrá-

zóan a hazaszeretet szenvedélyét, az osztályszabadság és a nem-

zeti szabadság elválaszthatatlanságát, mint Illyés "Dózsa" 

drámájának most megjelent első felvonásában. Illyéssel sokat 

vitáztunk - és fogunk még vitázni - de az igazi hazaszeretet 

nyelvén mindig meg fogjuk érteni egymást." 

Tovább folytatva az irók munkásságának elemzését érinti 

Déry Tibort is, hangsulyozva, hogy "Déryvel más a helyzet. Ő 

beható és elemző birálatot bőven kapott. Ez a birálat - véle-

ményem szerint - ma is helytálló. Adósak maradtunk azonban 

annak a negyjelentőségü ténynek az elismerésével, hogy hibáival 

együtt is Déry jtitrmlpregl a legmesszebbre a Horthy-korszak tár-

sadalmának és különösen az elnyomott és hősiesen harcoló mun-

kásosztólynak az ábrázolásában." 27/  

Horváth fejtegetéséből világosan kiderül, hogy \az akkori 

pártvezetés a magyar munkásosztály szocialista és főként forra-

dalmi multjával szembeni szektás bizalmatlanság tárgyi alapot 

sem teremtett annak az ősszefüggésnek a kimunkálásához, hogy 

a hatalomra került munkásosztály hagyományai egyben legjobb 

nemzeti hagyományaink. 

A dogmatikus politikai koncepcióban a haladó hagyományok 

köre igy csupán demokratikus hagyományaink egy része és a 

függetlenségi küzdelmekre korlátozódott. Ebből a leszükitett 

hagyományértelmezésből eredt, hogy a munkásosztályt kirekesz-

tették belőle. 
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Nemzeti hagyományaink ápolása elválaszthatatlan társadal-

munk szocialista átalakulásától. Fontos ezt hangsulyozni azért 

is, mert nemzeti multunk, hagyományaink értékelésében a burzsoá 

nacionalizmus elködösiti az osztálytartalmat, egyrészt megpró-

bálja ősszebékiteni a haladó és reakciós tendenciákat, másrészt 

haladónak, nemzetinek tünteti fel azt is ami reakciós. "A bur-

zsoá nemzet-fogalom illuziórikus fogalom, olyan absztrakció, 

amely a tényleges helyzet elfedését szolgálja; a nacionalizmus 

és a kozmopolitizmus befelé és kifelé egyaránt az uralkodó 

osztály érdekeit fejezi  ki." 
 28/ 

A régi nemzetfelfogás pozitiv és negativ hatásaival tovább 

él a köztudatban. A régi tudati elemek a politikai állásfog-

lalást befolyásolják, közvetlenül hatnak nemcsak a gondolkodásra, 

hanem a cselekvésre is. A nemzetkérdésnél figyelembe kell venni, 

hogy folyamatosság jelentkezik abban is, hogy tovább él a haj-

dani uralkodó osztály nacionalizmusa, amely sok részből tevődik 

össze, de folytonosság abban is, hogy bizonyos ideológiai előz-

mények táplálják a nacionalista nemzet-tudatot. 

A népi hazaszeretetnek nagy volt mindenkor a jelentősége, 

s ez nagy érzelmi tényező a ma szempontjából is. A haladó gon- 

dolkodás képviselői - elsősorban az irodalom utján - befolyást . 

gyakorolnak nemcsak koruk„hanem a mi korunk nemzetfelfogására 

is. Szüklátókörüség lenne ha haladó hagyományaink sorából ki-

zárnánk azokat a hagyományokat, amelyek nem kapcsolódnak köz-

vetlenül a dolgozó nép harcához, munkájához. "A marxisták soha-

sem voltak e tekintetben szükkeblüek". Marx mindig nagy tisz-

telettel emlékezett meg azokról,akik bármilyen korban előrevitték 

a társadalmi haladás ügyét, függetlenül attól, hogy milyen osz- 



tályhoz tartoztak. Lenin pedig igy irt; "nem lehet marxista 

az aki nem tekint a legnagyobb tisztelettel a nagy burzsoá 

forradalmárokra, akiknek világtörténelmi joguk volt a burzsoá 

"haza" nevében beszélni, akik uj nemzetek tagjainak tiz- meg 

tiz millióit emelték fel a civilizált élet szinvonalára a feuda-

lizmus ellen folytatott harcban." 29/ 	 . 

Hasonló módon gondolkodunk mi is. Haladó hagyományaink 

sorában fontos helyet kapnak a polgári átalakulásért folytatott 

küzdelmek, s ezen belűl is elsősorban az 1848-1849 évi forra-

dalom és szabadságharc. Megbecsült hagyományaink közé tartoznak 

a'tatár. török és németellenes honvédő harcok, az ország sor-

sáért felelősséget érző, társadalmi reformokat szorgalmazó ás 

végrehajtó államférfiak példája, mint pl. I. Istvánné, IV.Béláé, 

Károly Róberté, Mátyás királyé és történelmünk más nagyjaié. 

Az országot fenntartó ás gyarapitó fizikai és szellemi munka 

is mindenkor része volt a hazafiságnak. "Hass, alkoss, gyara-

pits, a haza fényre derül" - Kölcsey tarvitása. A multban azon-

ban a hazafiság legtöbbször elsősorban a nép puszta létéért, 

az ország társadalmi és nemzeti felszabaditésáért való köz-

delmet jelentette. A magyar nép jövője utáni vágy - sóhajt 

Kölcsey Himnuszában is. 

Az MSZMP XI. kongresszusán ezzel kapcsolatban az alábbia-

kat rögzitette a Központi . Bizottság beszámolója: "Népünkben 

erős a hazaszeretet érzése, történelmi multunk, nemzeti kul-

turánk értékes hagyományainak őrzése, ápolása. A multban az 

uralkodó osztályok, a nemesség és példájukat követve a bur-

zsoázia az Alkotmányon kivül helyezte, jogtalanná tette a dol-

gozó népet. De még akkor is a mostoha sorsra kárhoztatott 
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dolgozó nép volt a haza igazi védelmezője, a nemzet fenntartó 

ereje. A nép akkor is szerette a szülőföldet, a hazát. Száfl-

szor inkább szereti ma, amikor a szülőföld a nép saját, igazi. 

édes hazájává vált, amikor a haza fogalma azonos a független 

országban szabadon 618 néppel és a társadalmi haladással, az 

emberiség jövőjét jelentő szocialista társadalom emelkedő, ha-

talmas művével." 30! 

Ujabban az imperialisták és a  reakciós honi maradványai 

szeretnék felszitani a nacionalizmus eszméjét a szocialista 

országokban, éppen azzal a céllal, hogy népeinket a régi recept 

szerint megosszák és egymás ellen kijátszák. A szocialista or-

szágokban is akadnak egyes emberek, akik rövidlátó módon ka-

cérkodnak a nacionalizmussal, és ezzel ártanak a szocialista 

ügynek, bár azt vélik szolgálni. A burzsoá ideológia és pro-

paganda ezért fűz nagy reményeket a nacionalizmushoz. 

A nacionalizmus polgári eszme, amely ma is pozitiv szere-

pet tölt be a világnak azokon a helyein, ahol a népek még az 

önálló nemzet megteremtéséért és a függetlenségükért harcolnak 

az imperializmus, a reakciós feudális vagy törzsi erők ellen. 

Európában azonban a nacionalizmus már betöltötte pozitiv sze-

repét az önálló nemzeti államok kialakulása idején. Még ma is 

léteznek olyan polgári erők nyugat-európai országokban, amelyek 

nemzeti érdekeiket védelmezve szembekerülnek az amerikai im-

perialista s a nyugatnémet revansista törekvésekkel. Az ilyen 

erőkkel lehetséges és szükséges is együttmüködni. 

Azonban Európa országaiban a nemzeti érdekeket kővetke-

zetesen már régen a munkásosztály képviseli. A reakciós burzsoázia 

pedig  az  osztályharcban a nacionalizmust, a modern ipari prole- 
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tariátus megjelenése óta az osztályellentétek ködösitésére, 

más népek elleni uszitásra használja fel. Ezért pártunk, mint 

minden forradalmi párt következetesen harcol a burzsoá naciona-

lizmus ellen. 

A munkásosztálynak a nemzettel kapcsolatos történelmi 

szerepét nemcsak az osztályellenség ismerte fel. A demokratikus 

forradalomnak olyan jelentős személyiségei, mint Ady Endre a 

munkásoszt®.yban látta és fogalmazta meg a nemzet igazi jövőjét. 

1919-ben Károlyi Mihály is a munkásosztály hatalmától remél-

hette csak a polgári forradalom maradéktalan megvalósulását és 

ezzel együtt a nemzeti függetlenségnek a megerősödését. 

A Magyar Tanácsköztársaság mögé a nemzet óriási többsége fel-

sorakozott,amit fényesen bizonyit az 1919-es tanácsválasztás is. 

A földkérdés megoldását, a magyar parasztság helyzetének javi-

tását olyan kiemelkedő politikusok is, mint Erdei Ferenc, Darvas 

József és aokan mások a munkásosztály vezetésével, utmutatásával 

remélték megoldani. A nacionalista, soviniszta hazaárulással 

szemben a nemzeti függetlenség polgári képviselői, - mint Bajcsy 

Zsilinszky Endre, Kiss János, Tarcsai Vilmos és mások - a 

kommunistákkal, a munkásokkal fogtak őssze. 

A kommunisták voltak a haladás élharcosai, a nemzeti 

függetlenség és felemelkedés zászlóvivői. Joggal állapitotta 

meg Kádár János elvtárs a Központi Bizottság ünnepi ülésén, 

a párt megalakulásának 50. évfordulóján, hogy "mártirok és 

hősök sirjai jelzik pártunk történelmi útját. Sokan estek el, 

áldozták életűket a kommunizmusért, a nép szabadságáért. 

1919-ben Szamuely Tibor, Korvin Ottó, László Jenő, Kerekes 

Árpád és sokan mások; 1932-ben Sallai Imre és Fűrts Sándor. 
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A spanyol polgárháboruban sok harcostársával együtt Zalka Máté, 

Zsinká Vilmos ós Sebes György esett el a magyar szabadságért, 

a népek szabadságáért. A második világháboru éveiben Rózsa Fe-

renc. Schönhercz Zoltán, Killián Győrgy, Kulich Gyula, Ságvári 

Endre, Pataki István és a párt, a haza sok más hü fia halt hősi 

halált. 

1956-ban, amikor ismét fegyvert kellett fogni a munkásha-

talom és a szocializmus védelmében, az elesettek között Mező 

Imrét, Kalamár Józsefet, Kállai Évát, Biksza Miklóst, Sziklai 

Sándort, Asztalos Jánost vesztettük el. 

Szomorúan emlékezünk azokra az elvtársainkra - Rajk Lász-

lóra, Szőnyi Tiborra, Szalai Andrásra, Reisz Istvánra, Pálffy 

Györgyre, Sólyom Lászlóra - ős másokra - akik életűkben az eszme, 

munkásosztály hű harcosai voltak ás a személyi kultusznak estek 

áldozatul. 

Jelölt és jeltelen sirok százaiban, ezreiben nyugszanak 

azok a kommunisták, harcostársaink, akiknek azért kellett meg-

halniok, mert haladó eszméket hirdetve küzdöttek a szocializ-

musért,a munkásosztály, a nép szabadságáért. Az áldozat azonban 

nem volt hiábavaló, mert. é1 a párt, győzött az eszme, győzött 

a nép; szabad főldön épül a szocialista Magyarország." 1/ 

Az eltelt több mint harmincév alatt a munkásosztály a 

maga osztályérdekeinek érvényesitése révén, osztálycéljainak 

megvalósitása során szövetségi politikájával, a szocialista 

demokratizmus fejlesztésével, a város és a falu, a szellemi és 

a fizikai munka kőzti különbségek, a szociális, kulturális 

egyenlőtlenségek csökkentésével egységesebbé; áldozatos munká-

jával, pártjának, államának gazdasági szervező tevékenységével 
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gazdagabbá, kulturális nevelőmunkájával társadalmilag tuda-

tosabbá, műveltebbé; a munkának a társadalmi érdekrend kőzép-

pontjába állitásával, közösségi erkölcsének terjesztésével 

morálisan fejlettebbé érlelte, alakitotta a magyar nép társa-

dalmát, mint valaha is volt, s mint a polgári nemzet keretei 

közt egyáltalán lehetett volna. 

A párt nevelő munkájának eredményeképpen ma a magyar 

nép tömegeiben ól és erősödik a szocialista hazafiság tudata, 

amely párosul a Szovjetunió iránti barátság mélyülő érzésével, 

a szocialista országok testvériségének eszméjével, a proletár 

internacionalizmussal, a népek barátságának és kölcsönös meg-

becsülésének gondolatával. 

"Pártunk a szocialista hazafiság lényeges elemének te-

kinti a munkás nemzetköziséget. Ezért ideológiai munkájában 

az internacionalizmus, a más népek iránti barátság szellemé-

ben neveli a magyar népet. A proletár internacionalizmus esz- 

méjében egyesül a szocialista haza,a nemzetközi munkásosztály, 

a szocialista világrendszer érdekeinek azonossága és az ezek-

hez való hűség. Pártunk a leninizmus tanitásához hiven hü a 

proletár internacionalizmus eszméjéhez. Fő feladatunk a szo-

cialista társadalom felépitése hazánkban. Ebből kiindulva 

hozzuk döntéseinket, de azok nem lehetnek ellentétesek a szo-

cialista világrendszer országainak, a nemzetközi munkásosztály-

nak  közös érdeivel." 321 

A munkásosztályban mindig meg volt az internacionalizmus 

szelleme. Mindvégig állhatatosan ős határozottan küzdött az 

internacionalizmus erősitéséért, harcolt a nacionalizmus kü-

lönböző megnyilvánulásai ellen, s nagy erőfeszitéseket tett, 
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hogy leküzdje a burzsoá nacionalizmust, amelyet a magyar uri-

osztály plántált a tömegekbe ős hosszú történelmi korszakokon 

át szitott. 

A párt egész tevékenységének fontos részét képezte a ha-

zával, a hazafisággal való foglalkozás. E kérdés érintése el-

kerülhetetlenül magával hordozza nemzeti multunk megitélésének 

kérdését is. 

Az MSZMP IX. kongresszusán a Központi Bizottság beszámolója 

elismeréssel szólt arról, hogy "élénk vita indult nemzeti mul-

tunk helyes értelmezéséről, a szocializmus közgazdasági kérdé-

seiről, a szocialista demokráciáról, az etikáról,a munkaerkölcs-

rel, a szociológiáról, a népesedésről, a családról és más kér-

désekről." 33'  

Szocialista hazafiságunk tehát arra épül ami a multunkban 

haladó, előremutató volt. E hagyományok megbecsülése nem je-

lenti azt, hogy megrekedünk korábbi évszázadok gondolatainál, 

megbecsülésük többek között abban is kifejezésre jut, hogy a 

megelőző korok hazafiságát túlhaladjuk, tovább fejlesszük. Ezért 

bármennyire is becsüljük multunk haladó hagyományait, a mai kor 

emberének hazafisága nem élhet meg pusztán a haladó hagyomá-

nyokból. A mi hazafiságunk tiszteli a multat, de elsősorban a 

jövő felé tekint. Ezért hazaszeretetünk legfontosabb jellem-

zője az ország népének szeretete, s e nép érdekeinek követke-

zetes védelme, képviselete ás annak a társadalmi rendnek a 

szeretete, amelyet a dolgozó nép hozott létre. "A hazafiság 

a mi viszonyaink között a szülőföld szeretetén túl, a haladó 

hagyományok ápolásán és megbecsülésén túl, tevékeny részvételt 

jelent a nemzet jövőjének formálásában, vagyis a szocializmus 
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épitésében. Ezért a mi hazafiságunk új szocialista haza-

fiság." 34/ 

Az új számunkra az: most válik először lehetővé, hogy 

hazafiságunkban az ország korszerű fejlődését biztositó al-

kotó munka kerüljön előtérbe. Ugyanakkor ez az uj küzdelem 

a cselekvés minőségileg magasabb értelmet ős megvalósitást 

tesz lehetővé mégpedig azáltal, hogy a szocializmusban a 

munka kényszerből a közösséggel való kapcsolat lényeges eleme-

ként fokozatosan emberi igénnyé, társadalmi szükségletté ala-

kul át. Vagyis ha az "alkotó" jelzőt eddig csak kivételes mű-

vészi vagy tudományos tevékenységre használtuk, most lehetővé 

válik '  hogy sokkal szélesebben értelmezzük. Egy nép, egy 

ország szocializmust-épitő közös munkája - ha másképpen is - 

magasabb értelembe vett alkotómunkát jelent, mint egyesek 

mégoly kiemelkedő tevékenysége. Egy egész nép, egy ország 

Új világot teremtő munkájában, az új élet, új emberiség for-

málásában való részvétele pedig minden egyes ember, a leg-

kiemelkedőbbek számára is az élet teljesebb, gazdagabb, a 

magasabb értelmét teszi' lehetővé. Társadalmunk tagjainak 	. 

többsége ezt mindinkább felismeri és ennek szellemében ól, 

dolgozik, gondolkodik. Ezt bizonyitja a széles méreteket öltő 

szocialista munkaverseny, a.szocialista brigádmozgalom és 

a közösségért végzett őnzetlen munka tömeges mérete. 

"Alkotó sz6 .ctalista országépitő munkánk ma is szerves 

része egy világméretekben folyó, minden eddiginél kiélezettebb 

nemzetközi küzdelemnek. Ebben az összefüggésben pedig az al-

kotó szocialista hazafiság elválaszthatatlan a szocialista 

nemzetköziségtől." 35/ 
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Fontos ezt hangsulyoznunk azért, mert még ma is vannak 

olyan nézetek, vélemények, hogy a magyar nép a maga saját 

sorsát csak maga oldhatja meg. E nézetek szerint a "nemzet-

halál" azért súlyos, mert a nemzet lemond arról, hogy kérdései 

megoldását maga vegye kezébe; multját a jelenét tekintve a 

nemzeti és tudatos sorsalakító küzdelem helyett magatartását 

egyre inkább az adotthoz való alkalmazkodás jellemzi. Hogy 

sorskérdéseit a magyar népnek kell megoldania, helyesebben, 

hogy a kérdések a magyar nép nélkül nem oldódhatnak meg,  ez  

természetesen nem lehet vita kérdése. Nem lehet vitás azonban 

az sem, hogy sorskérdéseink megoldása a magyar nép számára is 

elválaszthatatlanul kapcsolódik a nemzetközi haladás erőinek  

küzdelméhez. A magyar nép nemegyszer tett történelmi kisérle-

tet arra, hogy erőit összpontositva a társadalmi haladás forra-

dalmi hullámaihoz kapcsolódva, nemzeti problémáit a nemzetközi 

haladás szintjén oldja meg. Ismeretes azonban az is, hogy forra-

dalmaink tragikus kimenetelében, mind 1848-ban, mind 1919-ben 

a belső korlátokon, ellentmondásokon felül milyen döntő szerepe 

volt a nemzetközi erőviszonyok negativ alakulásának. 

"Csak ha e szélesebb ősszefüggésben szemléljük az alkotó 

szocialista hazafiságot érthető igazán a feladat nagysága, s 

az ellentmondások amelyeket az alkotó hazafiság mély ős nagy-

arányú kibontakozása útján le kell küzdeni. " 36/  A szocialista 

társadalmak, azok közössége fejlődik, változik, igy a szocia-

lista hazafiság ős az internacionalizmus tartalma is módosul. 

Ilyen időszerű és még nem eléggé felismert elem a szocialista 

hazafiság és a proletár internacionalizmus gazdasági tartalma. 
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A szocialista nemzetközi munkamegosztás fejlődésének 

egy szakaszán túljutva megkezdődött a szocialista gazdasági 

integráció erőteljesebb kibontakozása. Ez olyan viszonyok 

között megy végbe, amikor új módon vetődnek fel a két gaz-

dasági integráció közötti kapcsolatok, illetve a szocialista 

és tőkés világgazdasági rendszer kőzötti kapcsolatok, s'a 

köztük folyó verseny, amikor hazánk a tudományos- technikai 

forradalom korszakába lépett, amikor társadalmunk is sok 

szempontból új, a korábbi szakasztól eltérően ma a fejlett 

szocialista társadalmat épiti. 

Egy nemzet gazdasági fejlettsége, ereje, életképessége, 

szuverenitása mindig összefüggésben álltak egymással. Ezt az 

ősszefüggést két történelmi tényező miatt - egyfelől a 

szocialista világrendszer léte, másfelöl a tudományos- tech-

nikai haladás következtében - új módon értelmezik. Ennek 

az újszerüségnek a tudatositása napjainkban a szocialista 

hazafiság és a proletár internacionalizmus továbbfejlesz-

tését, gazdagitását jelenti követeli meg. 

A tudományos- technikai forradalom feltételei nemzetközi 

méretekben hatnak, a vivmányai nemzeti keretek között mér 

ma is csak korlátozottan bontakoztathatók ki. A termelőerők 

mai fejlettségi fokán általános tendencia, hogy mig egy nemzet 

mint etnikai, társadalmi és politikai közösség élet- és 

fejlődőképes és teljes szuverenitású, önállá államisággal 

rendelkezik, addig mint gazdasági egység ugyanakkora szuve-

renitással nem rendelkezhet. Miután általános tendenciáról 

van szó, a gazdasági szuverenitás korlátozottsága a nemzeti 

társadalmakat tekintve kölcsönös, illetve azt gazdasági 
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kapcsolatok kölcsönös előnyössége kiegyenliti. 

"Az alapjaiban szocialista strukturából következő 

szocialista órdekazonosságon belül objektive adott egységet 

egyáltalán nem tekinthetjük szubjektive is adott és kész 

egységnek. Az ország egészének jelentős fejlődése mellett je-

len vannak a kispolgári tendenciák, az önzés, az anyagiasság 

és egyebek. Ezek leküzdése a többség teljes közéleti részvé-

telét, a vezetés és a tömegek alkotó hazafias egységének el-

mélyitését követelik." 37/ 

A párt megjelölheti a követendő irányt, eszmeileg- poli-

tikailag vezetheti és irányíthatja a társadalmi folyamatokat, 

de a  politika általános megvalósitása a nép, a nemzet egyetemes T- 

érdekeinek hatásos szolgálata, a nagy, országos feladatok si-

keres megoldása a társadalom összes erőinek cselekvő fellépé-

sét kivánja. Társadalmunkban a kizsákmányolás felszámolásával 

mogszüntek ugyan a kibékithetetlen osztályellentétek, de nem 

szünt meg minden ellentmondás, mert időleges ás fololdható 

érdekösszeütközés még a dolgozó osztályok között is adódik. 

Hazafias nevelés, szocialista hazafiság nincs ás nem 

lehet  szocialista demokrácia nélkül. A demokrácia kibontakozása 

ás fejlődése semmiképpen sem képzelhető el úgy, hogy előbb 

egész népünkben a tudat átalakulása útján váljon teljessé  a 

szocialista hazafiság ás felelősség, s eleve kész hatóerőként 

zárja ki a téves nézeteket. 

A szocialista demokrácia csakis a szocialista hazafiságot 

képviselő erők azon érettsége és eszmei harca által valósulhat 

meg amely képes arra, hogy a téves és hamis nézeteket tisz-

tázza. Külön áll ez a kérdés az ifjuságra. A progresszió nem 
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szemben a jövő utjait kereső ifjuság fokozott mértékben szom-

jazza a jelen kérdéseinek korszerű felvetését, a megoldásban 

való részvétel lehetőségét. Ez mindig is igy volt, s ez az 

erőforrás nem kevésbé szükséges része a szocializmus nai kér-

dései megoldásának. A feladat azonban a kedvezőbb feltételek, 

magasabb szint mellett még sokkal bonyolultabb mint bármikor 

azelőtt. "Hogy az ifjuség életigénye, uj távlatok, megoldások 

iránti törekvése, tettvágya ne váljék irreálissá, vagy zava-

ros álmok, nacionalizmus kaland, vagy keserű csalódás, kiáb-

rándúlás forrásává." 381  Határozott jelentősége van annak, 

hogy mennyiben kötődik a társadalmi környezet haladó erőinek 

reális küzdelméhez. Március 15. számunkra ma nem tüntetés, 

hanem ünnep, a hazafiság pedig konkrét munka és küzdelem  uj 

feladataink megoldásáért. Mindehhez azonban a békés épités 

feltételeinek biztositása szükséges. Ezért, ha reális össze-

függésében értékeljük sorsproblémáinkat, azt kell megértenünk, 

hogy sorskérdéseink központjában az első ős a legmesszebbmenő 

nemzeti sorskérdős: a békés épitómunka feltételeit biztositó 

politika. A szocializmus és a béke biztositása ugyanis a fel-

tétele minden még megoldandó feladatunknak, elérendő célunknak 

magában a jövőjében biző szocialista nemzet fejlődésének is. 

tanmagában azonban még a legjobb politika, a belső épités leg-

jobb iránya sem biztosithatja az optimális előrehaladást. 

A versenyképes korszerű gazdasági ős nemzeti felemelkedés fela-

datait ugyanis egyetlen szocialista ország sem oldja meg ön-

magában, saját határai közé zárkozva, a szomszéd országokkal 

való kooperáció, szocialista integráció nélkül. 

Ez az alapja annak, hogy annyi hányattatós, szenvedés és 
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sorscsapás után a magyar nép is nemcsak tudomásul vegye sorsát, 

s alárendelje magát a történelemnek,hanem a haladó emberiség 

küzdelmével eggyóforrva, alkotó munkájával ura legyen sorsának 

és történelmének. 

"Ezen az uton előrehaladva van csak módunk arra, hogy az 

előttünk álló tőrténelmi alternativák közül a lehető legked-

vezőbb fejlődést biztositót válasszuk és valósitsuk meg. Az 

alternative számunkra ma nem Teleki László, s nem is Ságvári, 

vagy Bajcsy Zsilinszky alternativája, hanem a gazdasági, tu-

dományos, kulturális és közéleti munkában a kérdések és ellent-

mondások valóságának megfelelő feltárásában, a megoldásában 

való helytállás - a felelősségvállalás alternativája. Annak 

kérdése, hogy tiz és százezrek helytállásán, felelősségválla-

lásán keresztül jussunk el egy nép nemzeti és emberi, a nem-

zetköziség iránti felelőssége, hivatástudata felébresztéséhez, 

uj erkölcsisége, hazafisága kialakitásához.". 39/  

Azt sem felejthetjük el, hogy a legalapvetőbb politikai 

kérdésekben való :;gyetértés mellett, a szocialista haza javára 

végzett becsületes munka társadalmunk politikai egységének, 

szövetségi politikájának, szocialista tartalmú nemzeti egysé-

gének egyik alappillére. Nem önmagában és nem automatikusan, 

hanem az aktiv ideológiai vitával együtt: a szocializmus fel-

ópitéséért végzett közős munka az egyik legerősebb összekötő 

kapocs társadalmunkban még fellelhető ős eltérő, ideológiailag 

Elás beállitottságú állampolgárai között. A korábbiaknál°sokkal 

jobban és Jatékonyabban kell a köztudatban meggyökereztetni 

történelmi hagyományainkat illetően mindazt, ami alátámasztja 

a szocialista hazafiság korszerű gazdasági tartalmát. A forra- 
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dalmi és szabadságharcos hagyomány a nemzeti történelem leg-

nagyszerübb, a társadalmat legnagyobb erővel előrelenditő, de 

szükségszerűen csúcspontjainak hagyománya, amely a szocialista 

átalakulást követő időben a hatalmi harc, a nemzeti tudat gyökeres 

átformálódásának idején helyesen és érthetően került előtérbe. 

A forradalmi és haladó hagyományok jelentőségének további 

tudatositása és megbecsülése mellett közgondolkodásunkban ma  

elsőrendű fontosságú szerepet kell biztositani történelmünk 

alkotó- épitőjellegü hagyományok összességének, mind annak ami 

erősitheti a szocialista hazafiság időszerű gazdasági tartal-

mának alkotó- épitő erkölcsének kibontakozását, annak az igaz-

ságnak a megértetését, hogy a történelem a dolgozó nép törté-

nelme, s hogy a nép munkája a múltban is minden nemzeti érték 

és teljesitmény alapja volt. A fegyveres forradalmi és honvédő  

harcok reális tárgyalása elképzelhetetlen a munkás, a paraszt, 

a városi polgári termelőmunka jelentőségének tudatositása nélkül. 

A társadalmi függetlenségi mozgalmak bázisát, indokát, célját vég-

sősoron a tömegeknek a termelőerők védelmében, fejlesztésében 

vagy felszabaditásóban való érdekeltsége adta meg. A mindenkori 

népi tudat ezt igen korlátozott mértékben, illetve csak áttételes 

módon ismerte csak fel. Ez-méginkább megköveteli, hogy nemzeti 

hagyományainkban jobban feltárjuk, méltó helyőre tegyük és 

széles körben tudatositsuk a népi tömegek szivós munkájának 

történelmi érdekű és értékű hatalmas tanuságtételét. 

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezt az országot 

elődeink tették azzá ami lett. Épitették, erdőti irtottak, 

mocsarakat csapoltak le, folyókat szabályoztak, megszelidi- 

tették a homokvidéket. Gyümölcsőt, szőlőt telepitettek. alkal- 
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messá tették a földet a . különböző termékek termelésére.  

Ennek az országépitő munkahagyománynak mai nemzeti tuda-

tunkba való beépitése ternészotes, mert egyszer mér szerves  

része volt progressziv polgári nemzettudatunknak is.  

A szocialista hazafiság nemcsak az érzelmekre épülő  

hazafiság - természetesen az is, - hisz érzelmek nélkül ér-

zelmi azonosulás nélkül nem lehet hazát szeretni. A haza-

szeretet mércéje, tartalma azonban módosult. Nivel azonosu-

lunk, mit szeretünk, mire vagyunk büszkék? A  mi  hazaszere-

tetünk élő hazaszeretet. Meghajtjuk fejünket-  a múlt dicsősége 

előtt, de büszkék vagyunk saját alkotásainkra, eredményeinkre,  

arra, hogy ujra a társadalmi haladás élvonalába kerültünk.  

Ebben és országépitő tevékenységünkben vagyunk örökösei a  

múltnak, továbbvivői a progressziv elődöknek.  

"A kommunisták haladó nemzeti hagyományaink közül első-

sorban azokat értékelik nagyra, amelyek korukban a haladó  

törekvések legkövetkezetesebb kifejezői voltak, legerőtel-

jesebben képviselték a magyar nép harcát a társadalmi reakció-

val szemben. Ugyanakkor a kommunisták nem mondanak le a  ha-

gyományok elvi birálatárál. Különösen fontos, hogy haladó  

nenzoti hagyományaink között első helyre állitsuk a magyar  

munkásosztály és a magyar munkásmozgalom forradalmi tradi-

ciáit." 40~ A magyar munkásosztály forradalmi hagyományai a  

legértékesebb haladó nemzeti hagyományaink, melyek a leg-

következetesebben képviselik a társadalmi haladást, a nemzeti  

felenelkedóst. A haladó nemzeti hagyományok ápolása nemcsupán  

történelmi igazságszolgáltatás, hanem annak bemutatása, hogy  

szocializmust épitő munkánk annak a harcnak a folytatása  

amelyet a magyar nép legjobbjai a multban vivtak.  
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A munkásosztály politikai harca során mindig figyelembe 

vette és sajátos osztályérdekeivel összeegyeztette az ország 

fejlődése előtt 6116 feladatokat. Magyarországon a gazdasági-

társadalmi haladás és a függetlenségért folyó harc évszázadokon 

át összefonódott. A huszadik században még kibővült ez a harc 

a háboruk elleni, a békéért ős a fasizmus elleni küzdelemmel. 

Ebben a korszakban már kétségtelenül a munkásosztály állt a 

haladás, a forradalmi osztályharc élén. A munkásmozgalom ön-

feláldozó harcosai, a munkásosztály, a parasztság ős értelmiség, 

legjobbjai jártak élen ebben a küzdelemben. A több évszázados 

szakadatlan harcban népünk számos hőst nevelt, számos mártirt 

áldozott, számos dicsőséget aratott, de sok esetben szenvedett 

súlyos vereséget. Ezeket az emlékeket, hagyományokat népünk 

ma is kegyelettel őrzi és ápolja. Sok szobor, emlékmű, intézmény, 

város, utca, múzeum őrzi népünk - ezen belül különös kegye-

lettel őrzi a munkásosztály harcának emlékeit. - A névadó sze-

mélyek életútjának, az osztályharcban betöltött szerepének 

megismerése és az emlékek megőrzése, ápolása fontos szerepet 

tölthet be a.dolgozók, de különösen az ifjuság szocialista ne-

velésében. A nevelés fogalmából következik az a céltudatos és 

tervszerü tevékenység, amely arra irányul, hogy a felnövekvő 

nemzedéket a társadalom hasznos, épitő tagjává formálja. Az 

ifjuság nevelése a társadalomadott körülményei között, a csa-

ládban, iskolában, ifjusági szervezetekben - a társadalom egé-

szében - megy végbe. A nevelés számos feladata mellett olyan 

rendszerbe foglalt általános műveltség, társadalmi, politikai 

müveltség nyújtására, valamint ismeretek gyakorlati alkalmazá-

sára kötelezett, amely nagymértékben hozzájárul az ifjuság dia-

lektikus materialista világnézetének kialakulásához. A nevelés 
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tágabb értelemben vizsgálva - nemcsak az ifjuságra, hanem 

a felnőtt lakosságra is irányul. A nevelési célok a társa-

dalom céljaival egyeznek. A szocializmus épitése és a szo-

cialista társadalom marxista-leninista világnézetének for-

málása összefügg. Ebből következik, hogy a társadalom egyik 

fontos funkciója a nevelés. 

OsztálytársadaimakbáR. a nevelés célja, tartalma, mód-

szere szintén osztályjellegű. Ezt dolgozó népünk, s ma már 

az egész társadalom elfogadta, illetve magáévá tette. Ezt 

bizonyitja, hogy történelmünk haladó eszrAit, eseményeink 

emlékét a haladásban, a forradalmakban, a szabadságharcokban 

élen járok em lékest őrzi népünk. Dózsa György, a Rákóczi ve-

zette szabadságharc, 1848-as forradalom és szabadságharc, a 

demokratikus haladásért, a földért folytatott osztályharc, 

a munkásmozgalom harci emlékei, a fasizmus és a háboru elleni 

harc, a felszabadulás után a demokráciáért,a szocializmusért 

folyó küzdelem emlékei, hagyományai kitörölhetetlenek dolgozó 

népünk tudatából, mélyen győkereznek érzelmi világában. A 

haladó hagyományok ápolása mind az értelmi, mind az érzelmi 

nevelést egyaránt szolgálja; fejleszti a megismerő képességet, 

gondolkodásra, önálló ismeretszerzésre, megfigyelésre késztet, 

fejleszti az emlékezetet. Osztályharcra, cselekvésre ösztönöz, 

lehetőséget teremt arra, hogy az ifjuság példaképet válasszon. 

Alkalom nyilik a forradalmak, szabadságharcok, az osztályharcok 

hőseinek "megismerésére". Megismerhetik a hőssé, a forradal-

márrá válás folyamatát, hogyan "teremti" meg a társadalom a 

hőst, s hogyan fejlődik s válik a néptömegek igazi vezető- 

jévé. 
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4./ Haladó ás munkásmozgalmi hagyományaink feltárása  

Csongrád megyében  

A haladó történeti és munkásmozgalmi ismeretek feltá- 

rásában jelentős  előrehaladás történt az utóbbi huszonöt 

évben, de különösen az elmúlt tiz évben. Ebben kétségte-

lenül a legjelentősebb a tudományos kutatók munkája, de 

témánk szempontjából jelentősnek kell minősitenünk a hely-

történészek /tanárok, tanitók, kulturotthon-vezetők/.illetve 

az általános iskolák és középiskolák tanulóinak valamint az 

egyetem és főiskolák hallgatóinak feltáró munkáját is. Ha 

az utóbbiak munkája nem is mindig szakszerű, de tömegigényt, 

érdeklődést fejez ki ás a hazafias nevelés szempontjából 

kutatásuk ma már beépül az oktatómunkánkba ás megfelel 

társadalmi- politikai céljainknak is. 

E folyamatban a pártoktatás is fontos helyet foglal 

el /esti egyetemi ás tömegpolitikai tanfolyamok egyaránt!, 

amely a munkásmozgalmi feltáró munkában ás hagyományápolás-

ban egyaránt kifejezésre jut. Hasonlóképpen tömegeket mozgat 

a Hazafias Népfront Helytörténeti Bizottságának munkája, 

amely a múnkásmozgalni'hagyományápoláson túl kiterjed a 

haladó történeti múlt helyi feltárására is. 

A kiadványok közül a Csongrád megye munkásmozgalmának 

történeté sorozatban eddig megjelent tanulmányokat hasz-

nálják leggyakrabban. /Válogatott dokumentumok Csongrád 

megye munkásmozgalmának történetéből I. ;  II. kötet. Csongrád 

megye munkásmozgalmának története tanulmánysorozat I-IV. 

kötet. Egyetemi Ackta cikkek és a Városi Tanácsok által 
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kiadott helytörténeti tanulmányok. Csongrád megye forradalmi 

harcosainak életrajzi gyűjteménye, Csongrád megyei politikai 

füzetek. stb./ 

Egyre több oktató hivja fel a figyelmet a különböző em-

lékhelyekre. Ebben a vonatkozásban azonban még sok a tennivaló, 

mindenekelőtt a mér nagyszámú emléktáblák, emiékmüvek, utca-

nevek stb. teljes összeivására és megfelelő magyarázó szöveget 

is tartalmazó irásos segédanyag készitése a megye propagandis-

tái számára. 	 . 

Egyes iskolákban, munkésőralakulatokban, a névadókkal 

kapcsolatos hagyományok ápolásának igen nagy múltja van. Hely-

történeti és más vetélkedők keretében már régóta jelentős he-

lyet kapnak  a helyi munkásmozgalmi hagyományok is. Az elmúlt 

években különö 'en nagymértékben emelkedett a témakörben közölt 

cikkek száma a helyi sajtóban /Délmagyarország, Csongrád megyei 

Hirlap/. A tanulók; hallgatók, illetve a lakosság érdeklődése 

fokozódik az ilyen jellegü ismeretek szerzése iránt. 

Sok még a tennivaló és sok mulasztást kell pótolni, hogy 

megközelitőleg hü képet kapjunk a megye népének, munkásosztá-

lyának áldozatos harcáról. Csongrád megye mai arculata az egy-

mást követő évezredekben alakult ki. A Tisza félmillió éve 

uralja, munkálja ezt a tájat. Mellékfolyóival ide csalogatt a . 

az embereket és ellátta őket élelemmel, tüzelővel, épitő-

anyagokkal. Halban ,  vadban, legelőben gazdag településre al-

kalmas területet alkotott. 

A régészek ásta földjeink az i.e. XXIV. századból mér 

adtak hireket az Othalom lankáin élő emberről. A Tápé, lebői, 

a Szentes, Hódmezővásárhely környéki őstelepek az i.e. 
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a déli végekre. Hódmezővásárhely, vzentes, rakó ebben az 

időben nyerik  el a mezővárosi rangot. 

A hosszú háboruskodósok, a földbirtokosok és az egyház 

kapzsisága, a végtelen elnyomós ás jc fosztotte6g robbantja 

ici a Dózsa-féle parasztfelkelést,. melyben a ;.:egye lakosságá-

nak tömegei vesznek részt. Ugyancsak töuogeson gyülekeztek 

11. Rákóczi Ferenc szabadságharcos zászlaja alá éppúgy, mint 

a félévszázaddal később a Vásárhelyen kirobbant Pothő Ferenc 

és Törő Balázs féle parasztfelkelés mögé.  

Csongrád megye területe, illetve lakossága nem érdem-

telenül lett része a "Viharsarok"-nak, hisz évszázadokon át 

tartó harcóvel, Hely mindig a haladást szolgálta kiérdemelte 

Ezt a megtisztelő jelzőt. A megye lakosságának legjobb elemeit 

ott találjuk Dózsa kaszásai és Rákúcz: kurucai között. Ki-

vette részét Kossuth hivó szavára a  szabadságharcból.. 

A szocialista eszmék is leggyorsabban a "Viharsarok"-ban 

terjedtek el. Az ipari munkások szervezkedeeéről a kubikusok 

hoztak kiirt, akik faluról falura járva szóba elegyedtek a 

vándor iparosiegányekkel. Tőlük hallottak először az uj esz-

mékről, a Csápszaváról ás a szegény nép javáért harcoló szo-

ciáldemokrata pártról. A falusi nincstelenek egyre többet be-

széltel, a szervezkedésről ás az együttes harcról. Az 1890-es 

év derekán riódmezüváOárholyon a helyi földmunkásszervezetnek 

mér több cint 1700 tagja volt. Az elviselhetetlen nélkülözés 

és igazságtalanság ellen tiltakozva 1094. április 22-én Szántó 

Kovács János vezetésével megostromolták a hádnezővásárhelyi 

Városházát. A terrorintózkedócek ellenére tovább terjedt a 

'megyében a szocialista mozgalom. Ezt bizonyítja az is, hogy 
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már 1919 januárjában erős kommunista szervezet működött 

Szegeden. A kommunisták felhivósára a lakosság tömegesen 

jelentkezik a Tanácsköztársaság Vörőshadseregébe ős részt 

vesz dicsőséges harcaiban. A Tanácsköztársaság megdöntését 

követő kegyetlen fehérterror sem rettenti vissza a megye la 

kosságát, hogy szembeszálljon az erőszakkal. A munkásosztály 

legjobbjai a fehérterror és a fasizmus legsötétebb éveiben 

sem adták meg magukat; nem forditottak hátat kommunista elveik-

nek, hanem vállalva a harcot az illegális KMP hivő szavára 

bekapcsolódtak a pártmunkába. 

Szegeden már 1921-ben illegális kommunista szervezetet 

hoztak létre. tten irtók alá a belépési nyilatkozatot a KMP-be; 

Ladvánszki József épitőmunkás, Ladvánszki Vince szabómunkás, 

Jáni_,Ferenc fodrászsegéd, Varsandár László nyomdász és Pintér 

Béla textilmunkás. 

"A szegedi kommunisták Jáger Jenő, Csorba Mária és mások 

közvetitésével kapcsolatban álltak a KMP háromtagú budapesti 

végrehajtó bizottságával, majd az uj pártvezetőséggel is.  

A szegediek számottevő sikereket értek el a szakszervezetek-

ben, a munkás eszperantó egyesületben és a tanoncmozgalomban. 

Szervező  tevékenységüket kiterjesztették Szeged- Alsóközpontra 

/Mórahaaiom/, Kiskundorozsmára,. Makóra és Hódmezővásárhelyre is. 

Az egykori vöröskatonák, az osztályharcban kommunistává edződött 

volt baloldali szociáldemokraták - főként fiatal munkások tá-

mogatták - segitették a kommunista szervező és agitációs munkát. 

A szegedi pártvezetők "Kommün" cimmel illegális kommunista 

lapot akartak kiadni. Az előkészületeket azonban megszakitotta 

az öttagú sejt letartóztatása. A rendőrség felgöngyölitette 
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a környékbeli szérvezkedés nagyrészét is. 1922 márciusában 

27 munkást vettek őrizetbe." 41/ 

Szeged mellett a megye többi nagyobb városaiban is meg-

indul a munkásság és a szegényparasztság szervezkedése. 

Szentesen és környékén nagyarányú földmunkás szervezkedés 

bontakozott ki. A Szentesen és környékén lakó földmunkások 

a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége szentesi 

helyi csoportjához tartoztak. Vezetőjük Vajda Imre, aki a 

szövetség elnöke. Szentesen több mint 10 ezer földmunkás él, 

akiknek 75 %-a munkanélküli. A munkanélküliség miatt igen 

nagy az elkeseredés. Életüket a legnágyobb nyomoruságban ten-

getik, családjuk éhezik. Ezeket az állapotokat a földmunkás -

szervezet ügyesen felhasználja a szervezet erősitésére és 

a tagság felvilágositására. Ennek tudható be, hogy a szentesi 

földmunkás helyi csoportnak kb 3.000 tagja van a 20-as évek 

elején. 

Vajda Imre és Kotvics József mellett olyan vezetője 

van a.szentesi földmunkásoknak, mint Török Sándor. 

"Török teljes mértékben bírja az ottani földmunkások bizal-

mát és ezek élére csak azért nem került, mert a magyaror-

szági bolsevizmus alatt direktóriumi tag volt, amiből kifo-

lyólag vizsgálati fogságban ült és jelenleg rendőri felügyelet 

alatt all." 42/ 	 . 

A budapesti MEMOSZ hel yiségeiben megtarott kongresszuson 

Török Sándor földmunkás képviselte a szentesi szervezetet. 

Szentesre visszatérve beszámolót tartott és kitartásra szó-

litotta fel a földmunkásokát, mert csak igy lehet reményük 

céljaik elérésére. 
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Makón a mezőgazdasági munkások és cselédek száma a 

20-as évek után, 6 - 7.000 fő, az ipari munkásoké 1 000 fő volt. 

A Tanácsköztársaság megdöntése után nem sokára megindul a szer-

vezkedés annak ellenére, hogy a tanácsköztársasági idők har-

cosainak nagy többsége börtönben Olt,  a szabadlábon lévők pedig 

szigorú rendőri megfigyelés alatt állottak. A szervezkedés 

lehetőségeinek megteremtéséért, a legális tevékenység ujra-

inditásáért folyt a küzdelem. A szakszervezetek tevékenységűket 

1921 és 1922-ben kezdték újra.. 1923-ban már öt szakcsoport 

tevékenykedett több mint 200 taggal. Annak ellenére, hogy a 

működési engedélyt csak úgy kapták meg, hogy kommunisták és 

a  Tanácsköztársaság harcosai nem vehetnek részt a vezetőségbe, 

a famunkások csoportvezetőségébe bekerült Gy.Varga Sándor is. 

Á mozgalom akkor kezd fellendülni amikor a kommunisták 

és a baloldali szociáldemokraták hazatérnek börtöneikből, s 

újra bekapcsolódnak a mozgalmi munkába. Ezt mutatják az 1922-24-

ben kibontakozó sztrájkmozgalmak is. Ez a küzdelem eredményezte 

azt is, hogy 1924-ben megalakult az SzDP helyi szervezete. A 

megválasztott vezetőség 11 és az ellenőrző bizottság 5 tagja 

között - akiknek többsége jobboldali volt - négy kommunista 

is helyet kapott /Szűcs Pál, Széll Miklós, Gy.Varga Sándor 

és Cser József/. 

A hegválasztottak közül Cser József a Tanácsköztársaság 

idején a munkástanács alelnöke, Szücs Pál pedig a városi in-

tézőbizottság tagja volt. Az ellenőrző bizottságba beválasztott 

Farkas Imre ugyancsak kommunista, a megyei direktórium tagja 

volt 1919-ben. 

"A félelem légköre még nem szűnt meg, folytak a terror- 
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akciók és a perek, a Tanácsköztársaság idején vezető szerepet 

játszó kommunisták börtönben voltak. A szabadlábon lévők 

azonban mér negkisérelték Makón is a helyi sejtek kiépitését. 

A kapcsolat a szegedi szervezettel alakult ki, illetve a 

szegedi kommunisták vették fel a kapcsolatot a rakóiakkal. 

Takács Gyula 1922-ben tőbb alkalommal járt Makón Nacsa József 

házánál /aki egy évet és tiz hónapot töltött bőrtönben/ és 

tájékoztatta őt a szervezkedésről, a sejtrendszerről /minden 

tag 4 új tag beszervezését vállalja/. Egy Jáni József nevű 

szegedi fodrászsegéd - mint összekötő - jelentős mennyiségű 

nyomtatványt hozott, főleg röplapokat, a "Vörös Ujság", a 

"Proletár" számait." 43  /Valászinü téves, Jáni Ferencről 

van szó./ 

A szegedi kommunisták segitségével megindul a szervező 

munka, a makói pártszervezet kiépitése. Nacsa József három 

munkást szervezett be; Fodor Ferencet, Faragó Ferencet és 

Kocsis Jánost. Fodor Ferenc ujabb öt munkást szervezett a 

párt soraiba; Lénárt Sándort, Faragó Zoltánt, Baranyi Ár-

pádot, Baranyi Ferencet és Hoffmann Istvánt. A későbbi 

beszervezettek között találjuk még Bökönyi Ferencet és 

Sánta Antalt. 

A rendőrség tudomást szerzett a szervezkedésről. A 

budapesti, majd a szegedi szervezkedés leleplezése után 

Makón is lecsaptak a kibontakozó szervezetre és meginditották 

ellenük az eljárást. "A 11 letartóztatottat március 18-án 

kisérték át a szegedi ügyészségre /mindannyian bevallották, 

hogy részt vettek a szervezkedésbe/, de a birósági tárgya-

lásra csak december 12-13-án került sor. Nacsa Józsefet 
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1 év 3 hónap börtönre, Fodor Ferencet és Faragó Ferencet 

1-1 évre itélték, a többit felmentették. " 

44v 

A nagyarányú lebukások és az azt követő terroritéletek 

visszavetették a szervezkedéseket. Sokszor több éves szivós 

szervező, felvilágositó munkával sikerült ismételten meg-

inditani a mozgalmi tevékenységet, hisz a rendőrség természe-

tesen továbbra is megfigyelés alatt tartotta a kommunistákat, 

a kommunista gyanusakat és a Tanácsköztársaság volt funkcióná-

riusait. Ilyen viszonyok között kellett megkeresni a módot 

a további szervezkedésre, az agitációs munka kibontakozta-

tására. A kommunisták az emlitett nehézségek ellenére ujra-

kezdték ős a legnagyobb áldozatoktól sem riadtak vissza,hogy 

felvilágositsák a munkásokat. Ezt bizonyitja az 1930. május 

18-án és az azt követő kommunista szervezkedés résztvevőinek 

letartóztatása. Ez a szervezkedés szegedi központtal mükő-

dőtt és majdnem a fél országra kiterjedt. 

1932. ápirlis 4-ével ujabb letartóztatások következtek. 

A korábbi szervezkedésnél szélesebb ellenállás nyomaira 

bukkant a rendőrség. 28 szegedi kommunistát és más balol-

dali gondolkodású embert tartóztattak le. A Sebes László 

és társai ellen inditott büntetőeljárásnál "az állam és a 

társadalom rendjének erőszakos felforgatására és megdönté-

sére irányuló büntett." 45/ miatt került sor. A per vád-

lottai és elitéltjei: "Gombkötő Péter, Gladics József, 

Bozóki Lajos, Gera Sándor, Korom Mihály, Komócsin Antal, 

Dr.Szepesi Imre, Sz.Nagy József, Nagy János, Szilberman 

Ferenc, Szilberman Gyula, Széll József, Lieb Richárd, Ka-

rácsonyi Etelka, Masanszky József, Rozenberg Béla, Bitó 
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Mihály, Börcsök Ignác, Gombkötő Dezső, Kristóf László, Bata 

Szilveszter, Galata Pál, Strausz Sándor, Pantyik Pál, Török 

Dezső, Szemek György, Zeisler György ás Sebes László". 46/ 

Amint a tárgyalás során kiderült az illegális kommunista párt 

fokozta a szervező munkát a délalföldi városokban. 1929 őszén 

Szegeden erőteljes szervezkedésbe kezdtek. A párt budapesti 

összekötője kapcsolatot talált néhány szegedi baloldali szociál-

demokratával, kommunista érzelmű munkással. Kiépitették a 

pártsejteket, tanulmányozták a párt röplapjait, azokat terjesz-

tették és előadásokat tartottak. 

A szervezkedésbe bekapcsoltak makói baloldali szociál-

demokratákat, volt vöröskatonákat ;  a Tanácsköztársaság néhány 

volt helyi vezetőjét ás ifjumunkásokat. A makói szervezkedés 

segitésére Gera dános ás Batik Rácz dános szegedi kommunisták 

mentek ki. Kapcsolatot teremtettek Székely Mihály makói föld-

munkással. Ezt megelőzően Igaz István 1928-ban megalakitotta 

Makón a kommunista sejtet. Igaz Istvánt akkor letartóztatták 

ás négy hónapig vizsgálati fogságban tartották, de bizonyi-

tékok hiányában felmentették. Az Igaz István által megkezdett 

szervező munka segitségére volt öccsének Igaz Pálnak, aki 

1930 januárjában hozzáfogott a sejtek szervezéséhez. Először 

Herman Mihály kőművest és Bökönyi János csizmadia-segédet 

szervezte be. Később Dalos György géplakatos, Szakál György 

kereskedő, Sarkadi István géplakatos, Jákeó József kőfaragó, 

Lőrincz István asztalos, Szabó József cipészsegéd ás Körösi 

Tibor kőműves léptek be az illegális KMP tagjai közé. 

"Igaz Pál ezután Budapestre utazott, ahol Kelementől 

röpiratokat tartalmazó csomagokat kapott. A röpiratokat Makón 
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Bökönyi Jánossal terjesztették a Révész utcában és a Vertán-

telepen. Igaz még többször hozott rőpiratokat Budapestről. 

Ugyancsak Kelemen utbaigazitása alapján utazott be május 

18-án Szegedre Igaz Pál, Sarkadi István és Bökönyi János és 

más szegedi és kecskeméti ifjumunkásokkal együtt részt vettek 

a tápéi fűzesekben tartott megbeszéléseken. A makói szervez-

kedésről Igaz Pál számolt be. Elmondotta, hogy eddig 10 tagot 

szervezett be a kommunista pártba és mindannyian röpiratokat 

terjesztenek." 47/ A rendőrség a tápéi füzesekben megtartott 

találkozó alkalmával leleplezte az illegális szervezkedést. 

Árulás és konspirációs hiba miatt sikerült a délutáni gyűlés 

résztvevőit elfogni. A szegedi és makói kommunistákat 1931-ben 

együtt ítélték el  saous bőrtőnbüntetésre. 

A terror ellenére a szervezkedés-erősödött és már 1932 

februárjában Makón ujabb kommunista szervezkedés nyomára 

bukkantak. Kramer Antal és nyolc társa ügyében április 18-án 

volt Szegeden a birósági tárgyalás. 

A Kommunista Internacionálé 1935-ben megtartott VII. 

kongresszusán elfogadott határozatok megjelölték a fő irányt 

a kommunista pártok számára. Ezek a határozatok adtak segit-

séget a délmagyarországi illegális KMP ujjászervezéséhez és 

a fasizmus elleni harc fokozásához. Abból a helyes - felfogás-

ból indultak ki, hogy tömöriteni kell minden haladó erőt a 

háboru és a fasizmus elleni harcra. Ezt a harcot mindenütt a 

munkásosztály és annak pártja a kommunista párt kell hogy 

vezesse. Az antifasiszta harc megszervezése és kibontakozta-

tása tette szükségessé és sürgőssé az illegális párt meg-

szervezését. 
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"1935. december 8-én érkezett Pestről Szegedre a szer-

vezési munka elvégzésére Hajdók Béla - mint a délmagyaror-

szági illegális KMP titkára. - Tevékenységét a szegedi bőr-

ipari szakszervezetben kezdte. Krajkó András, Krajkó József, 

Dáni János, Pipic József, Kovács Kálmán, Ladányi Mihály és 

Nagy Géza segitségével sikerült viszonylag rövid idő alatt 

eredményeket elérni." 48/ A szervező munkát bérkövetelésekkel, 

sztrájkok szervezésével és tüntetésekkel kapcsolták Össze. 

Kitartó türelmes munkával "megszervezték a délmagyarországi 

illegális párt végrehajtó bizottságát; Hajdók Béla, Krajkó 

András, Gyólai János, Kohn Ilona és Gladics József rész-

vételével." 49/ 

A szervezőmunkát kiterjesztették a fiatalokra is. A 

Szegedi Munkásotthonban ujjászervezték az ifjusági csoportot, 

melynek vezetőségi tagjai között találjuk Dénes Left, Kohn 

Ilonát, Kohn Erzsébetet, Pósa Máriát, Pósa Ilonát, Szabó 

Istvánt, Herc /Halász/ Pált, Fábián Kálmánt, Machánszky 

Józsefet, Králl Dezsőt, Králl Sándort, Nagy Jánost, Simon 

Erzsébetet és Bozóki Jánost. 

Az illegális budapesti központból . Apró Antal tartotta 

a kapcsolatot a szegedi csoporttal, látta el őket illegális 

sajtóanyagokkal és röpcédulákkal. Ezeket az anyagokat a 

szegedi csoport tagjai terjesztették. Egy évi sikeres műkö-

dés után a csoport tagjai is lebuktak. Ismét súlyos itéle-

t.eket szabtak ki a résztvevőknek.. 

A Kommunista Internacionálé uj politikai irányvonala 

nem vált egyszerre ismertté a párt tagjai és vezetői között, 

azonban a makói kommunisták mégis tudomást szereztek a párt- 
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ban folyó vitákról, megismerték a párt népfrontpolitikáját. 

A kommunisták, valamint a baloldali szociáldemokraták első- 

sorban az eszperantó mozgalmon keresztül tartottak kapcsolatot 

az illegális kommunista párttal. Az eszperantó mozgalomban 

olyan neves makói kommunisták dolgoztak, mint "Szabó dános, 

Szabó 0ánosné, Sulyok József, Kallós Lajos, Kovács Károly." 50/ 

A csoportot hivatalosan mér 1934-ben feloszlatták, de kapcso-

lataik továbbra is megmaradtak. E kapcsolatok segitségével meg-

ismerték a kommunista népfrontpolitika fő vonásait, amit helye-

seltek ás igyekeztek megvalósitani. 

A kommunisták mellett a haladó baloldali' értelmiségiek is 

felsorakoztak, megindult az antifasiszta harc kibontakozása. 

Ennek kiemelkedő eseménye volt 1937.február 28-a, amikor ir-o-

dalmm estet tartottak Makón a Korona szálló nagytermében. Ezen 

az irodalmi esten Féja Géza volt az előadó és előadásában vá-

zolta a megalakitandó Márciusi Front programját. A 12. pontból 

álló program követelte: "az ország demokratikus átalakitását; 

a gondolat, szólás, sajtó, gyülekezési és szervezkedési szabad-

ságot; az általános egyenlő és titkos minden korrektirum nél-

küli választójogot, az országgyűlési képviselők összeférhetet-

lenségének legteljesebb betartását; országgyűlési képviselő 

ne vállalhasson igazgatósági, érdekképviseleti stb. tagságot; 

az 500 kat.holdon felüli birtokok kisajátitását, a bankok, kar-

telek ás monopóliumok magyarságsorvasztó uralmának megszün-

tetését, a progressziv adórendszer bevezetését. Munkát követelt 

minden dolgozni akaró magyar számára; a 40 órás munkahét be-

vezetését a szellemi és fizikai munkában egyaránt, az 61160al-

mozás ás a mamutjövedelmek megszüntetését. A minimális munka-

bérek megállapitását, a biológiai létminimum felett; a dolgozók 
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gazdasági vonatkozású szervezkedésének szabadságát, az alsóbb 

néposztályok érdekében a közép- és főiskolákon a progressziv 

tandijrendszer és a minőségi szelekció bevezetését. Kővetelte 

a magyar reviziót; a Duna-völgy i  népek számára a hovatartozan-

dóság kérdésében az önrendelkezési jog tiszteletben tartását, 

a pánszláv és pángermán imperialista törekvésekkel szemben a 

Duna-völgyi önállóság és konföderáció gondolatának megvalósi-

tását." 

A Márciusi Front programja f8 vonásaiban tartalmazta a 

magyar parasztság, a magyar dolgozó tömegek legfontosabb gaz- 

dasági, társadalmi és politikai követeléseit: Kifejezésre juttatta 

a legfőbb fasisztaellenes, demokratikus törekvéseket, ezért 

az antifasiszta népfrontmozgalom, a népfront-tőrekvések else 

megjelenési formájának lehet tekinteni. A pozivumok mellett a 

Márciusi Front programja sok vonatkozásban kőeetkezetlen és 

politikailag hibás volt. Nem hangsulyozta eléggé a fasizmus 

minden formája elleni harc szükségességét, a munkásosztály 

vezető szerepét az antifasiszta küzdelemben. 

A harmadikutas ideológia hatásaebban is kifejezésre jut, 

hogy egyenlőségi jelet tesz a fasiszta Németország és a szo-

cialista Szovjetunió közé. Hibái ellenére a program alkalmas 

volt arra, hogy mozgósitsa a magyar nép legjobb erőit a fa-

sizmus elleni harcra. Szeged és Makó mellett Szentesen is meg-

indul az antifasiszta népfront szervezése iránti igény. Erről 

egy korabeli rendőrfogalmazó jelentése ad számot, melyet Szen-

tesen készített 1935. január 20-án. A jelentés a szentesi szo-

ciáldemokraták január 27-én megtartott tisztújitó taggyűlésé-

ről számol be. Megállapitja, hogy "... A jelölő bizottság in- 

ditványára egyhangúlag megválasztottnak nyilvánitották a folyó 
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évre a pártbizottság tagjaivá: Török dános, Vajda Imre, 

Molnár József, Döme dános, Ambrus Albert, Szamoskőzi Imre 

és Lantos Imrét." 51/ 

További inditványok, javaslatok is elhangzottak a taggyűlésen. 

Az egyik inditvány birélja a szociáldemokrata párt felső ve-

zetését, mert "tőbb száz pengőt vesznek el havonta a tagság 

filléreiből." Ugyanezen inditvány másik részében pedig azt 

inditványozták az országos kongresszuson, hogy "az igazán 

szociálisan érzők a jelenlegi minden országban, s igy itt 

is fennálló fasiszta rendszerű egységes párti szervezkedéssel 

szemben alakitsák meg az országos antifasiszta frontot, 

amely harciasabb modorban erőteljesebb müködést fejtene ki, 

mint a mai pártszervezet, mely mér kezd teljesen ellanyhulni, 

s mely ugyanolyan csődhöz fog vezetni, mint a németországi 

pértté, mely letért az eredeti kitűzött céljaikhoz vezető 

útról, mely Marx szigorú elveit, s a III. Internacionáléban 

foglaltakat van hivatva követni ,  hanem a Benstein-féle mér-

sékeltebb, s a kapitalista rendszer érdekeit képviselő tanok 

követelését fogadta el, s ezért is következett be bukásuk." 52/ 

A jelentés azért figyelemreméltit, mert az SzDP hiva-

talos politikájától eltérő nézetekről számol be. 1935 elején 

az antifasiszta front jelszavának felvetése, a német szo-

ciáldemokrácia ilyen irányú birálata teljesen egyedülálló 

volt a magyarországi szociáldemokrata pártszervezetekben. 

Az ország úgy érkezett el a Szovjetunió elleni há-

borúba való belépéshez, hogy a kommunista párt mér tőbb 

mint húsz éve nehéz illegalitásviszonyai között dolgozott, 

sorait mindig megtizedelték. A Kommunista Párt a Komintern 
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VII. kongresszusának szellemében, a harmincas évek derekán  

az általa meghirdetett népfrontpolitika tapasztalatai alap-

ján munkálta ki Magyarország háborúba lépése után az anti-

fasiszta nemzeti erők előtt álló legfontosabb feladatokat.  

A magyarországi viszonyok alapos elemzése után a pártvezetés  

úgy döntött, hogy a hadüzenet után sem változtat az 1941  

tavaszán megfogalmazott politikáján, amely a Hitler ős a  

háború ellenes néptömegek összefogásával az antifasiszta  

nemzeti egység útján a független, szabad, demokratikus Magyar-

ország megteremtését tüzte célul.  

Legfontosabb feladatként a háborúból való kilépést, a  

különbéke megkötését jelőlte meg. E feladat elvégzéséhez  

Kommunista  Pártra lett volna szűkség,  szervezetileg erős ~~~~~~~~~~~~a..~  

azonban a sorozatos lebukások /1940-1941-1942/ nagymértékben  

akadályozták a párt szervezeti fejlődését és sokszor a szer-

vezető munkát elölről kellett kezdeni. A kommunisták óriási  

erőfeszitéseket tettek, hogy ujra megszervezzék a munkát.  

Szegeden a kommunista agitáció a fasizmus és a háboru lelep-

lezése, a szovjetellenes háborúból való kilépésre, a külőn-

béke kiharcolására irányult. A Népszava olvasása, előadások,  

beszélgetések, összejövetelek rendezése jelentette a párt  

agitációs munkáját ebben az időben.  

A döntő fontosságú sztálingrádi csatának a hire eljutott  

Szegedre is. 1942 decemberében ez illegális kommunisták és  

baloldali szociáldemokraták röplapokat terjesztettek a város-

ban. A röplapok szövege volt: "elég volt a háborúból!"  

"Követelj békét!" "Munkások, parasztok, intelegencia fog-

jatok összel Több kenyeret és zsirt! Hozzák haza azonnal  
53/ honvédeinket!"  
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Délmagyarországon a szakszervezetekben az  ellenállási 

tevékenység 1943 elejétől uj lendülettel bontakozott ki. 

"A munka középpontjában a tömegek antifasiszta harcra való 

mozgósitása állt." 54/ A Békepárt, valamint a Kossuth Rádió 

felvilágositó tevékenységének hatására a parasztság is nő-

vekvő ellenállást tanúsitott. A nagybirtokokra kivezényelt 

főldmunkások ezrei tagadták meg a munkát és hagyták el ki-

jelölt munkahelyeiket, szembe nézve p megtorlással. A termény-

beszolgáltatás szabotálása mindinkább országos jelenséggé 

válik. "Csupán Csongrád megyében 1943 augusztusában négy- 

ezer parasztgazdát bűntettek meg a termény egy részének el-

rejtéséért. A beszolgáltatás szabotálása azonban folytató- 

dntt_" 55/ 

A megyében Szeged mellett Hódmezővásárhely az egyik 

jelentősebb ellenállási góc. Az ellenállás hagyományai Szántó 

Kovács János mozgalmáig nyúlnak vissza. Több hódmezővásár-

helyi kommunista ellen inditottak eljárást pl. Takács János 

és Rébék Nagy Imre, - mert nem szüntették be  a kommunista 

tevékenységet. 

1944. március 19-én a fasiszta német csapatok megszáll-

ták Magyarországot. Ez még nagyobb megpróbáltatást jelentett 

az ellenállás résztvevői számára. "Szegeden április 3-án a 

mozgalomvezetőit elfogták, s megbilincselve szuronyos ren-

dőrök kisérték őket a városházára. Még azon éjjel Budapestre 

a Mosonyi utcai toloncházba szállitották a letartóztatottakat. 

Az internáltak között volt Bernáth András, Bodnár Lajos, Cseh 

Imre, Dáni János, Dobó Miklós, Engi István, Gombai Mihály, 

Gyólai István, Katona András, Kiss József, Komócsin Antal, 

Komócsin Illés, id.Komócsin Mihály, Krajkó József, Lacsán 



- 63 - 

Mihály, Szekeres Vince, Szögi István, Tápai József, Tombác 

Imre és Dr.Valentiny Ágoston. A Mosonyi utcai toloncházból 

néhány nap múlva a ricsei internálótáborba szállitották őket, 

ahonnan csak szeptember 2-án szabadultak ki." 56/ 

Szeged mellett a megye más városaiban is hajszát in-

ditottak a kommunisták ős a baloldali személyek ellen. "Áp-

rilis elején 22 kommunistát és kommunista-gyanús embert, 

baloldali vezetőt internáltak Makóról. Az internáltak között 

volt többek között: Diós Sándor, Diós István, Siket Imre, 

Pallagi Ferenc, Farkas Imre, Kallós Lajos, Szabó Mihály, 

Lukács Pál, Dragon János, Szűcs Pál, Igaz Lajos, Gy.Varga 

Sándor, Galamb János, Szabó János, Sulyok József, Kiss Ernő, 

Kiss Imre. Legtöbben a ricset internálótáborba kerültek. 

Négyen a kistarcsai táborba kerültek, s volt  aki Nagykani-

zsára került." 57/ 

A kommunisták és baloldali személyek letartóztatása 

visszavetette ugyan az ellenállási mozgalmat, azonban meg-

semmisiteni nem tudta. A szovjet csapatok közeledtére inkább 

erősödött és minőségileg változott. Mind sűrűbbé váltak a 

szabotázsakciók ős a hatóságok utasitásainak megtagadása, 

illetve az azokkal való stembeszegűlés. 

Az országban a megye lakosságát elsőként szabaditotta 

fel a Vörös Hadsereg a fasizmus elnyomása alól és a megye 

népe élni tudott a kapott szabadsággal. 1944m szeptember 

végétől a megye munkásosztálya a Magyar Kommunista Párt ve-

zetésével azonnal hozzáfogott történelemformáló, uj hazát 

teremtő feladatainak végrehajtásához. "Szegednek és Csongrád 

megyének 1944 végén kiemelkedő szerepe volt az uj munkás- 



- 64 - 

paraszt hatalom megteremtéséért vivott küzdelemben. Szegeden 

kezdték meg tevékenységüket a párt Külföldi Bizottságának tag-

jai és itt fogalmazódott meg a párt legális programja. 

"... Magyarország demokratikus ujjászületésének ős felemel- 

' kedésének programja: "A Kommunista Párt javaslata" cimmel. 

Szegeden jött létre 1944. december 2-én a Magyar Nemzeti Függet-

lenségi Front és a demokratikus pártok itt hirdették meg, 

hogy "lesz magyar ujjászűletés" a közös összefogás alapján." 58/ 

Az alkotó népi összefogás eredményeként elsőként Szegeden 

szerveződtek meg a különböző népi-forradalmi bizottságok, igy 

az üzemi bizottságok, a nemzeti bizottságok, a termelési bi-

zottságok. A munkások ős parasztok közvetlenül is részesei . 

lettek a politikai hatalomnak. Szegeden és a megye tőbbi vá-

rosában újjászervezték a helyi közigazgatást, megtették az  

első lépést a hatalom demokratizálására. A feudális,kapita-

lista viszonyokat tükröző virilista rendszert mindenütt fel-

számolták és új alapokra helyezték a törvényhatósági bizottsá-

gok és képviselőtestületek munkáját. Igy a munkások és parasz-

tok ellenőrizték az államigazgatási szervek munkáját, amelyek 

vezető posztjain ugyancsak ott találjuk akkor mér a munkásokat 

és parasztokat. Az államigazgatási szervekben is forradalmi 

változás jött létre. Már a felszabadulás napján megalakult 

a polgárőrség. Ebben az új népi rendőrségben kezdettől fogva 

érvényesült a munkásság vezető szerepe. 1945 elején létre-

jöttek a népbiróségok is. Az uj demokratikus államiság, az 

Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Kormány megteremtése 

már az addig folytatott harc eredménye és jelentős állomása. 

Ebben Csongrád megyének nem kis szerepe volt. A felszabadulás 

előtt Csongrád megye ípariiag fejletlen, meeőgazdaeági jellegű 
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megyék közé tartozott. Ennek megfelelően a lakosság jelentős 

része a mezőgazdasághoz kapcsolódott, egyénileg dolgozó pa-

rasztok és agrárproletárok voltak. A megye földterületének 

jelentős része a legnagyobb magyar földbirtokosok és az 

egyház kezében volt. Ebből eredt, hogy Csongrád megyének 

kezdeményező szerepe volt abban is, hogy elsőként itt ala-

kultak meg a Földigénylő Bizottságok, Földosztó Bizottságok, 

és kezdték meg a nagybirtokok felosztását. A történelem 

igazságszolgáltatása volt az, hogy éppen bpusztaszeren ke-

rült erre sor. 

"A mai Csongrád megyében a felszabadulás előtt 377 

birtokos és bérlő rendelkezett 100 kat. holdnál nagyobb te-

rülettel. Ez az összes birtokosnak 0,4 %-ét jelentette. 

Ugyanakkor a birtokosok tőbbségének, 70 %-ának csak 5 kat. 

holdnál kisebb birtoka volt. Sulyosbitja ezt az a tény, hogy 

a mezőgazdaágban a kereső népességnek 41 %-a fedél nélküli, 

vagy kisebb telek tulajdonosa, a munkaképes szegényparaszt-

ságnak pedig 24 %-a munkaerőfelesleg, munkanélküli volt. 

Az ismertetett aránytalanságbál nagy társadalmi feszültség 

keletkezett. Sok más tényező mellett ez is indokolta, hogy 

az MKP szegedi programjában a főldreform követelményét az 

alábbiak szerint indokolja: A mezőgazdasági munkások és cse-

lédek, a törpe és kisbirtokosok, a magyar nép legszámosabb 

és legszegényebb rétegének felemelkedése, a magyar demokrácia 

alapjainak megszilárditására, a legrővidebb határidőn belül  

a földigénylők közreműködésével, széleskörű földreformot kell 

végrehajtani... A földreform céljaira igénybe kell venni a 

hazaárulók, a háborús bűnösök, a Volebund tagok, a német had-

seregben szolgáltak birtokait." b9/ 
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1945. március 29-én Csongrád megyében a Pallavicini 

birtokon kezdődött a földosztás, amely végül is megyénkben 

26 660 családnak juttatott földet. A juttatásban részesültek 

átlagban 4,6 kat. hold főldet kaptak. A földreform, amelyet 

a munkásosztály vezetésével a szegényparasztság hajtott végre, 

szétzúzta a nagybirtokrendszert és teljesitette a földnélkü-

liek "évezredes" álmát, főldet adott számukra. 

A hatalom demokratizálásáért folyó harc mellett Szeged 

és Csongrád megye aktiv részt vállalt az ország helyreálli-

tásáért és ujjáépitéséért folyó harcban. Ennek eredményes 

megvalósitását az államositások fokozásában és a tervgazdál-

kodás bevezetősében látták a helyi forradalmi erők ős azok 

megvalósitásáért harcoltak. Területünkön 1947 decemberében 

történt az első jelentősebb államositás, amihez a nag ybankok, 

illetve azok tőke-érdekeltségei kerültek össznépi tulajdonba. 

Az államhatalom további demokratizálásának a forradalmi 

változás adta meg az alapját. Az 1947-es országgyűlési vá-

lasztósok eredményei is tükrözik a forradalmi erők további 

térhóditását. A megtisztitott és demokratizált uj állam-

hatalom és közigazgatás ját segitette a forradalmi erők törek-

véseit, a proletárdiktatura megteremtését. A két munkáspárt 

egyesülésére Szegeden és Csongrád megyében már 1948. májusában 

sor került. 1948-tól megkezdődött a szocializmus épitése. 

A hatalomban bekövetkezett változások alapján állapi-

tották meg a kommunisták 1948 elején, hogy "ráléptünk a szo-

cializmus megvalósitósának útjára." 60/ A proletárdiktatura 

létrejötte fontos változásokkal járt területünkön is. Az 

1949-es uj Alkotmány napján került sor 1950-ben a tanács- 
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rendszer kiépitésére, a régi elavult vármegyei rendszer vég-

leges felszámolására. Már 1944-ben kidolgozásra került a párt 

szövetségi politikája, mely a munkásosztály és a Magyar Kommu-

nista Párt azonnali és távolabbi célkitűzéseihez kapcsolódott. 

Az egész politikai fejlődés nagyon fontos eleme volt a párt 

szövetségi politikájának alakulása. E szövetségi politika bir-

tokában a munkásosztály pártja vezetésével felsorakoztatta 

az antifasiszta, antiimperialista erőket, de ez a szövetségi 

politika szolgált alapul 1945 nyarától a demokratikus viv-

mányok megvédésére is. A munkásosztály a politikai hatalom 

birtokában tovább szélesitette szövetségi politikáját. Maga-

köré tömöritette a szegény- és középparasztságot, a kispol-

gárság elemeit és a haladó értelmiséget. Vagyis mindazon erő-

ket, amelyek egyetértettek a szocializmus épitésével. Ezzel 

a szövetségi rendszerrel 1948-51 között nagy eredményeket 

sikerült elérni. 

Ezt az egyenesvonalú fejlődést előszőr a szektás, dog-

matikus hibák, majd a jobboldali revizionista elhajlás meg-

törte, meglazult a munkás-paraszt szövetség, meggyengült a 

proletárdiktatura alapja. Ezek a hibák, torzulások vezettek 

el az 1956-os ellenforradalmi eseményekhez, a szétvert de meg 

nem semmisitett burzsoá erők a proletárdiktatura megdöntését 

tűzték célul. 

Az ellenforradalom leverése után, - melyben a munkás-

osztály legjobb erői tevékenykedtek, - a szövetségi politi-

kában elkövetett hibákat is felülvizsgálták és kijavitották. 

Az MSZMP a marxizmus-leninizmus eszméit helyesen alkalmazta 

a hazai viszonyokra. 1959-62-ben megtörtént megyénkben is 
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a mezőgazdaság szocialista átszervezése. A termelőszövet-

kezetek létrehozásával a mezőgazdaságban uralkodóvá váltak  

a szocialista tulajdonviszonyok. E változás eredményeként  

megyénkben 1970-re a népesség 95 %-a kapcsolódott a szocia-

lista szektorhoz.  

Amint már utaltunk rá a megye lakossága és vezetése  

mindig megérezte, megsejtette a fejlődés, a haladás irányát  

és tevékenyen részt vett annak formálásában, alakitásában. ,  

Erejét- vérét nem kimélve bátran szembe nézett a legsötétebb  

elnyomással, harcolt ellene. Igy természetesnek tűnhet, hogy  

amikor megkapta a szabadságot messzemenően élni tudott vele.  

• A magyarságnak, hazánknak a felszabadulás előtt nem volt  

-+ügy .i s-i get e lten  szövetségese mint ma. A legtöbb esetben egydwu ~, o~~~+~ .._„__ _ ..  
folytatta harcát, ezért a vereségek elkerülhetetlenek voltak.  

E harc csak akkor volt, illetve lett eredményes amikor  

barátokra, igazi szövetségesekre talált népünk, akkor amikor  

a legfejlettebb világnézet talaján 6116 osztály, a munkás-

osztály vette kezébe a harc vezetését, összefogva az összes  
elnyomottal, kizsákmányolttal.  

A szabadságért vérrel, szenvedéssel, nélkülözéssel  

kellett fizetni. A nép, a dolgozó emberek soha nem mérlegel-

ték a szabadság árát. hanem há kellett a legdrágábbat az éle-

tüket is feláldozták'érte. Vajon azok akik örökölték a szabad-

ságot, a társadalmi viszonyokat, hogyan gazdálkodnak vele,  

hogyan tisztelik az elődöket, azokat akik drága árat fizettek  

a haladásért? Hogyan él mai társadalmunk tagjaiban a függet- 

lenségi harcok emléke, a polgári étalakulásért és a szocialista  

viszonyok kialakulásáért folytatott harc emléke? Van-e mérce,  
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amellyel ezeket lehet mérni, számon lehet tartani? 

A kérdésre igennel kell válaszolni. Van ilyen mérce 

és ezpedig nem mást mint egyrészt a múlt örökségének isme- 

rete, tisztelete, ápolása, megbecsülése, másrészt a szocia-

lista haza önzetlen szolgálata. Az elmúlt idők hősi harcai 

erőt adnak napjaink feladatainak elvégzéséház. Ezért is 

fontos, hogy megfelelően foglalkozzunk velük. 

Jogos büszkeséggel állapithatjuk meg a Csongrád megyében 

élő és tevékenykedő kommunisták a felszabadulás első napjától 

helyt álltak a történelem által napirendre tüzött feladatok 

teljesitésében. Az elmúlt 30 év alatt a megye dinamikusan 

fejlődött. "A gazdasági szerkezet átalakult, a mezőgazdaság 

- bár jelentősen fejlődött - túlsulya megszűnt. Gyorsabban 

gyarapodtak a mezőgazdaságon kivüli ágazatok. különösen nagy-

arányú volt az ipar és az épitőipar növekedése. Az iparon 

belül a nehézipar részaránya nőt meg /olajbányászat, műszaki 

gumi, kábel, villamosszerelési cikk, mérleggyártás, építő-

ipar stb./" 61/ 

A munkanélküliséget teljesen felszámoltuk, a foglal-

koztatottság országosan a legmagasabbak közé tartozik. Ma 

a gazdaságfejlesztési célok megvalósitása körül legnagyobb 

gond a munkaerőhiány. Az ipari foglalkoztatottság kiterjed 

a kisebb városokra, sőt a községek jelentős részére is. Az 

iparositás előrehaladásával a városiasodás erőteljes ütemben 

halad. Jelenleg az ország tizenkilenc megyéje közül Csongrád 

megyében a legmagasabb. A lakosság 67 j-a városokban 61. 

Társadalmunk fejlődésének forradalmi változását az ipar és 

a népgazdaság ujjáépitése, különösen a szocialista iparositás 
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eredményezte. 1949-ben a megye kereső lakosságának 57,7 %-a 

dolgozott a mezőgazdaságban, az iparban dolgozó munkásság 

aránya még 22,1 % volt. Alkalmazott és értelmiségi volt a 

keresőknek 6,6 %-a, önálló 6 %-a és végül nyugdijas és egyéb 

5,6 %-a. 1974-re megváltozott a megye "egyoldalúan" agrár-

jellege. A gazdaság különböző ágaiban foglalkoztatott munká-

sok aránya megnövekedett, arányuk meghaladta az aktiv keresők 

50 -át 

A megye társadalmi, politikai életének meghatározója, hogy 

ma már a legnépesebb társadalmi erő a megyében is a munkásság. 

Pozitiv tendencia, hogy a nehézipar növekvő szerepével együtt 

- a munkásság struktúrája is változáson megy keresztül, emel-

kedik a nehéziparban dolgozók aránya. 

Teljes joggal állapitotta meg Juratovics Aladár, Csongrád 

megye országgyülési képviselője, az Országgyülés 1978. juliusi 

ülésén amikor igy szólt a megyéről: "... az algyői kőolaj és 

földgáz fölfedezésével megjelent az olajbányászat az alföldi 

tájon. Ma a hazai kőolajtermésnek több mint háromnegyed részét, 

a földgáztermelésnek 60 %-át, a cseppfolyós termékeknek 58 g%-át 

Csongrád megye adja. Az Alföld tervszerü és rendszeres kuta-

tásával és a megtalált szénhidrogének felszinre.hózásával 

évente 740 millió dollárnak megfelelő értéket adunk a nép-

gazdaságnak. A szénhidrogén bányászat fejlesztése megyénkben 

kiemelt feladat. A szegedi kőolaj és földgázipari létesit-

mények 6,5 milliárd forintos beruházásai ez évben befejeződtek. 

További 2 milliárd forintos költséggel pedig 1980-ig folyama-

tosan üzembe helyezzük Szeged-Móraváros, Ferencszállás, 011ós. 

Kelebia és Ásotthalom kőolaj és földgázmezőit. S azt is el- 
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mondhatjuk majd, hogy 1980-ban a hazai összes energiaforrás 

30 %-át Csongrád megye területéről termeljük ki." 62/  

A változásokról szólva a következőket mondja a képviselő: 

... a fejlesztések során nagyot változott az algyői és tápéi 

vidék arculata. A furótornyok, a csillogó acéltartályok, égő 

gázfáklyák,látványnak is szép gázüzemek, aszfaltos utak, modern 

üzemi épületek ma mér inkább beletartoznak a szegedi határ 

képébe, mint a gémeskutak és a tanyák. De sokat változott az, 

itt dolgozó emberek tudata, élete is. A közel négyezer olaj-

bányász bekapcsolódott Szeged politikai, gazdasági ős kul-

turális életébe, s a számukra felépitett ezer lakás, s a szo-

ciális és kulturális létesitményeik a fejlődő város szerves 

részévé váltak. Nagyot fejlődött a megye földgázellátása is. 

A lakások 81 %-ában vezetékes, vagy palackos gázzal főznek, 

fütenek. A megye földgázfelhasználása évente 210 millió köb-

méter, melyből az ipar 63 %-ot, a lakosság 32 ó-ot használ 

fel.,, 63/ 

A megye városaiban, kőzségeiben a felszabadulás előtti 

időben a nemzetközi és a magyar munkásmozgalom fontosabb ese-

ményeivel és személyeivel kapcsolatosan az emlékek, események 

elevenen élnek, de mégis, eléggé szűkkörben. A szükkörüséget 

magyarázhatjuk azzal, hogy vékony rétegü volta munkásosztály, 

döntően a paraezti osztály képezte a lakosság nagyobb hányadát. 

Nagy szerepet játszott ebben - az időben az ellenforradalmi el-

nyomás is, ami miatt ezek az emlékek nyiltan nem jelentkez-

hettek. Mindezek mellett elmondható, hogy ag agrárproletárok, 

a földmunkások körében annál élénkebb ős elevenebb volt ezen 

eseményekkel kapcsolatos állandó szimpatizálás. Ez azonban az 
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ellenforradalmi elnyomás miatt nem juthatott kellően kife-

jezésre. Elsősorban Mindszent, Szegvár, Kiskundorozsma stb. 

munkásaira - földmunkások, haladó gondolkodású agrárréteg - 

voltak ezek jellemzőek. 

A megye városainak és falvainak képe 1945 előtt első-

sorban az 1848-as polgári forradalommal és szabadságharccal 

kapcsolatos eseményeket reprezentálta az utcák és terek nevei-

nek megválasztásakor. P1. Kossuth utca, Petőfi utca, Széc-

henyi utca stb. hogy csak a legjellemzőbbeket emlitsük meg. 

Ugyanakkor általános gyakorlat volt a magyar történelem ki-

emelkedő személyiségeiről utcákat, tereket elnevezni /pl. 

Rákóczi utca, Szent István tér. Mátyás király utca, Hunyadi 

János utca, Dobó István utca stb./ 	 . 

A felszabadulás előtti utcanevek elnevezése tekintetében 

tapasztalható, hogy a haladó magyar mult tisztelete rendkivül 

mély volt. A második világháborút megelőző kommunistaellenesség 

bizonyos mértékben kényszeritette a szocialista gondolkodású 

embereket is olyan magatartás gyakorlására, melyből egyértel- 

miien nem lehetett megállapitani a munkásosztály helyi,magyar 

vagy nemzetközi vonatkozású eseményeivel kapcsolatos, szimpátiát. 

Az 1848-as polgári forradalomMal kapcsolatos eszmék a 

felszabadulás utáni időszakban is döntő hatással voltak. 

Ezeket az elnevezéseket a felszabadulást követően helységeink 

• örökölték, bár emellett a megye korábbi munkásmozgalmi mult-

jából törvényszerüen következett, hogy a magyar és nemzetközi 

wunkásmozgalom kiemelkedő személyiségeiről is neveztek el 

utcákat, tereket. ússzefüggött ez mindinkább a fejlődő és 

ma.rtista.világnézetben gazdagodó, a megye lakosságának gon-. 
S 
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dolkodásmódjával is. A rendszeres ás folyamatos. továbbképzés 

kapcsán akkor jelennek meg olyan utcanevek, mint pl. Lenin, 

Marx, Engels, Kun Béla, Hánán Kató, Fűrts Sándor, Sallai Imre 

stb. 

A tapasztalatok azt bizónyitják, hogy továbbra is jellem-

zőek, de már nem olyan nagymértékben a haladó polgári, illetve _ 

a magyar történelmi személyiségekről elnevezett utcák ós terek. 

A falu közművelődésében bekövetkezett változást, fejlést 

jelzi az, hogy a magyar irodalomkól jól ismert irókról, köl-

tőkről is neveztek el utcákat, tereket. Pl. Móricz Zsigmond, 

Arany János, József Attila, Ady Endre, Móra Ferenc stb. 

Külön szólni kell a felszabadulás után megjelent utcanevek 

sajátos csoportjáról, amelyeknél egy-egy kiemelkedő esemény, 

vagy tény szolgált az elnevezés alapjául. Igy pl. Felszabadulás. 

Április 4., November 7., Alkotmány, Szabadság, Vöröshadsereg, 

vagy a hazánk felszabaditását irányitó szovjet hadvezérek nevei, 

mint p1. Vorosilov, Tolbuchin, Malinovszkij, stb. 

Haladó és forradalmi hagyományaink ápolása sokféleképpen 

történik. Az elmult évtizedben formailag és tartalmilag is gaz- 

. dagodott. A megemlékezés leggyakoribb formája, amikor évfor-

dulók ünnepi megemlékezéseiben emléktáblák, emlékművek, szobrok 

elhelyezése alkalmából utcák, terek elnevezéseinél, névadó 

életútjának hősi harcainak megismeréseinél, könyvek megjelené-

sével, helytörténeti anyagok feldolgozásával iskolákban, okta-

tási intézményekben, a tömegoktatás alkalmával, sajtó utján, 

kulturális és sportrendezvények kapcsán, továbbá múzeumokban 

és kiállitások alkalmával. Évfordulók alkalmával történő meg-

emlékezéseknél fontos helyet fcglal el November 7, a Nagy Ok- 
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tóberi Szocialista Forradalom évfordulója. Különösen kiemel-

kedő jelentőségüek a kerek évfordulók. Az.  Októberi. Szocia-

lista Forradalom 60. éves évfordulója alkalmából ünnepi hét 

megrendezésére került sor megyénkben is. A testvérvárosból 

Ogyesszából és a testvérmegyéből népes küldöttség látogatott 

el hozzánk a kapcsolatok ápolása, további javitása, a  test-

vári együttmüködés reprezentálása céljából. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme alkal-

mából a megyében ünnepségeken emlékeztek meg az évszázad 

legnagyobb eseményéről. Az ünnepségek keretében politikai 

nagygyűlésekre, a küldöttség tagjainak látogatásaira, sport 

=s kulturális rendezvényekre került sor. Az ünnepségsorozat 

keretében leplezték le az ujszegedi Odessza városrészben 

azt az emlékkövet, amely szintén a két nép barátságát szim-

bolizálja. 

Népünk tudatában az Októberi forradalomhoz hasonló je-

lentőséggel bir hazánk felszabadulásának évfordulója: áp-

rilis 4. E két dátum szétválaszthatatlanul szimbolizálja a 

szolgaság és az elnyomás felszámolását, épp úgy mint szocia-

lista épitőmunkánk jelenét ős jövőjét. A két nagy évfordulón 

túl rendszeresen megemlékeznek még március 21-ről a Tanács-

köztársaság megalakulásának évfordulójáról, május 1-ről, a 

nemzetközi munkásosztály nagy ünnepéről, március 15-ről a 

magyar polgári forradalom és szabadságharc évfordulójáról. 

A helyi ünnepségeken egy-egy helység felszabadulásáról 

emléket állitanak a helységgel kapcsolatban 6116 eseményekről. 

Az eseményeken túl azokról a személyekről is megemlékeznek, 

akik részesei voltak a történelmi eseményeknek, szervezték 
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és irányitották. azokat. Hogy mennyire belevésődött a lakosság  

tudatába azt mutatja az is, hogy nincs a megyénknek olyan  

helyisége, ahol ne állitottak volna valamilyen emléket ezen  

eseményeknek, illetve személyeknek.  

Megyénk helyiségeiben - hasonlóan az ország más megyéi-

hez, - sok emlék őrzi haladó és forradalmi múltunk emlékeit,  

a mult kiemelkedő személyiségeinek neveit. /Utcékat, tereket,  

terhelőszövetkezeteket, diákotthonokat, egyetemeket, főis-

kolát, középiskolákat, általános iskolákat, művelődési háza-

kat, munkásőrzászlóaljakat, laktanyákat neveztek el a nemzet-

közi munkásmozgalom, a magyar forradalmi és munkásmozgalom,  

helyi munkásmozgalom harcosairól, a nemzet nagyjairól,  a neiy ~ ~~~ur~~4~ ,,..,-~ ___...  

királyokról, fejedelmekről, államférfiakról, katonákról,  

hadvezérekről, irókról, költőkről. Sok elnevezés őrzi tör-

ténelmi múltunk jeles eseményeit..  

Tanulmányunkban törekvésünk arra irányult, hogy fel-

tárjuk és összegezzük a gazdag múltat, bemutassuk a megyében  

folyó hagyományápoló és ébrentartó tevékenységet. Az össze-

gyüjtött haladó örökséget azok jellegének megfelelően csopor-

tositottuk ős ennek alapján négy jól elhatárolható csoportba  

osztottuk. Igy:  

I. feudális  

II. polgári  

III. szocialista  

IV. kulturális  

Ezt a csoportositást azért tartottuk indokoltnak, mert egybe  

esik népünk társadalmi haladásáért folytatott harcóval, a  

belső és külső regressziv erők elleni küzdelmével ős ország- 
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ópitő tevékenységével. A csoportokat I.-től IV-ig római  

számozással jelezzük. Ezt követően megvizsgáltuk azt, hogy  

az egyes helységekben milyen formában örökitették meg az em-

lékeket és azok hol találhatók. A vizsgálat azt mutatta,hogy  

a jelleg szerint felbontott négy csoportot további három al-

csoportra célszerű felosztani. Az alcsoportokat 1-től 3-ig  

arab számozással jelöltük. Az egyes alcsoportokban az  alábbi  

felosztást alkalmaztuk:  

1./ Utcák, terek nevei. 64/  

2./ Emlékmüvek, szobrok, emléktáblák, emlékkövek. 65/  

3./ Intézmények,. üzemek, termelőszővetkezetek, laktanyák,  
66, R7/ S$/ 69/ munkásőr zij. ~~' 

A tagolt felosztás alapján került feldolgozásra a megye minden-

egyes helyiségében található jelzett emlék.  

II.Csongrád megyében folyó hagyományápoló tevékenység  

1./ Szeged város  

I. l./ Attila, Árpád, Bánk-bán, Bethlen Gábor, Bocskai István,  

IV.Béla, Budai Nagy Antal, Bujdosó György, Dózsa György,  

Hunyadi Dános, Kinizsi Pál. Mátyás, II.Rákóczi Ferenc,  

II.Rákóczi Ferenc tőr, ?II.Rákóczi Ferenc telep, Szent  

István, Szent László, Szondi György, Thököly Imre, Vak  

Bottyán, Zrinyi Miklós, Hétvezér, Honfoglalás, Pusztaszeri,  

Rigómező, Rodostó.  
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2./ II.Rákáczi Ferenc /bronz lovasszobor/ Aradi vértanuk tere  

Báthori István /Huszár Adolf 	Pantheon  

Bethlen Gábor /Julier Ferenc/ 	Pantheon  

IV.Béla /Szentgyörgyi István/ 	Pantheon  

Csanád vezér /Pásztor János/ 	Pantheon  

Csaholi Ferenc /Szentgyörgyi István/ 	Pantheon  

Mátyás király /Ohnenn Béla/ 	Pantheon  

Nagy Lajos /Kisfaludi Stróbl Zsigmond/ 	Pantheon  

Hunyadi János /Remic Béla, Sidló Ferenc/ 	Pantheon  

Ozorai  Pip() /Ohmann Béla/ 	Pantheon  

Vitéz János /Teisszer János/ 	Pantheon  

ónyi Miklós, Deák Ferenc, I./ Batthyány Lajos, Bem József, oti ~ t.Sv ~, r ~ 	 _ 	,  

Damjanich János, Franklin Roossewelt, Földváry Sándor, Gábor  

Aron, Horváth Mihály, Klapka György, Klauzál Gábor, Kassák  

Lajos, Nagy Jenő, Szende Béla, Szilágyi Dezső, Táncsics  

Mhály, Teleki László.  

2./ Első világháborus enléknü Belvárosi temető  

Szobrok:  

Deák Ferenc 	bronz 	Pantheon  

Kossuth Lajos 	bronz 	Klauzál tér  

Sáéchenyi István 	bronz 	Pantheon  

Első világháborus lovassszobor Állam ős Jogtudományi  

Egyetem előtti téren.  

Emléktábla:  

Szegedi Nemzeti Tanács megalakulásának évfordulójára /1918.  

október 22. 1968./  
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Emléktábla Kossuth Lajos szegedi tartózkodásának emlékérc. 

Szeged, Széchenyi tér. Járási Tanács épületének falán. 

3./ Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakiskola. Tolbuchin sugárut 

Kossuth Lajos 	laktanya 

II. 1./ Alpári Gyula, Bacsó Béla, Bajcsy Zsilinszky Endre, Bite Pál, 

Bódi Vera, Bori Mihály, Cseh Imre, Dáni János, Deli Károly, 

Dobi István, Ecsodi Géza, Engels Frigyes, Erdei Ferenc, Fürts 

Sándor, Gera Sándor, Georgi Dimitrov, Gladics József, Gyapjas 

Pál, Hámán Kató, Karikás Frigyes, Kiss Ernő, Koloszár Béla, 

Komócsin Zoltán, Konstantin Zsukov, Kovács János, Kun Béla, 

Ladvánszki József, Lengyel János, L.őwi Sándor, Marx Károly, 

Nicos Belc annis7 ;  Patrice Lulumba, Pász Jenő, Rózsa Ferenc, 

Sallai I nre, Ságvári Endre, Somogyi Béla, Stéhlik István, 

Szabó János, Szántó Kovács János, Sziklai Sándor, Tolbuchin, 

Udvardi János, Vadas Márton, Vlagyimir Iljics Lenin, Zalka 

Máté, Zöld Sándor, Zocskár András. 

Alkotmány, Április 4., Béke, Felszabadulás, Forradalom Győ-

zelem, Haladás, Hősök tere, Komszomol, Május 1., Munkásőr, 

Népfront-köz, Népkert sor, Népliget, Partizán, Szabadság, 

Szövetkezet, Szövetség, Tanácsköztársaság, Testvériség, 19-es 

utca, Ujélet, Ujvilág, Uttörő, Orhajós, Vöröshadsereg, 

Vöröszászló, Kisdobos. 

2./ Emlékmüvek  

Tanácsköztársasági emléknü /Segesdi György0 Szeged, 

Magyar Tanácsköztársaság utja 

Felszabadulási emlékmű /Gyálarét, Béke tér 1945./ emléktábla 

jellegü 
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Algyő, Szegedi u.6. 

Felszabadulási enlékmü /1946/ Szőrog, Hősök tere 

/48-as, 19-es, 45-ös hősök együttes emlékfala/ 

Szovjet hősi emlékmű I. /A.3.Gladkin, 1945./ Szeged, 

Széchenyi tér 

Szovjet hősi emlékmű II. /A.3.Gladkin/ Szeged, Széchenyi tér. 

Szovjet hősi emléknü t11./1945./ Szeged, Dugonics temető. 

Román hősi emléke ü /Tápai Antal 1959./ Szeged, Belvárosi 

temető. 

Szobrok  

V.I.Lenin: egészalakos szobor /Kiss István 1968./, Szeged 

Rákóczi tér. 

atollszobor  /Tépai Antal 1968./ Szeged, Magyar Tanácsköz- 

társaság utja 10. /épületen belül/ 

Mellszobor /Szabó Iván/ Szeged Városi Tanács. 

K.Marx:  

portrédombormű /Kákonyi István, 1969./ Szeged, Marx tér 19. 

Ságvári Endre:  

mellszobor /Vasas Károly/ Szeged, Árpad tér 2. 

mellszobor /Zoltánfi István/ Szeged, Április 4 utja 1. 

Rózsa Ferenc:  

portrédombormű /Tóth ;vándor 1968./ Szeged, Rózsa F.sug.2. 

portródomborrnü /Majtényi Károly/ Szeged, Odesszai krt.36. 

Derkovits Gyula:  

festőművész mellszobor /Mikus Sándor 1969./ Szeged, Dóm tér 



Pantheon.  

Nagygyörgy Mária:  

rézlemez donboritás /1977/  

Munkásmozgalmi jellegü szobrok  

Munkás-paraszt szövetség dombormű /Tápai Antal,/ Szeged  

Jósika  u.7. 

Munkások-parasztok mozaik'/Paizs László 1964./ Szeged,  

Rákóczi tér I.emelet  

A népi rendőrség helytállása szimbolikus dombormű /197o./  

/Váradi Sándor/ Szeged, Kossuth Lajos sug.22-24.  

éDii ékt c+b 1 ~:k •:  

Rózsa Ferenc 1906-1942. Szeged, Odesszai körut 46.  

Dáni Dános, Szeged, Dáni Dános u.1. 

Beloiannisz 1952. Szeged, Dóm tér, Beloiannisz kapu.  

Kukovecz Nana festőművész /1885-1919./ Szeged, Kossuth  

Lajos sugárut 67.  

Munkásotthon Szeged, Hétvezér u. 9.  

MKP Szeged, Kálvin.tér 6.  

KMP Szegedi Szervezete megalakulása /1918.december 01./ 

Szeged, Kossuth Lajos.sugárut 5.  

Magyar Nemzeti Függetlenségi Front /1969./ Szeged,  

Deák Ferenc  u..12.  

Szakszervezeti sztrájk /1919. Junius 15-én/ Szeged,  

Moszkvai körut 16.  

Magyar Tanácsköztársaság Szegedi Direktórium /1919.  
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március 22-26./ /1969./ Szeged, Széchenyi tér 9. 

Délmagyarorszég /az első demokratikus napilap a felsza-

badulás után/ 1944. november 19. enlékére.Szeged,3ósika u.4. 

Szikra Kiadó /1944. november/ emlékére /1969./ Szeged, 

Kigyó utca 1. 

Magyar-szovjet Társaság szegedi csoportja. Szeged, 

Dugonics tér 11. 

Mérnökök és szellemi munkások szakszervezetének megalaku-

lása /1944. november 2. emlékére/. Szeged, Dózsa György ut 5. 

Emlékkövek:  

Lidicei /1955/ Szeged,  Magyar Tanácsköztársaság ut ja 

Kállai Liget /a május 1-i tüntetések szinhelyén/ Ujszeged, 

Kállai liget. 

"Sárga" /a szegedi munkásmozgalom szervezkedésének egykori 

szinhelyén 1959./ Szeged, Felső Tiszapart /Sárga/ 

Vetyeháti barátságfa /emléktáblával/ az illegális találko- 

zások szinhelye/ Tisza-Maros szöge - Maros ártér,Vetyehát. 

Felszabadulási emlékoszlop. Tépő, Dózsa György ut 

Odesszai emlékkő /1978./ Szeged, Odesszai városrész. 

3./ Április 4 Cipész Ksz, Szeged, Cserzy Mihály u. 30/B 

Felszabadulás Mgtsz, Szeged, Sándor utca 1. 

Konszomol tsz. Szeged, Gyálarét, Felszabadulás u. 58. 

Ujélet tsz..Szeged, Mihálytelek, Felszabadulás u.60. 
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Rózsa Ferenc Szakközépiskola, Szeged, Odesszai krt.38. 

Berbits Lajos Vasutforgalmi és Vasutgépészeti Szakközép-

iskola, Szeged, Marx tér 14. 

Kállai Éva Leánynevelőotthon, Szeged, József Attila sgt.53. 

Sziklai Sándor IIÁV középiskolai kollégium.Szeged,Marx tér 14. 

Ságvári Endre gimnázium, Szeged, Április 4 utja 1. 

Nagygyörgy Mária Leányszállás /KSZV/ 

Ifju Gárda Nevelőotthon, Szeged, Szőregi u.80. 

Szabó J. Textilipari Technikum, Szeged, József A.sug.115. 

Sziklai Sándor középiskolai kollégium.Szeged, Marx tér 14. 

Szeged n. város Gera Sándor Mű.zászlóalj 

Zalka  Máté laktanya 

Vorosilov laktanya 

Mező Imre Ált.iskola, Szeged, Alsókikötő sor 2. 

Rózsa Ferenc Ált.iskola, Szeged, Rózsa F.sug.51. 

Ságvári Endre -Gakorló Ált.iskola,Szeged, Április 4 utja 

Zalka Máté Á1t.iskola, Szeged, Brüsszeli krt.37. 

Révai József Ált.iskola, Szeged Tarjánváros 

Szirmai István Ált.Iskole, Szeged Tarjánváros II. 

Gera Sándor Ált.Iskola, Szeged Lidicei tér 

Hársán Kató Ált.Iskola, Szeged, Dobó u.42. 

Ságvári Endre Művelődési Ház,Szeged,Ujvidéki u.4. 

Ifjusági Ház. Szeged, Magyar Tanácsköztársaság utja 7. 

Novonber 7. Művelődési Központ,Szeged Odesszai krt.42. 
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IV: Ady Endre, Arany János, Bajza József, Dakey Nándor, Balázs 

Cóla, Bartók Béla, Bartók Bála tár, Benczur Gyula, Bihari 

János, Blaha Lujza, Bólyai János, Bodogh János, Boros József, 

Cserregi Károly, Ceengery Károly, Csorzy Mihály, Csokonai 

Vitéz Mihály, Csonka, Bankó Pista, Derkovits, Déryné /Szép-

pataki Róza/, Dugonics András, Egressy Béni, Eötvös József, 

Erkel Ferenc, Fadrusz János, Gárdonyi Géza, Glatfalder 

Gyula, Gogol, Hajnóczi József, Huszka Jenő, Irinyi Dániel, 

Jakab Lajos, Jankovich Miklós,' Jókai Mór, József Attila, 

Juhász Gyula ;  Kassák Lajos, Katona József, Kazinczi Ferenc, 

Kállai Jdön, Kállai Albert, Kálnány Lajos, Károlyi István, 

Kandó Kálmán, Kelemen Mór, Kisfaludy Sándor, Kiss Menyhért, 

Kölcsey Ferenc, Könyves Kálmán, Korányi Sándor, Kovóts 

István, Lechner Lajos, Madách Imre, Majakovszkij, Makarenkó , 

Markovics István, Mikes Kelemen, Mikszáth Kálmán, Móricz 

Zsigmond, Munkácsy Mihály, Oltványi István, Osztrovszkij 

József, Pillich Kálmán, Petőfi Sándor, Pozsonyi Ignác, Pulc 

Lajos, Radnóti Miklós, Rerich Béla, Révai Miklós, Süli 

András, Tisza Lajos, Toldi Ferenc, Tompa Mihály, Tömörkény 

István, Vadász Manó, Vásárhelyi Pál, Vedre István, Veres 

Péter, Viktor Hugó, Vörösmarthy Mihály, Ibl Miklós. 

Apáthy István -;/SoMló _ S Ar.i..alkotásá/ 

Arany János /Stróbl Alajos alkotása/ 

Pantheon 

Pantheon 

Ady Endre /Mészáros Dezső alkotása/ 	Pantheon 

Apácai Caere János /Mortinelli Jenő alk./ Pantheon 

Bartók Béla /I1akricz Aganenon alkotása/ 	Pantheon 

Benczur Gyula /Kisfaludi Stróbl Zsigmond 

alkotásai 	 Pantheon 

Bessenyei György /Mátrai Lajos alkotása/ Pantheon 
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Berzsenyi Dániel /Czólkuti Züllich Lajos alkotása/ Pantheon 

Bólyai Farkas ős János /Gárdos Aladár alkotása/ 	Pantheon 

Böhcz Károly /Taisszer János alkotása/ 	Pantheon 

Brassai Sámuel /Istók János alkotása 	Panheon 

Budencz József /Túri Jobbágy Miklós alkotása/ 	Pantheon 

Clark Ádám /Ohraann Béla alkotása/ 	Pantheon 

Cokonai Vitéz Mihály /Szandai Sándor alkotása/ 	Pantheon 

Dankó Pista /Mongó Ede alkotása/ 	Pantheon 

Derkovits Gyula /Mikus Sándor alkotása/ 	Pantheon 

Dugonics-András /Izsó Miklós alkotása/ 	Pantheon 

Eötvös Loránd /Körmendi Fricz Jenő alkotása/ 	Pantheon 

Eötvös József /Izsó Miklós alkotása/ 	Pantheon 

Erkel Ferenc /Stróbl Alajos alkotása/ 	Pantheon 

Ferenczi István /Stróbl Alajos alkotása/ 	Pantheon 

Foszl Frigyes /Ohrnan Béla alkotása/ 	Pantheon 

Herman Ottó /Székely Károly alkotása/ 	Pantheon . 

Horváth Mihály /Bori Jenő alkotása/ 	Pantheon 

Izsó fiaklós /Stróbl Alajos alkotása/ 	Pantheon 

Ipolyi Arnold /Füredi Richárd alkotása/ 	Pantheon 

Jellik Ányos /Körmendi Fricz Jenő alkotása/ 	Pantheon 

Jókai Mór /Stróbl Alajos alkotása/ 	Dugonics tár 

József Attila /Varga Imre alkotása/ 	Hámán Kató utca 

József Attila /Tápai Antal alkotása/ 	Pantheon 

József Attila /Tápai Antal alkotása/ Dugonicstér épületen belül 

Juhász Gyula /Segesdi György alkotása/ 	Ro.osewelt t 

Katona József /Pátzai Pál alkotása/ 	Pantheon 

Kazinczy Ferenc /Horváth Géza alkotása/ 	Pantheon 

Kemény Zsigmond /Kuzmik Livia alkotása/ 	Pantheon 

Kodály Zoltán /Vigh Tamás alkotása/ 	Pantheon 
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3. 	Korányi Frigyes /Petri Lajos alkotása/ 

Lechner CSdön /Ligeti Miklós alkotása/ 

Liszt Ferenc /Stróbl Alajos alkotása/ 

Láczi Lajos /Székely Károly alkotása/ 

Lotz Károly /Stróbl Alajos alkotása/ 

Madách Imre /Körösházi Káinán t-va alkotása/ 

Mikes Kelemen /Berán Lajos alkotása/ 

Móra Ferenc /Tápai Antal alkotása/ 

Móra Ferenc /Tápai Antal alkotása/ 

Páznány Péter /Vass Viktor alkotása/ 

Plósz Sándor /Papp József alkotása/ 

Petőfi Sándor /Horvay János alkotása/ 

Péterfi Jenő /Koviczky Hugó alkotása/ 

Radnóti Miklós /Beck András alkotása/ 

Radnóti Miklós /Schaár Erzsébet alkotása 

Révai Miklós /Tóth István alkotása/ 

Schulek Frigyes /Stróbl Alajos alkotása/ 

Semmelveisz Ignác /Lux Elek alkotása/ 

Székely Bertalan /Stróbl Alajos alkotása/ 

Szinyei Merse Pál /Stróbl Alajos alkotása/ 

Temesvári Pelbárt /Ohmann Béla alkotása/ 

Tisza Lajos /Fadrusz János alkotása/ 

Toldi Ferenc /Bori Jenő alkotása/ 

Tömörkény István /Tápai Antal alkotása/ 

Treford Ágoston /Tilgner Viktor alkotása/ 

Vajda János /Stróbl Alajos alkotása/ 

Vedres István /Schaár Erzsébet alkotása/ 

Verancsics Antal /Aradi Zsigmond alkotása/ 

Virág Benedek /Ferenczi István alkotása/ 

,Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 

Móra park 

Móra park 

Móra park 

Móra park 

Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 

Lenin krt.6. 

Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 

Széchenyi tár 

Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 

Pantheon 
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Vörösmarthy Mihály /Taiszer János alkotása/ 	Pantheon  

Babits Mihály dombormű /Barsai Miklós alkotása  

a Vedres István Épitőipari Szakközépiskola falán.  

József Attila, Szeged Brüsszeli körut  

József Attila, Szeged 8ugonics tér 

Mára Ferenc, Április 4 utja 15. 

Radnóti Miklós, Bokor utca /egyetemi épület/  

Apáthy István egyetemi kollégium Lenin körut  

József Attila Tudományegyetem, Dugonics tér 13. 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Április 4 utja 6.  

Déri Miksa Gépipari Szakközépiskola, Uttörő tér  

.  zápis k o l a  Ma rx  tér.  Fodor József Élelmiszeripari SzaKKO ~~NI ~ RV ~.q, Marx 

 Ferenc Erdészeti és Mezőgazd.Szakközépisk.József A. sug.  

Körössy József Közgazdasági Szakközépisk.Magyar Tanávsköz-

társaság utja,  

Radnóti Miklós Gimnázium, Lenin körut  

Tömörkény István gimnázium, Tömörkény utca  

Vedres István Épitőipari Szakközépiskola, Horváth Mihály u.  

Ady Endre középiskolás kollégium, Bérkert utca  

Déry Miksa Gépipari kollégium, Moszkvai körut  

Kiss Ferenc Erdészeti. kollégium, Munkácsy utca  

Körössy József kollégium, Moszkvai körut  

Majakovszkij középiskolás kollégium, Korányi rakpart  

Vedres István Épitőipari kollégium, Rózsa Ferenc sugárut  

Ady Endre Müvelődési Ház. Algyő, Szegedi u.  

Bartók Béla Müvelődési Központ, Vörösmarthy u.  

Juhász Gyula Müvelődési Ház. Tápé, Dózsa György u.  

Juhász Gyula Müvelődési központ, Vörösmarthy u.  

Móricz Zsigmond Művelődési Ház, Felszabadulás u.  
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Petőfi Sándor Müvelődési Ház, Kiskundorozsna Kossuth u.  

Tömörkény István Müvelődési Ház, Szőreg Árpád u.  

József Attila Mgtsz. Kiskundorozsma, Petőfi u.  

II.Rákóczi Ferenc Mgtsz. Algyő  

Nóra Ferenc Mgtsz Bocskai utca  

2,/ Hódmezővásárhely  

I. 1./ Árpád, Álmos, Báthory István, Bercsényi Miklós, Bocskai  

István, Botond, Budai Nagy Antal, Dobó Katalin, Dózsa György,  

Dózsa György /Szikáncs/, Dózsa György /Kútvölgy/, Esze  Tamás, 

Hunyadi János, Károlyi Sándor, Kinizsi Pál, Lőrinc pap,  

II.Rákóczi Ferenc /Kútvölgy/,  király, II.Rákóczi Ferenc, y ~ .......,.,.__ 	9Y/,  

Török Bálint, Tuhutum, Vak Bottyán, Zrinyi Miklós, Zsigmond.  

3./ Bethlen Gábor gimnázium, Szőnyi utca .  

Dózsa György Általános Iskola, Nyár utca  

Dózsa György Mgtsz.  

II.Rókóczi Ferenc Mgtsz  

Zrinyi Mik lós helyőrségi laktanya  

II. 1./ Battnyá9y Lajos ,  Bem József, Bem  József /Kútvölgy/, Damjanich  

János, Deák Ferenc, Klapka György, Kossuth Lajos, Kossuth  

Lajos /Batida/. Kossuth Lajos /Erzsébet/, Széchenyi István,  

Táncsics Mihály, Táncsics Mihály /Kútvölgy/, Vasvári  Pái. 

2./ i.világháborus emlékrnü /Pásztor János alkotása/ Kossuth tér  

Kossuth Lajos szobor /Kallás Ede alkotása/ Kossuth tér  

Fahonvéd /Pásztor János alkotása/Tornyai János múzeum lép-

csőháza  

Károlyi Mihály emléktábla, Károlyi Mihály u.l.  
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3./ Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Tanácsköztársaság tér 

III. 1./ Áchim András, Bajcsy Zsilinszky Endre, Bokányi Dezső, 

Borsi János, Csorba Mária, Dobi István, Engels Frigyes, 

Fűrts Sándor, Georgi Dimitrov, Némán Kató, JuriH Gágarin, 

Kiss Ernő, Klement J., Vorosilov, Kun Béla, Kovács Imre, 

Marx Károly, Malinovszkij, Dr.MŰnnich Ferenc, Nagy Sándor, 

N.Beloiannisz, Patrice Lulumba, Posztos Sándor, Rácz Ferenc, 

Rózsa Ferenc, Sallai Imre, Ságvári Endre, Somogyi Béla, 

Schönhercz Zoltán, Szamuelly Tibor, Szántó Kovács János, 

Sztahanov, Szőnyi Márton, Tolbuchin, Vlagyiimir Iljics 

Lenin, Vlagyimir Iljics Lenin tér, Vlagyimir Iljics Lenin 

utca /Szikáncs/, Zetkin Klára, Zója Kozmogyenezkája, Zadáno . 

Alkotmány, Barátság, Béke, Felszabadulás, Fesslabadulás 

/Szikáncs/, Ifjuság, Munkásőr, November 7., Október 8., 

Dtvenhat mártir, Partizán, Szabadság, Tanácsköztársaság, 

Viharsarok, Vöröscsillag, Vöröscsillag tér /Szikáncs/. 

Vöröshadsereg utja, Vöröslobogó. 

2./ Tanácsköztársasági emlékmű /1959. Kucs Béla. Kihelyezve: 

Tanácsköztársaság téren. 

56 mártir emlékmű /1919-es/ Kihelyezve: HódmezOvásárhely 

Székkutas közötti ut mentén. Tanya 1305. sz. mellett. 

Felszabadulási emlékmű /1954. Kamotssy István/ Lenin téren. 

Szovjet hősi halotak emlékműve, Aranytemető. 

Agrárszocialista mozgalom emlékmű. /Széntó Kovács János 

szobor 1955. Somogyi József/. Kihelyezve: Kossuth téren. 



Tanácsköztársaság u.;  

Vorosilov u.26.  

Tanya 1305.  

Szántó Kovács 0.u.22,  

. Szántó Kovács  J.u., 

a  

~ 

te 

- 89 -  

Szántó Kovács János /Konyaresik János alkotása/ Elhe-

lyezve: Szántó Kovács János Általános Iskolában, Szék u.5.  

Szántó Kovács János /Szabó Gábor alkotása/ Kihelyezve:  

Szántó Kovács János középiskolai kollégiumban, Oldalkosár u.l.  

Lenin /Szabó Ivén alkotása 1970./ Kihelyezve: Lenin téren.  

Zalka Máté /Nagy Sándor alkotása 1967./ Zalka Máté Álta-

lános Iskola, Holló utca 20.  

Személyek nevét megörökiti:  

Bokányi Dezső  

Dr.Nagy György  

Kun Béla  

Szabó Imre  

Csorba Mária  

Ságvári Endre  

Kovács Imre  

Posztós Sándor  

Borsi János  

elhelyezve: Bokányi D.u.36.  

IS  

t~ 

tl 

IV  

OS 

It 

q 

Szántó Kovács 0.u.2.  

Kun Béla u.2.  

Szék u.5.  

Csorba M. u.5.  

Malom u.6.  

Kovács Imre  u.24. 

Posztós Sándor u.11.  

Borsi János u.44.  

Szocialista munkásmozgalom kezdete elhdyezve: Imre u.22.  

Szántó Kovács János mozgalom elhelyezve: Kossuth tér 1.  

46-os Vörös Dandár emlékére  

1919,es Direktórium  

56 mártir emlékére /1919/  

Munkásmozgalom kibontakozása  

KMP megalakulása  
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3./ Frankel Leó Gyors és Gépíró Iskola, Alkotmány utca  

Komócsin Zoltán Szakközépiskola Szakmunkásképző Intézet és  

Kollégium, Bartók Béla utca  

Szántó Kovács Dános Középiskolás kollégium, Oldalkosár utca  

Csorba Mária Általános Iskola, Klauzál utca  

Kun Béla Általános Iskola, Vőröslobogó utca  

Dr. Műnni.ch Ferenc Általános Iskola, Tanácsköztársaság tér  

Ságvári Endre Általános Iskola, Ságvári Endre utca  

Szántó Kovács Dános Általános Iskola, Szék utca.  

Zalka Máté Általános Iskola, Holló utca  

Ifjusági Ház, Zrinyi utca  

nJé_a Ház, Bajcsy Zsilinszky Endre utca  Szövetkezeti Hüvewac~a~.~ ..agy, ..4,,....,  

Wersicz Emil Művelődési Ház, Bajcsy Zsilinszky Endre utca  

Marx Károly Mgtsz  

Május 1. Mgtsz  

Ságvári Endre Mgtsz  

Szántó Kovács János Mgtsz  

Vlagyimir Iljics Lenin Mgtsz  

Vőrőscsillag Mgtsz  

Kun Béla Munkásőr zlj.  

IV.  

i./ Ady Endre, Ady Endre /Szikáncs/, Arany Dános, Bajza János,  

Balassa Bálint, Bartók Béla, Berzsenyi Dániel, Béla cigány,  

Csokonai Vitéz Mihály, Egressy Béni, Endre Béla, Eötvös  

József, Fehérvéry József, Futó Mihály, Gárdonyi Géza, Gosz- 

tonyi József, Or.Imre József, Dókai Mór, József Attila,  

juhász Gyula, Kazinczy Ferenc, Kodály Zoltán, Kohán Győrgy,  
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Koszta József, Kölcsey Ferenc, Kőnyves Kálmán, Madách Imre, 

Martinovics Ignác, Makarenkó, Majakovszkij, Maxim Gorkij, 

Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Munkácsy 

Mihály, Nyizsnyai Gusztáv, Pásztor János, Petőfi Sándor, 

Petőfi Sándor /Szikáncs/, Puskin, Radnóti Miklós, Révai 

Miklós, Tompa Mihály, Tornyai dános, Tőrök Károly, Váczi 

Mihály, Vajda József, Vörösmarthy Mihály. 

2./ Dr.Fodor József /Kelemen Kristóf alkotása, Kihelyezve: 

TBC Gondozó Intézet parkjában. 

Kiss Lajos /Radó Károly alkotása/ Kihelyezve: gimnázium 

előtti parksáv. 

Dr.Imre József /Pásztor János alkotása/ kihelyezve: 

Városi Kórház 

Móricz Zsigmond /Vases  Károly alkotása/ kihelyezve: Béke 

szállá I. emelet 

Nyísnyai Gusztáv /Pósztor János alkotása/ kihelyezve: 

Népkert. 

Tornyai János /Gyenes Tamás alkotása/ kihelyezve: Szántó 

Kovács János utca elején. 

Szeremlei Sámuel /Stremény Géza alkotása/ kihelyezve: gim-

názium előtti parksáv. 

A Bethlen Gábor gimnáziumban létesitett pantheonban az 

alábbi szobrok láthatók: 

Futó Mihály /Rátonyi József alkotása/ 

Bodnár Bertalan /Tóth Béla alkotása/ 

id.Imre Sándor /Lisztes László alkotása/ 

Szeremlei Sámuel /Oláh Éva alkotása/ 
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Török Károly /Gyurcsek Ferenc alkotása/ 

Endre Béla /Blaskó János alkotása/ 

Pásztor Dános /Bakos Ildikó alkotása/ 

Imre Sándor /Szederkényi Attila alkotása/ 

Szerdahelyi József /Máté György alkotása/ 

3,/ Tornyai János Mzeurn 

3./ Makó. város  

I.  1./ Attila, Árpád, Balogh Ádám, Bethlen Gábor, Bocskai István, 

Botond, Dobó István, Dózsa György, Dózsa telep, Esze Taraős, 

Hunyadi 3dnos, Kelvin üán os, K 5lvin Jénoe tőr, Kinizsi Pál, 

Lehel,  Luther Márton, Mátyás király, II.Rákóczi Ferenc, 

II.Rákóczi Ferenc /Rákos/, Szent Gellért, Szent István, Szondi 

György, Thököly Imre, Wesselényi Miklós, Zrinyi Miklós fejedelem.  

II.1./ Aulich Lajos. Boros Gábor, Batthyány Lajos. Peru József, Dam-

janich János, Deák Ferenc, Dembin .szki Ernő, Károlyi Mihály, 

Kossuth Lajos, Klapka György, Lázár Vilmos, Martinovics Ignéc, 

Mészáros Lázár, Nadaadi Lajos, Pázmány Péter.Perczel Mór, Rádai 

Gedeon, Szemere Bertalan, Széchenyi István, Ténc .sics Mihé ;ly, 

Tánccica Mihály telep /Rákos/ Tür József, Vekerle Sándor. 

2./ Első világháborus emléktű Lenin tér 

Kossuth Lajos - bronz - /Vsrosi Tanács előtt./ 

Dobsa Lajos a szabadságharc nemzetőr tisztje. Lenin tér. 

Köseuth Lajos kormányzó - Lenin tár 

Dr.könyves Kolonics József ügyvédi munkakőzósség 

dr.Könyves Kolonics József, Attila utca. 
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3./ Széchenyi István Általános Iskola, Szikszai utca 

Kossuth Lajos Mgtsz 

III. 1./ Bajcsy Zsilinszky Endre, Cser József, Diós Sándor, Erdei 

Ferenc, Farkas Imre, Gagarin, Görög szabadságharcosok tere, 

Hámán Kató, Kilián Győrgy, Kiss Ernő, Kiss János tábornok, 

Kun Béla, Landler Jenő, Marx Károly, iicoas Beloiannisz, 

Sallai Imre, Ságvári Endre, Vlagyimir Iljics Lenin, Vásár-

helyi Kálmán, Wlasich Kálmán, Zalka Máté, Zója. 

Alkotmány, Április 4., Felszabadulás, Felszabadulás /Rákos/, 

Köztársaság, November 7., Szabadság, Uttörő, Vöröscsillag, 

Vöriighadsereg. 

2./ Szovjet hősi emlékmű /Farkas Aladár alkotása/ Szabadság tér 

Kun Béla /Hadik Magdolna alkotása/ Kun Béla Ált.Iskola 

Magyar Tanácsköztársasági Emlékfal /Nagy Gyula alkotása/ 

Mementó /Hadik Magdolna alkotása/ 

Erdei Ferenc szülőháza /Somogyi Arpád domborművével/ 

Erdei Ferenc, Bajza József Általános Iskola 

Erdei Ferenc - Kun Béla Általános Iskola 

Erdei Ferenc - József Attila Gimnázium 

Vásárhelyi Kálmán Járási Tanács épületén 

Az illegális KMP megalakulása, Szabadság tér 

az 1919. január 3O-i csendőrsortűz, Bartók Béla Ált.Iskola 

A Szovjet Vöröshadsereg emlékére - Korona 

Szovjet katonai parancsnokság, Kállai Éva kollégium 

Munkásotthon, Dózsa György utca 
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.Kommunisták makói csoportja megalakulásának emlékére 

Mező Imre kollégium, Szabadság tér. 

A Magyar Szabadságharcos Szövetség makói szervezete, 

Vőröscsillag utca. 

3./ Kállai Éva kollégium 

Mező Imre Középiskolás kollégium, Szabadság tér 

Kun Béla Általános Iskola, Kálvin tár 

Szoboszlai Imre Általános Iskola, Köztársaság tér 

Vásárhelyi Kálmán Általános Iskola, Almási utca 

Vlagyimir Iljics Lenin Mgtsz. 

Uttörő Mgtsz. 

Vásárhelyi Kálmán Munkásőr zlj. 

IV. 1./ Ady Endre, Arany János, Bajza József, Balassa Bálint, Báró 

Jósika, Berzsenyi Dániel, Czuczor Gergely, Csokonai Vitéz 

Mihály, Eötvös József, Gárdonyi Géza, Hajnóczi József, Jókai 
József 

Mór, Attila, Juhász Gyula, Kazinczi Ferenc, Kelemen László, 

Kisfaludy Sándor, Körösi Csoma Sándor, Kölcsey Ferenc, Mikes 

Kelemen, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, 

Munkácsy Mihály, Petőfi Sándor, Petőfi Sándor park, Puskin, 

Révai Miklós, Szigligeti, Teleki Blanka, Tinódi Lentos Se-

bestyén, Toldi Ferenc, Tompa Mihály, Vörösmarthy Mihály. 

2./ József Attila /6116 szobor/ Lenin tár 

Petőfi Sándor /mell szobor/ Petőfi park 

Gilitze István parasztköltő, Beloiannisz utca 

József Attila, Szoboszlai Imre Általános Iskola 

József Attila, József Attila gimnázium 

József Attila, József Attila gimnázium homlokzatán 



- 95 - 

József Attila, Kazinczi utca 

József Attila, Villanytelep 

Juhász Gyula, József Attila utca 

Juhász Gyula emlékfa, Felszabadulás utca 

Kelemen László, Vörösmarthy utca 

Móra Ferenc, Dózsa György utca 

Tömörkény István, Korona 

3./ Bajza József Á talános Iskola, Bajza utca 

Bartók Béla Általános Iskola, Szegedi utca 

József Attila gimnázium, Szabadság tér 

Juhász Gyula Kertészeti és Egészségügyi Szakközépiskola, 

Kálvin tár. 

József Attila Művelődési Központ, Vásárhelyi Kálmán utca 

József Attila Mgtsz. 

4. Szentes  

I. 1./ Attila, Árpád, Báthory István, Bocskai István, Budai Nagy 

Antal, Dózsa György, Esze Tamás, Frangepán sor, Hunyadi János, 

Kinizsi Pál, Mátyás király, Mészáros Lőrinc, 

II.Rákóczi Ferenc, Rozgonyi, Szent László tanya, Szondi György, 

Wesselényi Miklós, Zrinyi Miklós, Hétvezér. 

3./ Árpád Mgtsz 

Esze Tamás laktanya 

II. 1./ Aulich Lajos, Baros Gábor, Batsányi János, Bem József, Boros 

Sámuel, Burián Lajos, Damjanich Elános, Deák Ferenc, Desseffy 

Arisztid, Horváth Mihály, Klapka György, Klauzál Gábor, 
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Kossuth Lajos, Kossuth Lajos tér, Kristó Nagy István, 

Dr.Lakatos Imre, Lázár Vilmos, Mészáros László, Nagy Sándor 

06zsef, Petneházi Attila, Pöltenberg József, Sarkadi Nagy 

Mihály, Sima Ferenc, Schneidel József, Szemere Bertalan, 

Széchenyi István, Táncsics Mihály, Teleki László, Török  

Ignác, Vécsey Károly. 

2./ Hősi emlékmű, Tanácsköztársaság tér 

Kossuth Lajos /bronz/ Kossuth tér. 

Horváth Mihály /bronz/, Horváth Mihály gimnázium előtere 

3./ Horváth Mihály gimnázium 

Pollák Antal Szakkőzépiskola, Marx tér 

Damjanich dános lakatanya 

III. 1./ Áchim András, Árvai Bálint, Bacsó Béla, Bajcsy Zsilinszky 

Endre, Hámán Kat6, Kádár dános, Kilián György, Kiss Ernő, 

Leininger Károly, Marx Károly, Nicos Beloiannisz, Rosen-

berg házaspár, Rózsa Ferenc, Sallai Imre, Ságvári Endre, 

Somogyi Béla, Szántó Kovács János, Török Sándor, Vajda Imre, 

Vlagyimir Iljics Lenin. 

Alkotmány,_ Április 4., Béke, Felszabadulás, Ifjuság tár, 

Ifjuság Cétány, Köztársaság, Szabadság tér, Szabadság utca, 

Tanácsköztársaság, Uttörő sétány. 

2./ Felszabadulási szovjet hősi emlékmű. Állitotta a megyei és 

városi Pártbizottság, Kossuth téren. 

Felszabadulási szovjet hősi emlékmű, Tolbuchin téren. 

Szovjet hősi emlékmű a görögkeleti temető mellett. 1949. 
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Tanácsköztársaság téri onléknú /Aaron László alkotása/ Fel  

áilitva a Marx téri u j lakótelepen. Szoborcsoport.  

Kubikos-szobor /Eorboroki t<ov ace. Zoltán alkotásaJ. Fol.  

á3,litva: Koszte Józaef C`lúztsuu CpülptEe előtt a Széchenyi  

ligetben. 	 . 	 . 

nrkényi Strasszer István szobráezmüvés3z enláktáblájn a  

József Attila utcai szülőházban.  

Tenécskőztáraasági emléktábla, A városi Tanács épület nek  

felán.  

Felszabedu3.ási eralákrábla. A Jéráabiróság épületének  ~alán. 

3./ Alkotmány Mgtsz.  

F®  -t  „=1_.7.miedulA-
A Mgtsz.  

Má jue 1. Megtez.  

Arva9. Bálint Munkásőr zl j w  

IV. 1./ Ady  Endre. Arany JÁnon, Balogh Jénos, Berzsenyi Dáni.el,  

Soros Sam1:1{3I, DanktS Fists, Oast Kovacs Jenő, Jugoni.ce  

András, Drahos István, Farkas Antal, Futó Zoltán, Bál István,  

Majdu János, Hc3gedüs L.ánzlb, Jókei Már, 38zsef Attila, Juháez  

Gyula, Kiss Bálint, Koszta JbzsQf. Kölcsey Ferenc, Kutri.ts  

Károly, Ma9yerl Zero, . Matéfi Ferenc, §f titriit<esz . dön, Wire  

li 

	

	 Ferenc,  Munkácsy Mihaly. . ür•N6gyosi L.ászlv.. Petőfi. Sandor,  

P®trovi:cs Soma, Sófrán Mihá .ly,  Tóth József, ukiáz István.  

!Maradi Lipót, Vöröomarthy Mihály, Zolnai Károly.  

3./ Koszta József Múzeum, Széchenyi tér  

Móricz Zsigmond MOvQlBdési Központ, Ady  Endre  utca  

Tóth József Szinház.  
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5./ Csongrád  

I. 1./ Attila, Árpád, Báthory István, Bethlen Gábor, Bercsényi 

Miklós, Bocskai István, Budai Nagy Antal, Dózsa György, 

Dobó István, Géza, Hunyadi 3ános, Mátyás király, II.Rá-

kócai Ferenc, Kinizsi Pái, Thököly Imre, Wesselényi 

Miklós, Irinyi Miklós. 

3./ Árpád Mgtsz. 

Botond laktanya 

II. l./ Baros Gábor, Batthyány Lajos, Bem 3ázsef, Damjanich 3ános. 

Deák Ferenc, Dembinszki Ernő, Klauzál Gábor, Kossuth Lajos, 

Perczel Mór, Széchenyi István, Táncsics Mihály, Vasvári 

Pál, Segesvári. 

2./ I.világháboruban hősi halált haltak emlékére, Marx téren 

Kossuth Lajos, kihelyezve: a gimnázium előtt 

3./ Kossuth Lajos Múvelődósi Központ. 

III. 1./ Bacsó Béla, Bajcsy Zsilinszky Endre, Bokányi Dezső, 

Dobi István, FOrts Sándor, Karácsonyi Sándor, Kilián 

György, Kostái Anna, Kun Béla, Lékai 3ános, Marx Károly, 

Mező Imre, Múnnich Ferenc, Nagy Ferenc, Nicos Beloiannisz, 

Rózsa Ferenc, Sallai Imre, Ságvári Endre, Somogyi Béla, 

Szamuely Tibor, Szántó Kovács Dános, Tolbuchin, Vlagyimir 

Iljics Lenin. 

Április 4.,.Barátság, Béke, Egyetértés, Felszabadulás. 

Ifjuság, összetartás, Szabadság. 

2./ Tanácsköztársasági emlékmű. Temető bejárata mellett. 

Felszabadulási emlékmű, a Dózsa György téri parkban. 
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Szovjet hősi emlékmű - a Kossuth téren. 

Tanácsköztársaságért hősi halált haltak emléktáblája, 

Csongrád - Szentes közötti vashidnál. 

Magyar Kommunista Párt megalakulásának emléktáblája. MSZMP 

városi Bizottsága épületének falán, 

1931-es munkástüntetésben résztvevők emlékére, Városi 

Tanács bejáratánál. 

3./ Vörös Csillag Mgtsz. 

Kun Béla Munkásőr zlj. 

IV. 1./ Ady Endre, Arany János, Bajza János, BartókE:Béla, Batsányi 

János, Berzsenyi Dániel, Bihari János, Blaha Lujza, 

Bólyai János, Csokonai Vitéz Mihály, Dankó Pista, Dugdv :.ics 

András, Eőtövös József, Erkel Ferenc, Gárdonyi Géza,• 

Guttenberg János, Gyulai Pál, Hoch János, Jókai Már, J6-

sika Miklós, József Attila, Juhász Gyula, Justh Gyula, 

Katona József, Karinthy Frigyes, Kazinczy Ferenc, Kemény 

Zsigmond, Kisfaludy Sándor, Kölcsey Ferenc, Madách Imre, 

Martinovics Ignác, Mikes Kelemen, Mikszáth Kálmán, Móra 

Ferenc, Munkácsy Mihály, Petőfi Sándor, Petneházi, Radnóti 

Miklós, Réti János, Révai Miklós, Tinódi Lantos Sebestyén, 

Tompa Mihály, Vass Gereben, Vörösmarthy Mihály, Virágh 

Benedek. 

3./ Batsányi Gimnázium és Ovonőképző Szakközépiskola, 

Kossuth tár. 

Petőfi Sándor Mgtsz. 
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6./ Szeged járás községei  

Mára Ferenc Munkásőr zij. Szeged járás 

Ásotthalom  

I. 1./ Dózsa György 

II. 1./ Bem tábornok, Kossuth Lajos 

III. 1./ Bajcsy Zsilinszky Endre, Hámán Kató, Mező INre, Zalka Máté, 

Vlagyimir Iljics Lenin, Gagarin, Béke, Felszabadulás, Par-

tizán, Szabadság, Szabadság tér, Tanácsköztársaság. 

2./ Szovjet hősi emlékmű 

3./ Felszabadulás Mgtsz. 

IV. 1 ../ Arany 3ános, Bartók Béla, 3ózsef Attila, Petőfi Sándor. 

Bake  

I. 1./ Árpád, Dózsa György 

II. 1./ Kossuth Lajos 

III. 1./ Hámán Kat6, Marx Károly, Ságvári Endre, Vlagyimir Iljics 

Lenin, Alkotmány, Április 4., Béke, Felszabadulás, Köz- 

társaság, Május 1., November 7.. 

3./ Magyar-Bolgár Barátság Művelődési Ház. 

Magyar-Bolgár Barátság Mgtsz. 
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IV. 1./ Ady Endre, Jókai Már, Petőfi Sándor, Vörösmarthy Mihály. 

Balastya  

I. 1./ Dózsa György, Hunyadi János, II.Rákóczi Ferenc,Zrinyi Miklós. 
2./ II.Rákóczi Ferenc Mgtsz 

II. 1./ Bem József, Klapka György, Kossuth Lajos, Táncsics Mihály, 

Aradi. 

III. 1./ Hámón Kató, Ságvári Endre, Tolbuchin, Vlagyimir Iljics Lenin, 

Alkotmány, Felszabadulás. 

, 2./ Tanácsköztársasági direktórium emléktábla 

3./ Alkotmány Mgtsz. 

IV. 1./ Ady Endre, Bartók Béla, Jókai Már, Kölcsey Ferenc, Móra 

Ferenc, Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor. 

3./ Móra Ferenc Mgtsz. 

Bordány  

I. 1./ Dózsa Gyagy, II.Rákóczi Ferenc 

II. 1./ Beai József, Kossuth Lajos 

III. 1./ Móra Ferenc, Tolbuchin, Ujhelyi András, Felszabadulás, 

Tanácsköztársaság, Béke-d01145. 

2./ Tolbuchin marsall emléktábla 

Ujhelyi András emléktábla 

3./ Munkásőr Mgtsz. 

IV. 1./ Tessedik Sámuel 
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Csengele  

I. 1./ Dózsa Győrgy, Lehel, II.Rékóczi Ferenc 

II. 1./ Bem József, Kossuth Lajos 

III. 1,/ Rózsa Ferenc, Vlagyimir Iljics Lenin 

Béke, Felszabadulás, Május 1. 

IV. 1./ Arany János, Mára Ferenc, Petőfi Sándor. 

Deszk 

I. 1./ Árpád, Dózsa György, Péró Szegedinác, Zrinyi Miklós, 

II. 1./ Damjanich Dános, Kossuth Lajos, Kossuth Lajos tár, 

Táncsics Mihály. 

III. 1./ Bajcsy Zsilinszky Endre, Sallai Imre, Ságvári Endre, 

Vlagyimir Iljics Lenin, Zója. 

Alkotmány, Béke, Felszabadulás, Májusl., Vöröshadsereg 

IV. 1./ József Attila, Majakovszkij, Petőfi Sándor, Semmelweisz 

Ignác. 

3./ József Attila klubkönyvtár 

D ó c 

II. 1./ Kossuth Lajos 

III. 1./ Komócsin Zoltán, Rózsa Ferenc 

Alkotmány, Felszabadulás 

IV. 1./ Ady Endre, Arany János, József Attila, Petőfi Sándor 
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Domaszék  

I. 1./ Dózsa György, II.Rákóczi Ferenc  

Ii. 1./ Kossuth Lajos  

III. 1./ Rózsa Ferenc, Vlagyimir Iljics Lenin, Kőztársaság  

2./ Felszabadulási emléktábla  

3./ Ady Endre, Móra Ferenc, Petőfi Sándor,  

József Attila Müvelddési Ház.  

Forráskút  

I. 1,/ Dózsa György, Zrinyi Miklós  

TT 	1 	I  V .. .-.e. r~4~~n  
i i *  l ./ t~V~ .7twt. r t 4..gJvV  

III. 1./ Marx Károly, Felszabadulás, Haladás, Szövetkezet,  

Tanácskőztársaság  

2./ Felszabadulási emléktábla  

Haladás Mgtsz.  

IV. 1./ Ady Endre, Arany János, Jókai Mór, József Attila,  

Petőfi Sándor  

3./ Jerney János Művelődési Ház  

Kistelek  

I. 1./ Árpád, Bercsényi Miklós, Dózsa György, Hunyadi János,  

Hétvezér.  

3./ Árpád fejedelem gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola  

II. 1./ Batthyány Lajos, Bem József, Kossuth Lajos, Kossuth Lajos  

tár, Munkácsy Mihály  
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III. 1./ Fekete József, Mező Imre, Béke, Felszabadulás 

2./ Felszabadulási eclékmü 

Felszabadulási emléktábla 

Tanácsköztársasági emléktábla 

3./ Szabadság Művelődési Ház 

Karikás Frigyes kollégium 

Magyar-Szovjet Barátság Mgtsz 

Uj élet Mgtsz. 

IV. 1./ Ady Endre, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Vörösmarthy Mihály. 

Kübekháza  

I. 1./ Árpad, Dózsa György, Hunyadi János 

II. 1./ Kossuth Lajos 	. 

III. 1./ Szántó Kovács János, Felszabadulás 

2./ Felszabadulási emlékmű 

IV. 1./ Petőfi Sándor, Petőfi Sándor tár, József Attila 

3./ Petőfi Sándor klubkönyvtár 

Mó raha lom  

I. 1./ Dózsa György, Hunyadi János, II.Rál.óczi Ferenc,Zrinyi Miklós, 

II. 1./ Kossuth Lajos, Széchenyi István, Táncsics Mihály 

III. 1./ Rózsa Ferenc, Vlagyimir Iljics Lenin, Alkotmány, Béke, 

Béke tér, Felszabadulás, Köztársaság, Május 1., Szabadság, 

Szövezkezeti, Uttörő 

2./ Felszabadulási emlékmű 

3./ Vörös Október Mgtsz. 

IV.  l./ Ady Endre, Jókai Mór,JÓzsef Attila,Juháez Gyula,Petőfi Sándor 

3./ Erkel Ferenc Művelődési Ház 
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Ottömös  

III. 1./ Tolbuchin, Alkotmány, Béke, Felszabadulás, Köztársaság 

Magyar László Mgtsz. 

IV. 1./ Petőfi Sándor 

ópusztaszer  

I. 1./ Árpád, Huba, II.Rákóczi Ferenc, Hétvezér 

2./ Árpád emlékmű 

3./ Árpád vezér Mgtsz. 

II. 1.1 Kossuth Lajos 

III. 1./ Béke, Felszabadulás 

Emléktábla a Tanácsköztársaság 50. évfordulójára 

IV. 1./ József Attila, Petőfi Sándor 

Pusztamérges  

I. 1./ II.Rákóczi Ferenc 

II. 1./ Kossuth Lajos 

III. 1./ Tolbuchin, Felszabadulás 

IV. 1./ Jókai Mór, Móra Ferenc, Petőfi Sándor 

3./ Móra Ferenc Müvelődési Ház 

Pusztaszer  

I.  1./ Árpád, Dózsa György, Előd, II.Rákóczi Ferenc, Tas, 

Hétvezér sor. 

2./ Honfoglalás emlékmű 

3./ Hétvezér Mgtsz. 
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II. 1./ Kossuth Lajos 
0 

III. 1./ Kilián György, Mező Imre, Rózsa Ferenc, Ságvári Endre, 

Vlagyimir Iljics Lenin, 

Felszabadulás, Köztársaság. 

2./ Emléktábla a felszabadulás 15. évfordulójára 

IV. 1./ Ady Endre, József Attila, Petőfi Sándor, 

Röszke 

I. 1./ Bercsényi Miklós, Budai Nagy Antal, Dobó István, Dózsa 

György, Hunyadi János, II.Rákáczi Ferenc. 
• 

II. 1./ Bem József, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Tánccica 

Mihály, Vasvári Pál. 

3./ Kossuth Lajos Mgtsz. 

III. 1./ Ságvári Endre, Szántó Kovács János, Béke, Felszabadulás. 

Partizán, Szabadság, Szabadság tér. 

IV. 1./ Ady Endre, Jókai Már, József Attila, Petőfi Sándor, 

Vörösmarthy Mihály 

3./ Petőfi Sándor Művelődési Ház 

Rúzsa  

I. 1./ Dózsa Győrgy 

II. 1./ Kossuth Lajos 

III. 1./ Rózsa Ferenc, Ságvári Endre, Zalka Máté, Felszabadulás 

3./ Népszabadság Mgtsz. 

IV. 1./ Ady Endre, József Attila, Petőfi Sándor, Vörösmarthy 

Mihály 

3./ Mára Ferenc Művelődési Ház. 
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Sándorfalva  

I. 1./ Árpád, Attila, Dózsa György, Hunyadi dános, Mátyás 

király, II.Rákóczi Ferenc, Zrinyi Miklós, Hétvezér. 

II. 1./ Kossuth Lajos, Széchenyi István, Aradi 

III. 1./ Tolbuchin,.Alkotmány, Béke, Felszabadulás, Partizán, 

Szabadság., Uttörő. 

2./ 1919-es munkásmozgalom hősi emlékmű 

Szovjet hősi emlékmű 

{lámán Kató emléktábla 

3./ Uj Élet Müvelődési Ház 

Magyar-Lengyel Barátság Mgtsz 

IV. 1./ Ady Endre, Jókai Mór, Kölcsey Ferenc, Munkácsy Mihály, 

Petőfi Sándor 

Szatyriaz  

I. 1./ Dózsa György, II.Rékóczi Ferenc 

II. 1./ Kossuth Lajos 

III. 1./ Hársán Kató, Kokovec Nana, Vlagyimir Iljics Lenin,E3éke. 

Felszabadulás, Május 1. 

2./ Tanácsköztársasági emlékmű 

Felszabadulási emléktábla 

3./ Béke Művelődési Ház 

Magyar-Finn Barátsági Mgtsz 

IV. 1./ Ady Endre, Dankó Pista, József Attila, Juhász Gyula, 

Móra Ferenc, Petőfi Sándor 
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Tiszasziget 

I. 1./ Dózsa György, II.Rákóczi Ferenc 

II. 1./ Kossuth Lajos, Aradi 

III. 1./ Vlagyimir Iljics Lenin, Béke, Honvéd, Komszomol, 

Május 1., Szabadság, Vöröshadsereg 

2./ Felszabadulási emlékmű 

IV. 1./ József Attila, Mára Ferenc, Petőfi Sándor 

3./ Petőfi Sándor Müvelódési Ház 

Ullés 

I. 1./ Árpád, Wesselényi Miklós 

II. 1./ Kossuth Lajos 

III. 1./ Gorkij, Hámán Kató, Makarenkó, tlalinovszkij, Mező Imre, 

Tolbuchin, Vorosilov, Felszabadulás, Partizán,Szabadság 

2./ Felszabadulási enlékmü 

IV. 1./ Ady Endre, Arany János, Jókai Mór, József Attila, 

Petőfi Sándor 

3./ Déryné [füvelődési Ház 

Ujszentiván  

I. 1../ Arpád, Báthory István, II.Rákóczi Ferenc 

II. 1./ Damjanich János, Kossuth Lajos 

III. 1./ Felszabadulás, Május 1., Ujvilág 

2./ Felszabadulási emlékmű 

Délszláv partizán emlékmű 

IV. 1./ Jókai Mór, Petőfi Sándor 
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Zákányszék  

I. l./ Dózsa György 

II. 1./ Kossuth Lajos 

III. 1./ Kiss Imre, Melinovszkij, Vorosilov, Felszabadulás. 

Október 6. 

2./ Szovjet hősi emlékmű 

IV. 1./ József Attila, Móra Ferenc, Petőfi Sándor" 

3./ Mikszáth Kálmán Művelődési Ház 

Zsombó 

I. 1./ Dózsa Gyrirgy 

III. 1./ Ujhelyi András, Alkotmány, Béke, Felszabadulás 

2./ Tolbuchin marsall emléktábla 

Ujhelyi András emléktábla /a róla elnevezett tanyai iskola/ 

IV. 1./ Jókai Mór, Móra Ferenc, Petőfi Sándor, Rákosi Jenő. 

3./ József Attila Müvelődési Ház. 

7./ Szentes járás  

Árpád  halom 

I. 1./ Árpád, Dózsa . György 

3./ Árpád Mgtsz 

II. 1./ Kossuth Lajos 

III. 1./ Sollai Imre, Szántó Kovács János, Vlagyimir Iljics Lenin, 

IV. 1./ Arany János, Petőfi Sándor 

3./ Petőfi Sándor Müvellidési Ház 
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Bokros 

I. 1./ Árpád. 

II. 1./ Kossuth Lajos 

3./ Kossuth Lajos Mgtsz 

III. 1./ Hámén Kató, Felszabadulás, Úttörő, 

IV. 1./ Petőfi Sándor 

Csanytelek  

I. 1./ Árpád, Bercsényi Miklós, Botond, Budai  Nagy  Antal, 

Dózsa György, Lehel, II.Rákóczi Ferenc, Szent István, 

Szent László. 

II. 1./ Baros Gábor, Bem József, Damjanich János, Kossuth Lajos, 

Széchenyi István, Táncsics Mihály, Vasvári Pál. 

III. 1./ Bajcsy Zsilinszky Endre, Kiss Ernő, Ségvári Endre, 

Rózsa Ferenc, Vlagyimir Iljics Lenin telep, Felszabadulás. 

3./ Egyetértés Mgtsz 

IV. 1./ Ady Endre, Gárdonyi Géza, József Attila, Martinovics 

Ignác, Móricz Zsigmond, Petőfi.Sándor, Radnóti Miklós. 

3./ Petőfi Sándor Müvelődési Ház 

Derekegyhks  

I. 1./ Mátyás király, II.Rákóczi Ferenc 

II. 1./ Bem József 

III. 1./ Mező Imre, Rózsa Ferenc, Ságvári Endre, Szántó Kovács János, 

Alkotmány, Béke, Felszabadulás, Köztársaság 

2./ Szovjet hősi emlékmű 
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IV. 1./ József Attila, Petőfi Sándor 

Eperies  

I. 1./ II.Rákóczi Ferenc 

II. l./ Kossuth Lajos, Táncsics Mihály 

III. 1./ Vlagyimir Iljics Lenin, Béke, Szabadság, Alkotmány 

3./ Ifju Gárda Mgtsz 

IV. 1./ Ady Endre, Petőfi . Sándor 

2./ Szobor: Veres Péter 

3./ Veres Péter Művelődési Ház 

Fábiánaebestvén  

I. 1./ Arpád, Dózsa György, II. Rákóczi Ferenc 

3./ Kinizsi Pál Mgtsz 

II. 1./ Kossuth Lajos, Táncsics Mihály. 

III. 1,/ Hámén Kató, Marx Károly, Somogyi Béla, Vlagyimir Iljics 

Lenin, Vorosilov, Béke, Szabadság, Uttőrő, Felszabadulás, 

Alkotmány, Köztársaság, Uttör8 tér, Szabadság tér 

IV. 1./ Ady Endre, Petőfi Sándor 

3./ Arany János Művelődési Ház 

Macvartés  

I. 1./ II.Rékóczi Ferenc 

II. 1./ Kossuth Lajos 

III. 1./ Vlagyimir Iljics Lenin 

IV. 1./ Petőfi Sándor 

3./ Mára Ferenc Művelődési Ház 
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Mártély  

I. 1./ Dózsa György, Hunyadi iónos, II.Rákóczi Ferenc,Kinizsi Pál. 

II. 1./ Kossuth Lajos, Széchenyi István, Táncsics Mihály 

III. 1./ Fűrts Sándor, Alkotmány, Felszabadulás, Béke 

3./ Flirts Sándor Mgtsz. 

IV. 1./ Ady Éndre, Petőfi Sándor 

3./ 3uhász Gyula Művelődési Ház 

Mindszent  

I. 1./ Árpád, Báthory Zsigmond, Bercsényi Miklós, Bethlen Gábor. 

Bocskai István, Budai Nagy Antal, Dobó István, Mátyás 

király, Esze  Tamás, Dózsa György, Hunyadi iónos, II.Rá-

kóczi Ferenc, Kinizsi Pál, Szent István, Thőköly Imre, 

Zrinyi Miklós. 

II. 1./ Andrássy Gyula, Batthyány Lajos. Bem iózsef. Damjanich 

iónos, Deák Ferenc, Klapka Győrgy, Kossuth Lajos, Széc-

helyi István, Táncsics Mihály. 

2./ Első világhéborus emlékmű 

III. 1./ Áchim András, Bajcsy Zsilinszky Endre, Bacsó Béla, Engels 

Frigyes, Flirts Sándor, Garami Ernő, Kiss Ernő, Kun Béla, 

Marx Károly, Mező Imre, Rózsa Ferenc, Sallai Imre, Somogyi 

Béla, Szántó Kovács iónos, Vlagyimir Iljics Lenin, Zalka 

Máté. 

Köztársaság, Munkás, Szabadság, Szabadság tár, Vihareerok, 

2./ Tanácsköztársasági emlékmű 

Szovjet h8ei emlékmű 

Emléktábla a Magyar Tanácsköztársaság 50. évfordulójára 
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3./ Lenin Mgtsz 

IV. 1./ Ady Endre, Arany 3énos, Babits Mihály, Csokonai Vitéz 

Mihály, 3ókai Mór, József Attila, Kölcsey Ferenc, Mikszáth 

Kálmán , Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Petőfi Sándor, Vajda 

3ános, Vörősmarthy Mihály. 

Nagymágocs  

I. 1./ Árpád, Dózsa György, Hunyadi János, II.Rákóczi Ferenc 

II. 1./ Kossuth Lajos, Széchenyi István, Táncsics Mihály 

3./ Kossuth Lajos Mgtsz 

III. 1./ Magyar László, Rózsa Ferenc, Sallai Imre, Széntó Kovács 

János, Vlagyimir Iljics Lenin. 

IV. 1./ Ady Endre, Arany 3ános, 36kai Mór, 36zsef Attila, 

Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor 

3./ Petőfi Sándor Művelődési Ház 

Nagytőke  

I. 1./ Bocskai István 

II. 1./ Kossuth Lajos, Széchenyi István 

III, 3./ Kalinin Mgtsz 

IV. 1./ Petőfi Sándor, 3ókai Mór 

Szegvár  

I.` 1./ Árpád, Bercsényi Miklós, Dézsa György, Esze Tamás , Hunyadi 

3ános, Kinizsi Pál, II.Rákóczi Ferenc, Rozgonyi, Zrinyi 

Miklós 



• 114 - 

II. 1./ Batthyány Lajos, Bem József, Damjanich 3énos, Kossuth 

Lajos, Kossuth Lajos tér, Klapka György, Táncsics Mihály 

2./ Első világháborus emlékmű 

III. 1./ Ságvári Endre, Vlagyimir Iljics Lenin 

Alkotmány, Béke, Köztárcaság, Szabadság, Szabadságharcos 

2./ Szovjet hősi emlékmű 

Emléktábla a Magyar Tanácsköztársaság 50. évfordulójára 

IV. 1./ Ady Endre, Arany János, 36zsef Attila, 36kai Mór, Móra 

Ferenc, Petőfi Sándor, Puskin. 

3./ Ady Endre MGvelódési Ház 

Gorkij Mgtsz 

Puskin Mgtsz. 

Székkutas  

Y. 1./ DÓzsa György 

II. 1./ Kossuth Lajos 

III. l./ Bacsó Béla, Hámén Kató, Kun Béla, Marx Károly, Ságvári 

Endre, Szántó Kovács 3ános, Sttahanov, Vlagyimir Iljics 

Lenin, Vorosilov. 

Alkotmány, Béke, Felszabadulás, Szabadság, Vöröscsillag, 

Vöröshadsereg. 

3./ Uj élet Mgtsz 

IV. 1./ Ady Endre, Arany 3ános, 36kai Már, 3ózsef Attila. Móricz 

Zsigmond, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós. 

3./ 3ózsef Attila Művelődési Ház 
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Tömörkény  

I. 1./ Attila. Dózsa György 

II. 1./ Kossuth Lajos, Bem József, Táncsics Mihály 

2./ Elsó világháborus emlékmű 

III. 1./ Mező Imre, Szántó Kovács János, Szabadság, Ifjuság 

2./ Felszabadulási emlékmű 

3./ Alkotmány Mgtsz. 

8./ Makó Tárás  

Ambrózfalve  

I. 1./ Bethlen Gábor, Dózsa György, Hunyadi János, II.Rákóczi 

Ferenc 

III. 1./ Mező Imre 

2./ Emléktábla a felszabadulás 10. évfordulójára 

Emléktábla a felszabadulás 15. évfordulójára 

Emléktábla a felszabadulás 20. évfordulójára 

IV. 1./ Petőfi Sándor 

Apátfalva  

I. 1./ Árpád, Dózsa György, Hunyadi János, Zrinyi Miklós, 

II.Rákóczi Ferenc 

2./ Emléktábla Dózsa György emlékére. 

II. 1./ Damjanich János,- Kossuth Lajos, Széchenyi István, 

Táncsics Mihály 

Emléktábla ez 1848-as szabadságharc lOO.éves évfordulójára 
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Első világháborus emlékmű 

III. i./ Április 4., Béke, Felszabadulás, Szabadság, Vöröscsillag, 

Vöröshadeereg 

2./ Emléktábla a felszabadulás 5. évfordulójára 

IV. 1./ Ady Endre, Arany 3ános, Csokonai Vitéz Mihály, 36zsef 

Attila, Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor, Toldi Ferenc. 

2.1 József Attila Művelődési Ház. 

Csanádalberti  

I. 1./ Dózsa György, II. Rákóczi Ferenc 

II. 1./ Kossuth Lajos 

2./ Első világháborus emlékmű 

III. 1./ Vlagyimir Iljics Lenin 

2./ Emléktábla a felszabadulás 20. évfordulójára 

IV. 1./ fiókai Mór, Munkácsy Mihály, Petőfi Sándor 

Ceanádpalota , 

I. 1./ Dózsa György, II.Rákóczi Ferenc 

II. 1./ Kossuth Lajos, Széchenyi István, Táncsics Mihály 

III. 1./ Áchim András, Fürts Sándor, Sallai Imre, Tolbuchin, 

Béke, Szabadság 

2./ "Olajfát ápoló n8" a felszabadulás 25 :  évfordulójára/szobor 

Emléktábla a felszabadulás 5. évfordulójára 

3./ Szabadság Mgtsz 

IV. 1./ Ady Endre, Arany dános, Bajza József, Csokonai Vitéz 

Mihály, Kelemen László, 3ókai Mór, 3ázsef Attila, 

Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Vörösmarthy Mihály 
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2./ Kelemen László emléktábla 

3./ Kelemen László Művelődési Ház 

Ferencszállés  

II. 1./ Felszabadulás 

IV. l./ PetBfi Sándor 

Főideák 

I. 1./ Dózsa György, Budai Nagy Antal, Mátyás Király, II.Rá-

kőczi Ferenc, Zrinyi Miklós 

II. 1./ Bem apó, Kossuth Lajos, Martinovics Ignác, Táncsics 

Mihály, 	' 

2./ Első világháborus emlékmű 

III. 1./ Áchim András, Bajcsy Zsilinszky Endre, Bacsó Béla, 

Gagarin, Fűrts Sándor, Sallai Imre, Somogyi Béla, 

Vásárhelyi Kálmán, Vlagyimir Iljics Lenin 

Béke, Felszabadulás, Köztársaság, Mártirok, Szabadság. 

2./ Falszabadulási szovjet hősi emlékmű 

3./ Béke Művelődési Ház 

Egyetértés Mgtsz 

IV. 1./ Ady Endre, Arany János, Eőtvős József, József Attila. 

Kölcsey Ferenc, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, 

Petőfi Sándor, Dugonics András. 

Királyhegyes  

I. 1./ Dózsa György, II.Rákóczi Ferenc 

3./ Dózsa György Művelődési Ház 
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II. 1./ Damjanich 3ános, Kossuth Lajos 

III. 1./ Rózsa Ferenc, Vlagyimir Iljics Lenin, Béke, Felszabadulás, 

2./ Emléktábla a felszabadulás 5. évfordulójára 

IV. 1./ Ady Endre, 3ókai Mór, József Attila ,  Petőfi Sándor, 

Vörősmarthy Mihály. 

t 	 Klárafalva  

I. 1./ Dózsa György, II.Rákáczi Ferenc 

II. 1./ Kossuth Lajos 

III. 1./ Felszabadulás 

IV. 1./ Petőfi Sándor 

Kiszombor  

I. 1./ Arpád, Dózsa György, II.Rékóczi Ferenc 

II. 1./ Deák Ferenc, Károlyi Mihály, Kossuth Lajos, Széchenyi 

István, Táncsics Mihály 

2./ Első vilégháborus emlékmű 

Szobor:  Kossuth Lajos 

III. 1./ Achim András, Mez6 Imre, Szántó Kovács Dános, Vlagyimir 

Iljics Lenin, Felszabadulás, Munkás, Szabadság, 

Szabadság tér 

2./ Felszabadulási emlékmű /saját épitésű/ 

3./ Uj Élet Mgtsz 

IV. 1./ Ady Endre, Arany Dános ,  Dókai Mór, Dózsef Attila, Kölcsey 

Ferenc, Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor. 

2./ Petőfi Sándor szobor 
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Emléktábla  József Attila 

3./ Ady Endre Művelődési Ház 

KövegY  

I. 1./ Árpád, Dózsa Győrgy, II.Rákóczi Ferenc 

II. 1./ Kossuth Lajos, Széchenyi István 

ITI. 1./ Béke Mgtsz 

Maqvaresanád  

I. 1./ Árpád, _Budai Nagy Antal, Dózsa György, Pér8 Szegedinác 

II. 1./ Damjanich János, Kossuth Lajos, Nicolas Balcse 8262 

Táncsics Mihály. 

2./ Első vilégháborus emlékmű 

III. l./ Malinovszkij, Petru Gróza, Szántó Kovács János, 

Vlagyimir Iljics Lenin, Béke, Felszabadulós, Ifjuség, 

Uttőrők utja, 

3./ Május 1. Művelődési Ház 

Uttörő Mgtsz 

IV. 1./ Ady Endre, József Attila, Petőfi Sándor. 

Maroslele  

I. 1./ Árpád, Dózsa György 'Hunyadi  János, II.Rákóczi Ferenc. 

II. 1./ Damjanich 3ános, Kossuth Lajos, Táncsics Mihály, 

III. a./ Vlagyimir Iljics Lenin, Béke, Felszabadulás, Hősök tere. 

Köztársaság, Köztársaság tár. 

2./ Emléktábla a felszabadulás 5. 'évfordulójára 

Emléktábla Petőfi Sándor szűletéreér+ek 100.év6ordulójára. 
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IV. 1 ■/ Ady Endre, Arany Dános, Dózsef Attila, Petőfi Sándor.  

Öfőldeák  

I. 1./ Dózsa György  

II. 1./ Táncsics Mihály  

III. 1./ Bajcsy Zsilinszky Endre, Hámán Kató, Rózsa Ferenc,  

Vlagyimir Iljics Lenin, Béke, Felszabadulás, Szabadság  

IV. 1./ Ady Endre, Micsurin, Petőfi Sándor.  

Nagyér  

I. 1./ Bocskai István, II.Rákóczi Ferenc  

II. 1./ Damjanich Dános  

III. 1./ Szabadság  

2./ Emléktábla a felszabadulás 5. évfordulójára  

IV. 1./ Petőfi Sándor  

Nactylak ...... ~  

I. 1./ Dózsa György Művelődési - Ház  

2./ Emléktábla Dózsa György emlékére  

III. 1./ Felszabadulás  

2./ Emléktábla a felszabadulás 5. évfordulójára  

IV. 1./ Petőfi Sándor  



-121 - 

Pitvaros 

I. 1./ Dózsa György, II. Rákóczi Ferenc 

II. 1./ Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Széchenyi István 

2./ Első világháborus emlékrag 

Emléktábla a felszabadulás 10. évfordulójára 

Emléktábla a Tanácsköztársaság 50. évfordulójára 

Emléktábla a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 

60. évfordulójára 

3./ Felszabadulás Mgtsz 

IV. 1./ Ady Endre, Arany dános, József Attila, Móricz Zsigmond, 

Petőfi Sándor 

2./ Emléktábla Petőfi Sándor halálának 100. évfordulójára. 
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feudális  
polgári  
szocialista  
kulturális  

5 
1 

19  

24  
12  
57  
48  -  

Hódmezővá-

sárhely  

feudális  
polgári  
szocialista  
kulturális  

1 	2 	1  
5 	4 	16  
- 	16 	-  

25  
23  
32  
34  

-  
OW SW 

1 
1  

1 
3  
2  

4 
12  
11  

2 
8 
6  

Makó  

város . 

feudális  
polgári  
s±ocialista  
kulturális  
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III, úrszegezés a megyében található emlékekről és elnevezésekről   

Jelleg  
emlék-I Intéz-

szobor táblák mént  

feudális  
polgári  
szocialista  
kulturális  

feudális  
polgári  
szocialista  
kulturális  

feudális  
polgári  
szocialista  
kulturális  

feudális  
polgári  
szocialista  
kulturális  

	

17 	 - 

	

13 	1 

	

31 	3  
~ 

	

69 	2  

	

47 	3.  

	

148 	13  

	

88 	 ~ 

57  
44  
93  
55  

43  
34 	6  
61 	4  
61  

t3sszesene 	1.476 	60 	132 	104 	190  
s=aarsaxaCaesaaaasama===aaaaaea=sa=aa=anaasaffimacatsaesa=saaatsaam  

1 	11  

11  

MP 

- 
3  

- 

r  

r 

2  
3  

1  
OP 

- 

1  
r  

2  

2 
1  
2  
2  

4 
1  

18  
14  

2  
2  
7  

11  

1 

7  
5  

Terület  

Csongrád  

Szeged  

járás  

Szentes  

járás  

Makó  

járás  

IMO 

3  
5  
NMI 

-  -  

3  

4  
3  
5  
3  

21  
31 	1  
27 	3  
33  

Szentes  
város  

feudális  
polgári  
szocialista  
kulturális  
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Emlékek megoszlása a  csoportok szerint 

3elleq 	. utca lenlékmú 

 

szobor emléktábla 
intéz-
mény Osszesei 

 

    

feudális 	282 	2 	11 	2 	20 	317 

polgári 	221 	16 	11 	9 	11 	268 

szocialista 	526 	42 	24 	77 	92 	761 

kulturális 	447 	- 	86 	16 	67 	616 

Összesen: 	1.476 	60 	132 	104 	190 	1.962 a rs=saaa=aooaaaaoc=aazaaaaaoesasas=aaoaaaaaamaastaaooaennanssacaaaae:aoaaa= 
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Ha jelenleg a megyében folyó hagyományápoló tevékenységet 

vizsgáljuk megállapithatjuk, hogy az elnevezések teréb jelen-

tős változások történtek az elmult években. Mig korábban egyér-

telmüen a magyar történelem és a polgári forradalom emlékei 

jellemezte elnevezéseibket, addig jelenleg a forradalmi ős 

munkásmozgalmi emlékek, illetve személyiségek kerültek előtérbe. 

Jelentősek azok az elnevezések, amelyek felszabadulásunkkal és 

új életünkkel kapcsolatosak. Főleg falvainkban figyelhető meg 

komoly változás. A felvilágositó, nevelő munka mellett szerepet 

játszott a változásokban népünk műveltségének gyarapodása, 

kibontakozó és mindinkább terjedő marxista-leninista szemlélete. 

A vizsgálódás időpontjában Csongrád megye 59 helyiségé-

ben /5 város, 54 község/ 3.361 olyan utca, tér és telep volt, 

amelyik nevet kapott. A helyiségeket nem közigazgatási szem-

pontból, hanem a tárgyalt téma alapján vizsgáltuk. Az elneve-

zések rendkivüli szines, változatos képet mutatnak. A virág-

nevektől az állatneveken keresztül a legkülönbözőbb mester-

ségekig terjednek. 

A 3.361 utcaelnevezés közül 1476 személynevet visel, 

illetve történelmi eseményt örökit meg. A változatos utcanevek 

közül legnagyobb számmal nemzeti történelmünk kiemelkedő sze-

mélyiségei vonnak képviselve. Közülük is a szocialista és 

munkásmozgalmi harcosok, valamint a hozzájuk kapcsolódó törté-

nelmi eseményekről elnevezett utcanevek vezetnekt 526 utca, 

42 emlékmű, 24 szobor, 77 emléktábla és 92 intézmény állit 

emléket. 

A kultura ás az alkotómunka megbecsülését reprezentálja, 

hogy 447 utca, 86 szobor, 16 emléktábla és 67 intézmény viseli 
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nevüket.  Őket sorrendben a haladó feudális örökség és a 

függetlenségi harcok résztvevői követik. Róluk 282 utcával, 

2 emlékművel, 11 szoborral. 2 emléktáblával és 20 intézménnyel 

emlékezik az utókor. 

A sorrendet a polgári átalakulás, valamint az 1848-as 

1849-es szabadságharc kiemelkedő egyéniségei zárják. Nekik 

221 utca, 16 emlékmű, 11 szobor, 9 emléktábla és 11 intézmény 

állit emléket. 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a nagymérvűváltozás nem 

a régebbi haladó hagyományok rovására történt, hanem jórészt 

a dinamikusan épülő városok, falvak uj utcái de  egyéb léte-

sitmények körültekintőbb név megválasztása utján alakult. 

Kevés-e vagy sok a személyneves elnevezés megyénkben? - erre 

nehéz válaszolni. Ebben a kérdésben különböző álláspontok 

vannak. Találkozunk olyan nézettel, hogy sok az ilyen elneve-

zés, de van olyan vélemény is. hogy kevés. 

Szerintünk a kérdésre megközelitő realitással csak akkor 

tudunk válaszolni ha megvizsgáljuk vannak-e olyan személyek, 

akik egész életük munkásságával érdemessé váltak arra, hogy 

megórökitsék nevüket. A korábbiakban mér utaltunk arra. hogy 

Csongrád megyében is az elmult évtizedekben forradalmi vál-

tozások, átalakulások mentek végbe. E forradalmi változásokat 

mindenütt forradalmárok irányitották. Minden helységnek meg-

vannak, meglesznek a hősei, ezekről meg kell emlékezni. Azt 

a kritikai észrevételt viszont el kell fogadni, hogy a számba-

vételnél csak befejezett és történelmileg is értékelt életutak 

vehetők figyelembe. Városainknak, de különösen községeinknek 

ezen a területen még sok adósságuk van. 
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A kétségtelen jelentős eredmények mellett azonban azt is 

meg kell éllapitani, hogy a helyi munkásmozgalmi és más haladó 

hagyományok époldeában aránytalanság tapasztalható a megyében. 

Szegeden a haladó demokratikus hagyományok ápolása állt eddig 

előtérben,a munkásmozgalmi hagyományok és személyiségek emlő-

kének élővé tétele alárendeltebb szerepet kapott. 

A város intézményei, utcái jórészt országos és helyi haladó 

személyiségekről elnevezettek pl. József Attiáa, Juhász Gyula. 

Radnóti Miklós, Dugonics András, Vedres István, Tömörkény István, 

Móra Ferenc stb.'- a munkásmozgalom helyi kiemelkedő vezetőinek 

nevét mindössze három iskola őrzi /Révai József, Gera Sándor 

és Szirmai István/. A város 1 010 utcájából több mint kétszáz 

személy nevét viseli. Ebből eddig 77 utca és tör van elnevezve 

a munkásmozgalom nemzetközi.'országos és helyi személyiségeiről. 

Ez aránytalanul kevés, hisz Szegeden mindig erős volt a szer-

vezett munkásmozgalom és a szocialista eszmékért folytatott harc 

sok nagyszerű harcost nevelt, akiknek mielőbb el kell foglalni 

helyüket Szeged utcanévtábláin, vagy a mér jól bevált és ki-

alakult gyakorlat alapján kell nekik emléket állitani. 

Más munkásmozgalmi emlékek vonatkozásában valamivel nagyobb 

az  előrelépés.  8 emlékmö, 13 szobor, 19 emléktábla és emlékkő, 

illetve emlékoszlop, valamint 27 intézmény található a városban. 

Tudatosabb munkásmozgalmi hagyományápolás folyik Hódmező-

vásárhelyen ős Makón. .A haladó mult mellett a munkásmozgalmi 

emlékek ápolására is nagyobb gondot forditanak. Hódmezővásárhely 

325 utcája közül mintegy 141 utca van elnevezve személyekről. 

E személyek közül 57 e nemzetközi, a magyar és a helyi munkás-

mozgalmi harcos.. Emellett 5 emlékmö, 4 szobor, 16 emléktábla 
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és 13 intézmény őrzi emléküket. Aránytalanság azonban itt is 

tapasztalható. Szántó Kovács dános nevét 2 szobor, egy em-

lékmü, egy emléktábla, egy tsz, egy diákotthon, egy általános 

iskola, egy utca, egy munkásőr zlj. őrzi. 

A város területén található mintegy 101 munkásmozgalmi 

emlék-elnevezés közül 10 Szántó Kovács dános emlékét örökiti 

meg. 	. 

Makón 297 utca található. Személyneves utca 114 van. A 

személyneves utcák közül 32 van elnevezve a munkásmozgalom 

nemzetközi, a magyar és helyi harcosairól. Emellett egy em-

lékmü, 3 szobor, 12 emléktábla és 8 intézmény kapcsolódik a 

munkásmozgalmi emlékekhez. /Aránytalanság Makón is jelent-

kezik abban, hogy 12 elnevezéssel adóznak József Attila em-

lékének. Erdei Ferenc emlékét 4 emléktábla, 1 kőzépiskola, 

1 utca őrzi./ 

Kissé meglepő, hogy olyan jelentős agrárszocialista és 

munkásmozgalmi multtal rendelkező város, ,  mint Szentes eddig 

kevés gondot forditott ezeknek az emlékeknek az  ápolására. 

Mindőssze 27 utca,  3 emlékmű, 2 szobor, 3 emléktábla és 5 in-

tézmény emlékeztet a forradalmi multra. 

Hasonló a helyzet Csongrádon is. A város utcáinak 50 %-a 

személyekről van elnevezve /204 utcából 101 utca/, 31 utca, 

3 emlékmű, 3 emléktábla, 2 intézmény van munkásmozgalmi sze-

mélyekről elnevezve, illetve van kapcsolatban a multtal. 

Egyetlen intézmény, iskola nincs helyi munkásmozgalmi személyi-

ségekről elnevezve és csupán 1 utca őrzi helyi munkásmozgalmi 

harcos nevét /Nagy Ferenc/. 

Jelentős eredménynek kell tekinteni a kubikus múzeum 
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létrehozását, mert ez nagy lehetőséget biztosit a helyi 

munkásmozgalmi hagyományok ápoláséra. 

A megye községeiben alig fordul elő helyi munkásmozgalmi 

harcosról utca vagy intézmény elnevezés. A mintegy 54 község 

közül Szeged járás területén találkozunk bátortalan próbál- 

kozással. Igy Zákányszéken Kiss Imre, Szatymazon Kokovec Nana, 

Zsombón és Bordényban Ujhelyi András, Dócon Komócsin Zoltán, 

Kisteleken Fekete 3ózeefről neveztek el utcát. A Szeged járási 

munkásőr zászlóalj Móra Ferenc nevét viseli. /Korábban Kiskun-

dorozsmán utca is viselte Móra Ferenc nevét, de a közigazgatási 

területrendezés után "Tizenkilences utca" re  változtatták a 

Móra Ferenc utcát. Valószinü abból kiindulva, hogy Szegeden 

mér van egy Móra Ferenc utca, amely viszont ez iró nevét viseli. 

A járás községeiben 646 utca található, ebből 352 szemé-

lyekről van elnevezve, 148 utca van kapcsolatban munkásmozgalmi 

személyekkel, illetve eseményekkel. A járás községeiben 13 

emlékmű, 11 emléktábla és 18 intézmény található, melyek ugyan-

csak a munkásmozgalommal kapcsolatosak. 

Makó járás községeiben 380 utca található, ebből 196 sze-

mélyekről van elnevezve. 61 utca, 4 emlékm0,.11 emléktábla, 

1 szobor és 7 intézmény állit emléket a munkásmozgalmi harco-

soknak, illetve a munkásmozgalommal kapcsolatos történelmi 

eseményeknek. 

Szentes járás községeiben 364 utca van. Ebből 248 személy, 

neves. 93 kapcsolódik a munkásmozgalomhoz. E mellett 5 emlékmű, 

1 szobor, 2 emléktábla és 7 intézmény felállitásával adóztak 

a munkásmozgalmi multnak. Ezen emlékek jelentős részben két 

nagymultú községre Mindszentre ős Szegvérre korlátozódnak. 
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Ezekben a községekben az utcaelnevezéseknél is gondot for-

ditottak a forradalmi és munkásmozgalmi multra. Kér, hogy a 

helyi munkásmozgalommal kapcsolatos hagyományok ápolására nem 

terjedt ki a figyelem. Nagymágocson egy utcanév őrzi Magyar 

Lászlónak a helyi munkásmozgalom mértirjának nevét. Azonban 

a "helyi" jelző csak fenntartásokkal fogadható el, mert Magyar 

Lászlónak a felesége volt nagymágocsi. 

Felszabadulásunk óta több mint három évtized telt el. E 

több mint három évtized alatt gyökeresen megváltozott az ország 

társadalmi, gazdasági strukturája. A 30 óv küzdelme kitartást 

és sok lemondást kővetelt népünktől. A hatalom meghóditésa, a 

kulturális forradalom megvivésa, a tulajdonviszonyok átaaakitása 

hősies helytállás kőzepette ment végbe. A munkások, parasztok 

ős értelmiségiek legjobbjai megfeleltek a várakozásnak. Az urak 

országából, a dolgozók hazáját teremtették meg, uj honfoglalást 

hajtottak végre, uj hazát a szocialista Magyarországot épitették 

fel. Ez a tömérdek munka a hősök százezreit követelték .  Ebben 

viszont nem volt hiány. Joggal születhetett az a megállapitás, 

hogy felszabadulásunk óta eltelt harminc év alatt többet való-

sitottunk meg .,, mint a korábbi évszázadban. 

Sajnos azonban ez a ha talmas munka, fejlődés sokszor sze-

mélytelen maradt. A társadalom fiatal tagjainak tudatában ezek 

az eredmények nem párosulnak személyekkel, hősökkel. Az ifju-

ságnak nehéz 'a  példakép választás, vagy a választás olyan amely 

nincs szinkronban a szocialista épitőmunkával. Ilyen helyzetben 

kergetnek vágyálmokat és tűznek egyesek maguk elé elérhetetlen 

célokat. A lakossággal, de legfőkép a fiatalokkal meg kell ér-

tetni, hogy "a kommunisták harca  1919-ben  az illegalitás éveiben 
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mér az uj hazafiság alapján folyt. 1945 után a kommunisták 

azért tudták végrehajtani történelmi feladataikat, mert he-

lyesen ismerték fel a nemzet ős az internacionalizmus közötti 

összefüggéseket." 70/  Meg kell értetni, hogy a szocialista nem- 

zet annak a nagy társadalmi változásnak következtében jőn létre, 

amely a kapitalizmus felszámolása ás az uj társadalmi formáció 

épitése hoz magával. Ezt az átalakulást azonban nem követi 

automatikusan a szocialista nemzeti tudat kialakulása. A szo-

cialista nemzeti tudat fejlődése elmarad a nemzeti lét fejl8-

dését8l. Ezért is fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdé-

sekkel és propaganda munkánkban az eddigieknél is nagyobb gondot 

forditsunk rá. 

dogosan állapitotta meg a Csongrád megyei párt VB /1978. 

junius 30./ határozata, hogy "ideológiai munkánk hosszútávé 

feladatának a dolgozók dialektikus és történelmi szemléletének 

er8sitésében kezdeti eredményeket értünk el. A szocialista épi-

t8munka feladatai közötti összefüggéseket, a fejlődés ellent-

mondásosságát jobban értik. Mind a véleménynyilvánitésban, mind 

a magatartásban csökkennek a szélsőséges megnyilvánulások. A 

párt és a munkásmozgalom küzdelmének tapasztalatait, tanulságait 

egyre sikeresebben használják fel a tömegek politikai neve-

lésében. 

A helyi munkásmozgalmi hagyományok ápolása testvérmegyei 

kapcsolataink szélesedése növelte a szocialista hazafiságra ős 

a proletár internacionalizmusra nevelés hatékonyságát. Megyénk-

hez kötődő nemzeti hagyományaink ápolása jól szolgálja a szo-

cialista nevelést, de nem elég tudatos még, hogy a szocialista 

hazafiság legfőbb tartalma ma az épit8 munkában való kiemelkedő 
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helytállás." 71/  A hagyományépoló munkában is ezt kifejezésre 

kell juttatni, amely az érzelmi nevelésnek is fontos területe 

és aktivitásra serkent. 

A hagyományápoló tevékenység ellátása nagyobb tervezem 

rüséget és tudatosségot igényel. E tervszerű munka végzéséhez 

egy megyei társadalmi koordináló, tanácsadó szervet kellene 

létrehozni. Egy ilyen szerv ajánlásokat tehetne az egyes helyi-

ségeknek, ha nem helyi személyiségekről akarnak emléket Maim 

tani. Ezzel elkerülhetők lennének az olyan túlzások, hogy 

Petőfi Sándorról 60, Dózsa Györgyről 44, Kossuth Lajosról 43, 

Rákóczi Ferencről 40, Ady Endréről 34 utca és sok más intéz-

mény van Csongrád megyében elnevezve. Hangsúlyozni szeretnénk, 

hogy körültekintőbb és tervszerűbb tevékenységgel szinesebbé, 

gazdagabbá lehetne tenni ezt a munkát és sok arra még érdemes 

személy, vagy esemény kerülne megőrőkitésre. 

Propaganda munkánknál figyelembe kell venni, hogy megyénk 

két szocialista országgal is határos. A történelem folyamón 

a legkülönbözőbb hatások érték kapcsolatainkat. Ezek a hatások 

még ma is érezhetők, nem múltak el nyomtalanul. A tudati fej-

lődésre még mindig hatással van  a  múlt öröksége. Vannak azonban 

még olyan emberek - egyre kevesebb számban, - akik még mindig 

a régi elképzelések alapján tartják lehetségesnek rendezni 

dolgainkat. Tudomásul kell venni azt is, hogy lakosságunk 

nap mint nap kapcsolatba kerül a szomszéd országok állampol- 

gáraival és a legkülönbözőbb kérdésekben véleményt cserélnek. 

Kapcsolataink alakulását nagyban befolyásolják a kétoldalú 

rokoni kötelékek. Ezek  viszont érzelmi tényezők és komolyan 

számolni kell velük, mert kihatnak szocialista épitőmunkánkra is 
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Ugy véljük jogosan állapitotta meg a Csongrád megyei 

párt VB 1978 évi jelentése, hogy "megyénkben az  időnként  meg-

élénkűló nacionalista hangulat elsősorban abból ered, hogy 

egyes szocialista országok másként értelmezik a proletár in-

ternacionalizmust és a lenini nemzetiségi politikát. Főleg 

az értelmiség és az egyetemi ifjuság egyes csoportjainak a 

határainkon túl élő magyarság helyzete miatt érzett őszinte 

aggodalma, esetenként nacionalista felhangokkal keveredik. 

A körökben végzett eszmei nevelőmunka gyengesége, hogy a haza-

fias érzelmek és a nacionalista hangulatok szétválasztásával 

propagandánk nehezen tud megbirkózni." 72/ 

A meglévő nehézségek őszinte és tárgyilagos feltárásával 

a megyei pártbizottság felhivta a figyelmet az e téren még 

meglévő tennivalókra, hogy ezzel is segitse feladataink mie-

lőbbi megoldását. 

Pártunk egész tevékenységében mindenkor jelentős helyet 

kapott az internacionalizmusra való nevelés. A párt a marxiz-

mus-leninizmus tudományos világnézetének talaján állva - tá-

maszkodva a magyarság legprogresszivebb erőire Kossuthra, Pe-

tőfire, Adyra,, József Attilára akik hirdették, hogy a társadalmi 

haladást, a békét csak a Duna-menti népek összefogása, test-

vári együttműkődése hozhatja meg - dolgozta ki népünk számára 

a helyes politikát. Ennek a helyes következetes politikának 

az eredménye ,  hogy az elmúlt évtizedek alatt a megye lakossá-

gának érzés és gondolatvilágában is döntő változások mentek 

végbe. Megerősödött a szomszéd népek tisztelete, megbecsülése 
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és eredményeik elismerése. Ezt a tiszteletet  de  megbecsülést 

reprezeltálja, hogy a megye helyiségeiben több mint 100 utcát, 

teret, sok emlékművet,szobrot, emléktáblát és intézményt nevez-

tek el e népek fiairól. 

Emléket éllitottak Leninről, Vorosilovról, Malinovszkijról, 

Tolbuchinról, Puskinról, Majakovszkijról, Zójáról, Gagarinról, 

az orosz és szovjet nép sok kiemelkedő személyiségéről. Emléket 

állítottak a német,a lengyel, a jugoszláv, a román, a bolgár 

nép kiemelkedő személyiségeinek. Igy Marx Károlynak, Engels 

Frigyesnek, Zetkin Klérának, Bem Józsefnek, Dembinszki Ernőnek, 

Damjanich Jánosnak, Pérá Szegedinécnak, Nikolas Balcescunak, 

Fetru Grózának, hogy csak a legismertebb személyek nevét emlit-

sük. De a megye lakossága szivébe zárta távolabbi népek fiainak 

emlékét is, akik a haladásért harcoltak, mint p1. az amerikai 

Rosenberg házaspárét, a kongói Lulumbáát, a görög Nikosz Belo-

ianniszt, Lidice tér a csehszlovák néppel való együttérzés és 

szolidaritás kifejezője. 

További kutatómunkával ás kőrültekintéssel ujabb emlékeket 

lehetne állítani a szomszéd népek olyan  személyiségeinek, akik  

sokat munkálkodtak népeink barátságáért, testvéri együttmüködéséért 

Ugy véljük azonban nem elég csupán utcákat, tereket, intézményeket 

elnevezni a kiemelkedő személyiségekről. Ez a kérdés egyik oldala, 

hogy kiknek állitunk emléket? A másik feladat, hogy ébren tart-

suk ős ápoljuk ezeket az emlékeket. Tegyük őket közkinccsé. 

E szép feladat végzésére, a múlt emlékeinek ápolására alkal-

masabb helyet, mint  az iskola nehéz elképzelni. . 
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Az iskolai hagyományápoló munkához csatlakoznak a KISZ 

szervezetek és a szocialista brigádok is. Eddig is foglal-

koztak a hagyományápoló munkával, de a jövőben nagyobb és 

tervezerúbb segitséggel még eredményesebben ás hatékonyabban 

dolgozhatnak. 
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Életrajzi gyüjtemény 

Áchim András  /Békéscsaba 1871 - Békéscsaba 1911./ 

Parasztpárti politikus, országgyűlési ké{viselő, szerkesztő, 

a nagybirtok elleni harc jelentős vezetője. 1906-ban megalakí-

totta a Magyarországi Független Szocialista Pártot /később: 

Magyarországi Parasztpárt/ és hetilapját, a Paraszt Ujságot. 

1908-ban létrehozta a Kisgazdák, Földmunkások és Kubikusok Szak-

egyletét. Többször választották meg országgyűlési képviselővé. 

Parlamenti beszédeiben ős cikkeiben földreformot követelt. Lobba-

nékony természetű volt, s ez is hozzájárult egyéni tragédiájához. 

1911. május 14-én politikai és családi ellentétek miatt a Zsi-

linszky testvérek meggyilkolták. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 7. oldal./ 

Ady Endre  /Érdmindszent 1877 - Budapest 1919./ 

A legnagyobb magyar költők egyike. 1897-től rendszeresen jelen-

tek meg versei és tárcái a zilahi Szilágyban, majd a Debreceni 

Hirlapban, később a Hétben. Első kötete "Versek" cimmel jelent 

meg 1899-ben. Többször járt Párizsban. Itt ismeri meg a francia 

szimbolista lírát, amely mind költői, mind politikai fejlődése 

szempontjából igen jelentős. 1906-ban jelenik meg döntő hatású 

kötete, az Uj versek. Költészete körül hamarosan megindul a feudá-

lis-konzervativ tábor és a társadalmi megújhódás hiveinek harca. 

További jelentősebb kötetei: Vér és arany, 1907. Az Illés sze-

kerén, 1908; Szeretném ha szeretnének, 1909; A menekülő élet, 

1912; Ki látott engem? 1914, A halottak élén, 1918. Verseiben, 

cikkeiben korábban a feudális Magyarország polgári demokratikus 
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megújhódásét, a jogtalanság ős kifosztottság megszüntetését 

hirdette és sürgette, később a proletariátus felé fordul, 

tőle várta a megváltó forradalmat. A háboru első éveit a 

csucsai Boncza kastélyban töltötte, rpajd 1917 -ben feleségével 

Csinszkával /Boncza Bertával/ Budapestre költözött. 1909 

óta tartó betegsége állandóan súlyosbodott. 1918 novemberében 

rég részt vett a parlamentben a köztársaság kikiáltásának . 

ünnepén. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 12. oldal./ 

Álmaros /819 - 895/ 

A IX. században a magyarság egyik fejedelme, Árpád apja. 

Ogyehc és Emese fia. A honfoglalás első szakaszában halt meg, 

a krónika szerint Erdélyben megölték. Pogány kori totemiszti-

kus hagyomány szerint a turul madár fia volt. Ezt a tenden-

ciót középkori krónikáink úgy alakitották át, hogy a teherben 

lévő Emesének a turul adta hirül Álmos születését. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 24 oldal./ 

Alpári Gyula /Dunaföldvár 1882- Sachsenhausen 1944./ 

A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom haroosa, ujságiró. 

1902-től a  Népszava munkatársa. 1903-ban az MSZDP titkár-

ságán dolgozott.,  1906-tól az ifjumunkásmozgalom egyik ve-

zetője. Részt vett a stuttgarti Szocialista Ifjuségi Inter-

nacionálé alakuló kongresszusán. Lelkesen üdvőzölte az orosz, 

majd  a  magyar forradalmat. Megalakulásakor csatlakozott a 

KMP-hez, az illegális Központi Bizottság tagja lett. A Magyar 

Tanácsköztársaság idején külügyi népbiztoshelyettes, Kun 
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Béla munkatársa. Részt vett a Kommunista Internacionálé 

szervezőmunkájában. Csehszlovákiában, majd  Ausztriában, 

Németországban, Svájcban ás Franciaországban tevékenykedett. 

1940-ben Párizsban tartóztatta le a Gestapo, 1944-ben kon-

ceritráciás táborban gyilkolták meg. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 24 oldal./ 

Andréssy Gyula  gróf /Tőketeneres 1823 - Volosen 1890/ 

politikus, miniszterelnök, az MTA tagja. Részt vesz a pákozdi 

és a schwechati ütközetben, a tavaszi hadjáratban Görgey 

segédtisztje. A világosi fegyverletétel után Párizsban ás 

Londonban élt. 1851-ben távollétében halálra itélték, 1858-

ban amnesztiát kapott. Deák Ferenc köréhez csatlakozott haza-

térése után. Közreműködik a kiegyezés létrejöttében. 1867-től 

1871-ig miniszterelnök és honvédelmi miniszter. 1879-től a 

Monarchia-külügyminisztere. Politikai tevékenységének fény-

korát a berlini kongresszus ásszehivása és tárgyalásai je-

lentették. 1879-ben lemond, miután aláirta a Németországgal 

kötőtt kettős szövetségi szerződést. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 33 oldal./ 

Arany János  /Nagyszalonta 1817 - Budapest 1882./ 

A legnagyobb magyar epikus költő, az MTA tagja. 1840-től 

aljegyző Nagyszalontán. A Kisfaludy Társaság pályázatára 

megirja a Toldi c. művét, amely a népies realista epika leg-

kiemelkedőbb remake. 1847-ben elnyeri a pályadíjat és ezzel 

együtt az irodalmi világ érdeklődését de  Petőfi barátságát. 

A szabadságharc számtalan forradalmi hangú költemény riegirá-

sára ihlette. 1851 őszén a nagykörösi ref. gimnázium tanára 
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lett. Lirai verseket és történelmi balladákat ir. Behatóan fog-

lalkozik esztétikai és irodalomtörténeti problémákkal. 1860 

őszén a Kisfaludy Társaság igazgatójaként Pestre költözött. 

1865-ben elvállalta az MTA titkári tisztét, majd 1870-től 

1879-ig főtitkárként működött. Utolsó nagy művét, a Toldi sze-

relmét 1879-ben fejezte be. Négy alkalommal kapta meg az MTA 

nagyjutalmát. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 50 oldal./ 

Árpád  /? - 907 ?/ 

Álmos fia, a honfoglaló magyarság fejedelme, a magyar törzs 

vezére. Az 1301-ig uralkodó Árpád-ház őse. A honfoglalás első 

szakaszában Kurszán mellett a gyula tisztét viselte, amely a 

tényleges hatalom birtoklását jelentette, s mint hadvezér 895-ben 

a vereckei hágón át benyomult a Kárpát-medencébe. A  kende  mél-

tóságot Kurszán halála után /904/ ragadta magához. Ut fiáról 

tudunk. Az Óbudára folyó patakmeder forrása fölé temették el, 

ahol kereszténnyé lett utódai a Fehéregyháza nevű templomot 

épitették. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 56 oldal./ 

Árvai Bálint  /Szentes 1875 - Szentes 1919./ 

a szocialista földmunkásmozgalom harcosa. Cipészmester volt. 

Fiatalon csatlakozott a  munkásmozgalomhoz. 1901-ben  a szentesi 

Általános Népkör alapitó tagja, 1905 után elnöke. Ő inditotta 

el és egyik szerkesztője volt a földmunkások és szegényparasz-

tok lapjának, a Szabad Szónak. A Tanácsköztársaság ide§ is 

jelentős szerepe volt Szentes munkásmozgalmában. Részt vett a 

Tisza-menti harcokban. Az intervenciós csapatokkal vivott 
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harcok során halt hősi halált. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 56 oldal./ 

Attila  /? - 453/ 

hun uralkodó /433-453/ 

a hun-magyar mondakör központi alakja. Középkori történet-

irásunk tőle származtatja Árpád-házi királyainkat. Történelmi 

személy, a népvándorlás korának leghatalmasabb vezére. Adó-

fizetésre kényszeritette a kelet-r .bmái :.:birodalmat. Galléig 

portyázott seregével. Emlékét számtalan monda őrzi. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 168 oldal./ 

/Mindenki Lexikona I. Bp. 1974. 85 oldal./ 

Aulich    Lajos  /Pozsony 1792 - Arad 1849./ 

honvéd tábornok, honvédelmi miniszter. Császári tiszt volt, a 

Sándor-gyalogezred alezredese. 1848-ban honvéd ezredes. 1849. 

február 16-tól tábornok. Mint hadosztályparancsnok részt vett 

a felvidéki hadjáratokban. A tavaszi hadjáratban sikeresen 

harcolt az isaszegi csatában. ás Buda ostrománál. Gőrgey hive 

volt. 1849. julius 14-től augusztus 11-ig a szabadságharc 

utolsó hadügyminisztere, az aradi tizenhárom vértanú egyike. 

/Magyar Életrajzi Éexikon I. Bp. 1967. G3 oldal./ 

Bacsó Béla  /Kassa 1891 - Dunakeszi 1920./ 

iró, szociáldemokrata ujságiró, a fehérterror áldozata. Mű-

ködését a Kassai Munkás c. pártlapnál kezdte. 1919-ben a 

Népszava első munkatársa volt. Cikkeket irt a fehérterror ellen. 

1920. február 17-án este, amikor Somogyi Béla társaságában tá-

vozott a Népszava szerkesztősógóből, az Ostenburg különitmény 
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tagjai elhurcolták, a Megyeri Csárda és a Fővárosi Vizmüvek 

között lelőtték ás holttestüket Dunakeszi határában a Dunába 

vetették. Holttestét néhány nappal később az Újpest-rákospa-

lotai Duna-parton találták meg. A szocialista szépirodalom 

sokat ígérő tehetsége volt. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 68 oldal./ 	. 

Baj csy Zsilinszky Endre /Szarvas 1886 - Sopronkőhida 1944./ 

publicista és politikus, a második vilégháboru idején a magyar 

függetlenségért folytatott harc kiemelkedő vezető egyénisége 

és vértanuűja. 1918-ban a MOVE egyik alapitátagja, a Tanácskőz-

társaság kihirdetése után Bécsbe emigrál, majd Szegedre vissza- 

térve az ellenforradalmi erőkhöz csatlakozik. 1923-ban Göm-

bössel együtt részt vett a Fajvédő Párt megalapitásában. Po-

litikai fejlődésében jelentős fordulatot hozott,amikor az 

1935-ős országgyülési választások idején pártszövetségre lépett 

az októberistékkal és a polgári radikálisokkal. Idejében fel-

ismerte, hogy a német veszéllyel szemben szükség van a Duna-

menti kisnépek összefogására. Harcolt a háborúból való kilépés . 

érdekében. 1942-tő1 részt vett a Történelmi Emlékbizottság 

munkájában. Kapcsolatba került a szociáldemokrata és kommu-

nista párt képviselőivel. A polgári politikusok közül egyedül 

ő jutott el e németellenes fegyveres ellenállási harc válla-

lásáig. 1944 november elején a Magyar Nemzeti Felkelés Fel-

szabaditó Bizottságának elnökévé választották. Árulás követ-

keztében elfogták a nyilasok és Sopronkőhidán 1944. december 

24-én kivégezték. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 71 oldal./ 
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Bajza József  /Szűcsi 1804 - Pest 1858./ 

költő, kritikus, szerkesztő és publicista, az MTA tagja. A 

reformkor irodalmi életének egyik vezéralakja. Polémiáiban 

a polgárosodás eszméinek képviselője volt. Közreműködött a 

Kisfaludy Társaság megalapitásában. 1837-től 1843-ig Vörősmarthy-

val és Toldyval az Atheneumot szerkeszti. Egy évig a pesti 

Magyar Szinház igazgatója. 1848-ban a Kossuth Hirlapja c. napilap 

szerkesztője. A szabadságharc bukása utáni időkben bujdosásra 

kényszerül. Versei a zsarnokság gyűlöletéről, a forradalomhoz 

való hűségről tesznek tanúságot. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 74 oldal./ 

Balassa Bálint  /Zólyom 1554 - Esztergom 1594./ 

a magyar reneszánsz nagy kőltője. A hires Julia-ciklus legszebb 

darabjait ós pásztordrámáját 1589-ben Erdélyben irta. Hányatott 

élete, anyagi gondjai, viszálykodásai, szerelmi bonyodalmai, 

perlekedései elől Lengyelországba menekül. Dembnóban és Krakkó-

ban irta legszebb költeményeit, amelyekben szerelmét Celiának 

nevezi. A magyar nyelvű lira első kiemelkedő, világirodalmi 

szintű képviselője. Költészetében a szerelmi lira összefonódott 

a törők elleni harc élményeivel. 1594 tavaszán Esztergom ostro-

mánál megsebesül és néhány nap múlva vérmérgezésben meghal. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 84 oldal./ 

Balázs Béla  /Szeged 1884 - Budapest 1949./ 

költő, iró, a filmesztétika uttörője, Kossuth-díjas. Már diák-

korában verse jelent meg a Szegedi Naplóban. 1919-ben az irói 

direktórium tagja, a szinházügyek egyik irányitója. A 20-as 

években Bécsben és Berlinben él, filmesztétikával, filmron- 
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dezéssel és forgatókönyvirással foglalkozott. 1931-ben 

meghivták a moszkvai filmakadémiára tanárnak. Népszerűek 

ifjusági regényei is. A felszavaduiás után pártmunkás, a 

Filmtudományi Intézet igazgatója. Drámáit, novelláit és regé-

nyeit az elmélyült lélektani ábrázolás teszi jelentőssé. 

Filmművészeti irásai a filmélet klasszikusai közé emelték. 

Műveit több nyelvre leforditották. 

/magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 86 oldal./ 

Balcecu Nicolas  /1819 - 1852./ 

román forradalmi demokrata politikus és történész. Kezde-

ményezte az 1849. julius 14-i, Kossuth által aláirt román-

magyar megállapodást. 

/MWndenki Lexikona I. Bp. 1974. 98 oldal./ 
m 

Balogh Ádám  /Vas vármegye 1665 Buda 1711./ 

kurucz brigadéros, dunántúli középbirtokos nemes. Részt vett 

a törököt kiüző háboruban. 1700-ban Vas vármegye főszolga- 

birója lett. 1704-ben csatlakozott Rákóczihoz, aki ezredes-

kapitánnyá nevezte ki. Bátor, leleményes ás fáradhatatlan 

alparancsnok volt. 1706. november 6-án a győrvári diadalmas 

ütközetben ő vezette a lovasrohamot. 1710. október 28-án 

a császáriak fogságába kerül. A haditörvényszék halálra itélte 

és kivégezték. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp ,  1967. 95-96 oldal./ 



- 158 - 

Bh  János  /? - ?/ 

1901-1903 között a szentesi református egyház főgondnoka. 

"Egy város, akinek szivo van" cimmel nevezetes emlékbeszédet 

tartott 1903-ban, amely később nyomtatásban is'megjelent. 

/Magyar városok monográfiája III. Szentes é.n. 242 oldal. 

kb. 1927./ 

Bánk bán  /12 - 13 század/ 

A bor - Kalán nemzetség tagja. Részese volt annak az összees-

küvésnek, amely II.András távollétében 1213-ban Gertrúd királyné 

réggyilkolásával végződött. Feleségének elcsábitása csak a 13. 

század végi osztrák krónikákban tünik fel. Az összeesküvés a 

Gertrúd által pártfogolt idegen uralom elleni magyar főúri 

akció volt. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 105 oldal./ 

Baross Gábor  /Pruzsina 1848 - Budapest 1892./ 

Fa dualizmus korának kiemelkedő  gazdaságpolitikusa, miniseór, 

1875-től szabadelvü párti képviselő, Tisza Kálmán hive. Előbb 

közlekedési államtitkár, majd közmunka- és közlekedésügyi, 

később kereskedelemügyi miniszter. Nevéhez füződik a vasútvona-

lak nagy részének államositása, a vasúti hálózat fejlesztése, 

a vagon- és mozdonypark növelése. Kiépitette Fiúme kikötőjét, 

fejlesztetté a dunai hajózást. Megalkotta az első modern út-

törvényt. Közlekedéspolitikájában Széchenyi reformeszméinek 

megvalósitója. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I.-Bp. 1967. 121 oldal./ 
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Bartók Béla  /Nagyszentmiklós 1881 - New York 1945./ 

zeneszerző, zongoraművész ás zenetúdós, az MTA tagja. Zene-

szerzői munkásságát'Brahms zenei örökségének jegyében kezdte 

meg, majd R. Strauss lett döntő hatással fejlődésére. A döntő 

fordulatot a népzene kutatás hozta meg zeneszerzői pályáján. 

Erdélyben, szlovák nyelvterületen ás Romániában gyűjtött. 

Kodállyal karöltve dj magyar zenei stilust teremtett. A közössé-

get "A fából faragott királyfi", "A kékszakállú herceg vára", 

és a "A csodálatos mandatin" c. operáival nyeri meg. Külföldi 

turnéi után világszerte elismert előadóművész lesz. Vonós-

négyesei, zongoraversenyei világhirüek. A fasizmus térhóditása 

emigrációra kényszeriti. 1943-ban a Bostoni Szimfónikusok kar-

nagyának felkérésére irja a Concertot, 1944-ben pedig Yehudi 

Memuhin számára a Hegedű-szólószonátát. Élete utolsó évében 

a Brácsaversenyen dolgozott. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 130-132 oldal./ 

Batsányi dános  /Tapolca 1763 - Linz 1845./ 

a magyar felvilágosodás jelentős költője, a nagy francia pol-

gári forradalom eszméinek követője, az MTA tagja. Orczy Lőrinc 

családjánál nevelő, itt alakultak ki irói kapcsolatai Kazinczy 

Ferenccel ős Baróti Szabó Dáviddal megalapitotta az első iro-

dalmi folyóiratunkat,. a Magyar Museumot. A jakobinus mozgalomba 

való részvételéért 1794-ben letartóztatták. Egy évi börtön-

büntetését Kufsteinben tölti. 1809-től Párizsban élt, Napoleontól 

évdijat kapott. Napóleon bukása után Linzbe internálták fele-

ségével együtt. A politikai lira első jelentős képviselője, aki 
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a magyar irodalmi életről elszakitva élte le életének 

jelentős részét. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp: 1967. 142xoldal./ 

Batthyány Laiós  gróf /Pozsony 1806.- Pest 1849./ 

liberális nagybirtokos, az első független magyar minisztérium 

elnőke. Fiatalon katonai pályára lépett. 1830-tót részt vett 

a reform-országgyűléseken felsőtáblai tagként. A főrendi ellen-

zéki csoport jelentős tagja, majd vezetője. 1847-ben az ellen-

zéki párt elnöke lett. A reformköveteléseket Bécsbe vivő kül-

döttségnek a tagja 1847. március 17-én V. Ferdinánd miniszter-

elnökké nevezte ki. Arra törekedett, hogy az önállóság bizto-

sitása mellett az országot az alkotmányosság talaján is meg-

tartsa. Lemberg megölése után lemond. 1849. január 8-án 

Windischgractz elfogatta, s az ellene inditott felségárulási 

perben Schwarzenbérg nyomására halálra itélték. A kiegyezés 

után országos gyászb közepette a Kerepesi temetőben temették 

el, ahol a Batthyányi-mörőkmécses hirdeti emlékét. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 146-147 oldal./ 

Bebrits Lajos  /Teregove 1891 - Budapest 1963./ 

a munkésmozgalom harcosa, ujságiró, pártszervező, miniszter. 

1910-től 1919-ig a MÁV szolgálatában állott Szegeden, Tomes-

várott de  más helyeken. Illegális tevékenysége miatt több 

ízben letartóztatták. 1923-ban az USA-ba ment, ahol belépett 

a kommunista pártba. 1930-ban az USA-ból kiutasitották, s 

1932-ben Moszkvába ment, ahol az egyik nagy vasutigazgatóság- 
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nál,. majd ipari szövetkezet élén dolgozott. A felszabadulás 

után hazatért. Orezággyülési képviselő, minisztei biztos, 

később államtitkár lesz. 1949-től 1956-ig közlekedési és pos-

t®ügyi miniszter. Élete utolsó szakaszában diplomáciai vonalon 

dolgozott. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 153-154 oldal./ 

IV.Béla /1206-1270./ 

király 1235-1270. II.András fia. Első intézkedéseivel elko-

bozta azok birtokait, akik anyjának Gertrudisnak a meggyil-

kolásában részt vettek. 1238-ben menedéket adott a tatárokról 

megvert kunok egy csoportjának. Ezért a magyarok ellene for-

dulnak. A tatárok ellen vivott muhi csata 1241-ben a feudális 

széttagoltság miatt teljes vereséggel végződött. Államférfiui 

képessége a katasztrófa után bontakozott ki. 1242-ben megkezdte 

az ország.ujjáépitését, szakitva korábbi politikájával birtok-

adományozásokkal támogatta a várakat épitő magyarokat. 1246-ban 

ó emeli városi rangra szegedet. Épitkezései közül a Nyulak 

szigetén Margit leánya számára épitett kolostor, a visegrádi 

lakótorony romokban fennmaradt. Életének utolsó szakaszát fiával, 

Istvánnal folytatott küzdelme töltötte el. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 164-166 oldal./ 

Beloiannisz Nikosz /1915 - 1952./ 

görög kommunista. 1934-től a GKP tagja, ezért kizárták az 

egyetemről. 1934-36 között pártszervező. 1936-ban száműzetésre 

itélik. 1943-ban megstkött, az antifasiszta partizánharc egyik 

szervezője lett. 1946-49 között a polgárháboruban politikai 

funkciónárius. 1950-től a Központi Bizottság tagja. 1951-ben 
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letartóztatték de a vilégméret0 tiltakozás ellenóre ki.- 

végezték. 

/MunkésmoZgalomtörténeti,Lexikon Bp. 1976. 71 oldal./ 

Bem 3ózsef  trarnew 1794 . Aleppo,Sziria 18504/ 

lengyel katonatiszt. magyar honvétábornok. az  1848.48.es 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő egyénisége. Az 1830.31.i 

lengyel felkelés idején  szerzett  magának nemzetközi katonai 

hirnevet. 1848 tavaszén bekapcsolédott a galiciai forradalmi 

mozgalomba ,  majd a forradalmi Bécsnek ajánlotta felxszolgálatait. 

Kossuth 1848 4  december 1-én az erdélyi hadsereg főparancsnokává 

nevezte ki. A magyar országgyOlás altábornaggyá nevezte ki. 

Komoly katonai sikerek  után  a 70 GOO fanyi cári intervenciós 

seregtől Segesvérnál döntő vereséget szenvedett.. A világosi 

fegyverletétel utén Törökországba emigrált. . 

/magyar gletsgajzi Lexikon I. Bp. 1987. 170 oldel./ 

Benedek Elak  /Kisbacon 1869 . Kiebacon 1929./ 

ujságirer, iré. A Budapesti Hirlap és més lapok mpnkatársa. 

1887-t81 1892-ig orezéggyOldei képviselő. Beszódeiben az 

ifjuségi irodalommal, a népköltészet és a népnlielv. valamint 

a közektatás kérdéseivel foglalkozott, 1900-ban a Kisfaludy 

Társaság tagja lett. Mint meseiró a magyar 6yermekirodalom egyik 

megteremtője. Ifjuségi 	szerkesztői möködéeével az 

élen jérő pedag6gusok között foglal  helyet.  

/Magyar tletrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 174 oldal,/ 
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Bercsényi Miklós  gróf /Tenmeivény 1665 Rodostó 1725./ 

kuruc fógenerálie, II.Rákóczi Ferenc mellett a szabadságharc 

egyik fő szervezője és irányitója. 1686=•ban Buda ostrománál 

ezredes, majd Szeged várának főkapitánya lett. 1691-•től Ung vm. 

főispánja, kir.tanécsos és bán tvidéki vicegenerális. 1696-tól 

1699-ig Felső-Magyarország főhadbiztosa. Az 1690-es évektől 

mindjobban szembefordult I. Lipót abszolatizmueéval, 1703 ta- 

vaszán B éven ét Rákóczi legbizalmasabb tanácsadója. 1711-től 

1716-ig a lengyelországi Brezan várában 81t, majd ,1716-ban a 

török-osztrák háború küszöbén e szultán meghivósára törlik te-

rületre ment, s 1717-ben Orsova felől megprübélt betörni Magyar 

országra. 1718-ban Rodostóba kdltözött, ott halt meg. Hamvéit 

1906-ban hazahozták. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 185 oldal. ../ 

eerzsony, báni©i  /Egyhézashetye 1776 -:Nikia 1836./ 

nagy lirikus, a, klasszikus verselés kiemelkedő mestere, az MTA 

tagja. 1803-tól haláláig Niklán 61.A,gázdálkodás mellett verse- 

ket ir. 1808-ban eljuttatta verseit Kazinczy Ferencnek.A . Mondolat 

cimíü dunántuli gúnyirattal kapcsolatos-. vita később elidegenitette 

Kazinczytől. Kölcseynek 1817`ben megjelent bírálata vitára in-

gerelte. Ettől kezdve kevés verset irt,, hoeszadalmes,sokszor ter-

méketlen esztétikai tanulmányokat folytatott Hosszú hallgatás után 

1825 körül ismét szerepel az irodalmi életben. Kőltészetáben s . 

magyar nemesség legjobbjainak élmény- és érzelmi válsága, belső 

világnézeti küzdelme tükröződik. Költői leveleiben. az ész és a 

tudomány hatalmát hirdeti. 

/Magyar Életrajzi Lexikon Z. Bp. 1967. 201- ►202 oldal./ 



- 164 - 

Bethlen Gábor /Marosillye 1580 - Gyulafehérvár 1629./ 

Erdély fejedelme /1613-1629/. a 17. századi magyar történelem 

egyik legnagyobb alakja. Báthori Zsigmond fejedelem udvarában 

nevelkedett. Fiatalon részt vett a török elleni havasalföldi 

hadjáratban. Katonai és diplomáciai tehetsége korán kitűnt. 

A kibontakozást kezdettől fogva a tőerők szövetségében. a Habs-

burgok ellenében kereste. Fejedelemsége önállóságát bizto-

sította II, Mátyással szemben, de a Porta ellenében is. Közpon-

tosított nemzeti államszervezet kiépitésére tőrekedett. Kor-

szerű hadsereget szervezett, amellyel a magyar királyság egy-

ségét akarta helyreállitani. Habsburg-ellenes nemzetközi koali-

ciót próbál létehozni. Tervei a lengyel korona megszerzésére 

is irányultak. 	. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 205-206 oldal./ 

Bihari dános /Nagyabony 1764 --Pest  1827./ 

cigány származású zeneszerző és hegedűművész, a verbunkos 

stilus legnagyobb képviselője. 1801 körül Pesten alakitotta 

meg hiressé vált bandáját, amely többnyire őt tagból állott. 

Nyugtalan vándoréletet élt, melynek során bejárta Magyaror-

szágot, sőt Bécsben is játszott, ahol Beethoven is hallgatta 

játékát. Működésének fénykora az 1820-as évek elejére tehető. 

Liszt Ferenc is nagy elismeréssel emlékezett meg róla. 1824-ben 

baleset érte, eltörte bal karját, igy a primásságot kénytelen 

volt másnak átengedni. úregkorában magára hagyottan élt. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 217 oldal./ 
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Bite  Pal  /Szeged 1866 . Szeged 1950./ 	 ' 

.szocialista tanitó. 1919-ben e Tan8cskőztérsaság idején kap-

csolódott be a munkásMozgálomba:  Tanfelügyelő le;az. és meg-  

választ ják • Fa pedegágus sz®kszervezet elnökének. Mozgalmi  te--  

vbt<enysége-mellett irodalommal is foglalkozott. A népies  

irónyzathoz sorolható .  

/Péter László. Szeged utcanevel.. Szeged, 1974..,  73,o1da1,/'  

. B ~.a:ha t~u.lza /Rimaszombat .1850 'Budapest  1926./  ' 

sz9,nésznő, a  századvégi népszinmirvQk hires primadonnája, a  

"nemzet csalogánya".  1866.ban ment férjhez BlahEa Uánoa kar*.  

mesterhez. Férje halála után 1871-ben a  Nemzeti Szinházhoz  

került. 1875-ben a pesti Nápszinház szerződtette.: .  1901.ben  

a Nemzeti Szinház örökös tagja lett. 'Utolsó nagy sikerét  

1908-ban Csiky Gergely "Nagymama " e ..: szinművében aratta.  6 
tette e Nbpszinházat a pesti német ezinh'éz diadalmas vetély-  

társévé:  

/Magyar  dletrajzi Lexikon 1.. Bp. 1962.: 220 o1d®1,./  

Bocs_ka.i István  /Kolozsvár 1557:- Kassa 1606,:/  

Erdély' fejedelme /l605wl506/ 4592-tE 1. váradi kapitány.,, a  

törökellenes párt egyik vezéralakja... 1595-eben nagy győzelmet' 

 eeregével a törik ellen Giur-ginná1 . 1604-ben a ha jdük  

és a hozzájuk csatlakozó jobbágyok ellen az idegen uralom  

ellen' szabadságharcot°'.ndit 1605-bon a szerencsi országgyŰlás  

Magyarország fejedelmévé választotta.. - 'A szabadságharc gy8ze--

meinek k.ivivóit, e hajdúk zömét kiemelte a főldesuri fenn- 

hatóság 041. Végrendeletében a független Erdély fenntartását  
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kötötte utódai lelkére, hogy megvalósuljon a szultán és  e 
császár birodslma'közt az  ország egysége és a nemzeti királyság.  

/Magyar Életrajzi Lexikán T. Bp.. 1967 :. 224 oidol./  

B8d9. Vera /Szeged 1889 --Szeged  1923. ./  

a Szegedi Kenderfantigyár munkásnője volt, 1906-tó1 részt vett  

a muntcésezervezk®déaben ős az agitéciós munkéban, 1919-ben  

Sz.atynazon segitette a direktórium munkájét. A#'utárezolgéléta..-  

ban lévők élelmezéséről gondoskodott, 1922«bon bebc#rtőnzik  

kommunista  szervezkedésben valá részvételéért. Betégen'kerü1  

szabadlábra, igy is vállalta aNépszeva lepkihordését, Börtön-

ben  szerzett betegségQ'fv7ytán 1925-ban meghalt .,  . 

/Csongrád megye  forradalmi harcosainak életraj zi gyüjtemánye:  

Szeged ., 1973. 19-20 oldal ./  

I3o[cánvl oezgli /Budapest 1871 - :3zov jetuniá 1940./  

a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosa: 1894-től 1913=ig  

az  SzDP vezetőségi tagja,; kiváló oz8nok ős  ujségirói A MÉMOSZ  

alapitéja. 1918-ban a Nemzeti  Tanács  tagjaként rósztvetx a   

belgrádi fegyverszüneti tárgyalásokon. A  Tanácsköztársaság ide- 

munkaügyi ős népjóléti népbiztos, A nópbiztogperben 1920-ban  

halálra itlt ék, majd a fag,olycsere révén 1922-ben a Szovjetunióba  

került. Munkatársa 'volt ' a moszkvai rádiónak is. A tőrvény+tse lLe~;-  

oégeknok esett áldoiatul.: 

/Magyar Életrajzi  Lexikon 	1967. 236 oldal:/  

Bori[ héj.  /Szoged 1893 Szeged 1926./ 	. 

kőműves, a szegedi munkásmozgalom harocsa. Az első'vilógháboruban  

katona volt, 1916.-ban rokkantsága miatt leszerelték„ A KMP.•.b®  
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megalakulásakor belép. A szegedi direktórium kivonulása 

után miemelkedö munkát vállalt. Segélypénzt ás röpiratokat 

hozott át a franciák által megszállt Szegedre. A Tanácsköz- 

társaság bukésa után ujságárusként működött, a mozgalom harcos 

katonája maradt haláláig. 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyűjteménye .. 

Szeged, 1973. 22 oldal ./ 

Bornemissza Geroely ,  /? - 1555./ 

végvári vitéz, egri kapitány. 1552-ben hadnagy a töröktől 

ostromlott Eger várában s a védelem egyik fő mozgatója. Tinódi 

szerint különösen túzszerászi leleményességével font ki. 

1553-tál Eger várának kapitánya. 1553-ban egy portya alkalmával 

a tőrökék elfogták ás Istenbulba vitték. További sorsát nem 

ismerjük. 

/Magyar dletajzi Lexikon I, Bp. 1967. 247-248 oldal./ 

Boros Sámuel  /1787 - 1866./ 

Szentes város első polgármestere. Nagy érdemeket szerzett az 

örökváltsági tárgyalásokon, majd létrehozáséban. A szabadság--

herc bukésa után vérfogságra itélték. 

/Megyem városok monográfiája ZII.Szentes é.n./kb.1927/ 95 old./ 

Borai János  /Hódmezővásárhely 1878- Hódmezővásárhely 1959 „/ 

épitőmunkás, a hódmezőváeárhelyi munkásmozgalom kiemelkedő 

egyénisége. Részt vett  a  Szántó Kovács 3ónös féle megmozdu-

lásban. A szociáldemokrata pártszervezet helyi alapitó tagja . 

%Mát t  1908-tó1 a MÉMOSZ helyi csoportjának elnöke. 1918-ban 

a Nemzeti. Tanács alelnöke, majd elnöke. A Tanácsköztársaság 

idején a városi direktórium tagja., A két vilégháboru között 
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az illegális kommunista párttal tartott kapcsolatot. A fel-

szabadulds után részt vett az MKP helyi szervezetének 1étre-

hozéséban. A Munka Vőrös Zászló Érdemrendjévol.tűntették ki.  

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajza. gyüjteménye. 

Szeged, 1973. 21-22 oldal '/ 

Botond /X.ezázad/ 

a kalandozésok egyik vezére, a Botond nemzetség őse, A krónikák 

Kölpényt nevezik meg apjaként. Lékel és Bulcsuval együtt részt 

vett a bizánci birodalom ellen irányuló hadjáratokban, 952-ban 

Bizánc ellen önálló akciót vezetett, s erről az aranykapu 

mondája maradt fenn, 

Magyar  iletrejzi Lexikob I. Bp. 1967. 254 oldal ./ 

Braun  Éve  /Sp 1917 -► Bp 1945./ 

a munkásmozgalom vértanuja, tisztviselő. Braun Róbert tár-

sadalomtudós leánya. Kabényén kapcsolódott be az ifjusági 

mozgalomba.:  Kulich Gyula munkatársa volt. 1940-ben letar- 

tóztattuk, .. de bizonyitékok híjén felmentették, Ezután tagj a . 

lett a KMP-nek.. A német megszállás alatt fegyveresen harcolt 

fasiszták ellen. 1945. január 7-én elfogták és a Várban 

kivégezték. 

/Magyar Életajzi Lexikon I.  ep. 1967. 262. oldal./ 

Budai Nacay Antal  /? - 1437/ 

az 1437-i erdélyi parasztfelkelés egyik vezére. Serege kés 

mellett nagy győzelmet aratott a nemességen,amely .a Kolozs 

monostori egyezményben Iténytelen volt engedményeket tenni. . 

Az egyezmény megszegése miatt a harc tovább folytatódott 
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Kolozsvár mellett e  négy napig tartó ütközetben esett el.  

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp.  1967.273 oldal./  

Bujdosó  Gvöray /? - 1754./  

egyik szervezője az 1753 ' 6v3. alföid9. parasztmozgalomnak.  

Az antifeudélis jellegü mozgalom az államhatalom ellen  1ré~ 

nyult, Noha a kuruc hagyományokat ápoló megmozdulás alig  

jutott . t .úl .s. tervezésén, három . vezetőjét, köztük Bujdosó GyBr-  

gybt 1754-ben Budán lefejezték. társait pedig sáncmunkára  

vagy kűlföldi. katonai szolgálatra küldték.  

/Magyar  Életrajzi. Lexikon 1. Op. 1967. 276-.277 oldel,/  

i3urián  Lajos  / ? - ? /  

Szentes város polgármestere 1892-től 1896-ig. Elévűlhetetlen  

érdemeket szerzett Szentes város fejlődésében.  

/Magyar városok monogr8fi.éje. III Szentes é.n./kb 1927/ 99 old./  

Cházér- András /315léez 1745 - Rozsnyó 1815./  

megyei főjegyző, jogi ire3, a  magyar9YógYPedagágia ut:tűró je.  

3ele3ntőe' ezerepet jbt9zótt a magyar 'Mealy  elismertetését célzó  

mozgalomban, de a szlovákok magyero®itáséra irányuló törek-  

vésekben i.6. 1799-ben gyűjtést inditott a sűketnémák  intéz-  

cabnyének freléllitásárá. Múnkésségőnak eredményeként 1802 -ben  

Vácottmegnyilt a'sűketne3mák első intézeto.-3avaslatot kés.zi-  

tett egy magyar tudós társaság létrehozására is.  

/Magyar Életrajzi Lexikon  I. Bp. 1967. 283-284 oldal./  
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Cseh  Imre  Airdlyhegyes 1883 - Szeged 1955/ 

cipész, a szegedi munkásmozgalom harcosa. Az első Világháboru 

előtt a böripari  szakszervezet  ezegedi csoportjában  dolgozott,  

sztrájkok szervezésóben is részt vett. A  Tanácsköztársaság  

idején a Szegedi Munkástanács tagJává választották. 1944-ben 

• a fasiszták ioternálták. A felezabadulde után az ujjáépitésben 

tevékepOedett. Nyugdijasként halt meg. . 

/Csongr4d magye , forrédalmi harcosainak életrajzi gyÜjteménye. 

szaged,, 1973. 24.25 oldala 

Ceer aózsof  /Makó 1880- Mak6 1852/ , 

cipész, a makóiírtunkásmozgalom harcosao Szovjet.Oroszországban 

hadifogolyként 'kapcsolódott be a forradalmi mozgalomba. Haze.,  

térése után rószt vett a,KMP makói,csoportjának sietvezkedé. 

sőben. Tanácsköztáreastig idején a makói városi intézőbizott. 

869 e1nökhelyettesei,Az ellenforradalmi,rendezer birósága egy-

évi börtönre itélte. A felszabadulás után a'makói pártszervezet 

titkárává választják. Idős kora miatt a későbbiek során mar 

nem  vesz  részt is poli ikai életben., Elhagyatottan hal meg 

1952-bani 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyüjteménye. 

Szeged, 1973. 25 oldal /,., 

Cserzy - Miheilv  /Szeged .1885 . ‚Szeged 1925/ , 

iró, borbálymester.Zzakmáját külföldön sajátitotta el. Haz a. 

térése után szegedi 6s pesti.lapok közölték-a Tisza vidéki 

nép életét ábrázoló irásait. A szegedi Ougonics Táreaság tag. 

jává választották. Munkáinak nagy részét "Homok" álnévvel 

jegyezte. 

/Magyar tletrajzi Lexikon I. 8113, 1957. 314 oldal./ 
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Cseuz ea3ls / ? ? / 

épitész, főmérnök, aki a 19. század végén sokat tett 

Szentes város fejlődéséért. 

/Magyar városok monográfiéja XII Szentes é.n./kb 1927/ 99 old./ 

Csokonai Vitéz Mihály ,  '/Debrecen 1773 Debrecen 1805/ 

a magy3rtac felvilágosodás legnagyobb költője. Már diákkorában 

debreceni kollégistaként kapcsolatba került  az  irodalmi . élettel. 

Politikai és felvilágosult filozófiai versei jelzik világnér-

zetének kibontakozását.. 4iilának nevezett szerelme komáromi 

lány volt. Vajda üullanna. aki. 1798 tavaszán Lévai István 

szerkesztő felesége lett. A csalódott - költő Keszthelyen próbál 

tanári állást szerezni, majd visszatér Debrecenbe. Liráját 

rendkivűli gondolatai Ős érzelmi gazdagság, kifinomult zeneisóg 

jellemzi. Komédiáá.ban a nemesség kisszeti, provinciális 

élet formé jét mutatja be. 	 . 

/Magyar Tetrajzi°Lexikon 1. Bp. 1967. 320-321 oldal ./ 

Csorba Mária /Hbdmezőváeárhely 1874 - Szovjetunió 1944/ 

a nagyár nőmozgalom egyik vezetője. Agrárproletár, a hód. 

mezővásárhelyi munkéaa;aozgalom harcosa. 1908-tél a  helyi 

nőmozgalom - szervezőjé és elismert vezetője. 1912-től Buda. 

pesten dolgozott,ahol tagja lett ez SzOP.nek. A Tenócsköz 

társaság idején a kerületi munkástanácsnak ős a Forradalmi 

Tbrvényszóknek tagig ja. A Tanácsköztársaság megdöntése után 

Kassán, majd Pécsett, 1921-t8i Szegeden végzett mozgalmi. 

munkát. 1922-iben két évi fogházra .itélik. A fogolycsere ke-

retében 1926-ben a Szovjetunióba került, ahol a Sarló be 
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Kalapács munkatárséként dolgozott nyugdijazásáig. Baráti 

kapcsolat fűzte Lenin özvegyéhez Krupezkajához. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 324 oldal./ 

Czuezor Gernely  /Andód 1800 . Pest 1866./ 

költő, nyelvész, bencés tanár, az MTA tagja. A magyar romantikus 

nemzeti eposz egyik megteremtője. Érsekujváron, Pannonhalmán, 

Győrött ás Pesten tanult. 1824.031 gimnáziumi tanár, majd 

1838-tót 1845-ig a rendi növendékek tanára Győrött .. 1845-66 

között az akadémiai nagyszótár szerkesztője Peston. Nevét , a 

Anagburgi Ütközet c. eposza tette ismertté. 1848ban Kossuth 

Hirlapjában kiadta királyellenes forradalmi versét, a Riddót .. 

Ezért az önkényuralom hatévi vérfogságra itélte. 1861-ben sza-

badult Kufsteinből, ettől kezdve haláléig Pesten ált .. 

/Magyar Életrajzi Lexikon 1. Bp, 1967. 338 oldal./ 

Czutor Béla /Hódmezővásárhely 1863 Hódmezővásárhely 1909./ 

cigányprimés, családja vérbeli muzsikuscsalád i  13 éves korában 

Balázs Kálmán, a hires pesti primás fedezi fel. Magával akarja 

vinni, de szülei nem akarnak tőle megválni. Igy meredt  egész 

életére Hódmezővásárhelyen. Apja halélv után saját bandát alaw 

kitett ós Oláh Miksa vendéglősnél kezdett muzsikálni. Hamarosan 

a város kedvence lett. A hires vásárhelyi promeron minden nyári 

este felhangzott. A muzsikéban játékának hangazine, átlátszó 

tisztasága, ereje különösen a hallgató nóták előadásában ér- 

vényesült. Dankó Pista dalainak legavatotabb tolmácsolója volt. 

/Hódmezővásárhely jelesei, Hódmezővásárhely, 1974. 4 oldal./ 
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©aiJanich Ulnas  /Stása 1804 - Arad 1849./ 

honvéd' tábornok, volt császári tiszt, ez 1848=49-1 szabadság 

harc égyik légkiemelkedőbb katonai vezétőjei 1848 nyarán coat- 

lakozott e magyar honvédséghez mint a szegedi 3.. honvédzászlóalj 

őrnagya, decemberben tábornokká nevezték ki: ,Nagy sikereket 

ért e1 e tavaszi hadjárat során. Győzelmeihez katonai tudósa 

és személyes bát:árságéi:nagyban hozzájárult. 1849. augusztusé- 

ben az aradi vár parancsnoka leüt. Haynau várbirbsága 12 téboró 
s 

noktérséval együtt Aradon kivégeztette: 

/Magyar tletrajzi Lexikon Y. Bp. 1967. 343.344 oldal ../ 

.; 

Dáni_ 3énos  /Szeged 1893- Dachau 1945./ 

lakatos, a szegedi munkásmozgalom harcosa. Az elaő világháboru 

alatt katona volt, fogségba került. Az Októberi Forradalom győ 

zelme után tagja lett a Vörös Hadseregnek. 1918-ban tér haza. 

A Tanácsköztársaság idején szervező és felvilágositó munkát 

végzett. 1921-t81 1944-ig a Vas» és Fémmunkások Szakszervezete 

szegedi csopórtjának volt az elnöke. 1944-ben elhurcolták ős 

Ricsdre internálták,, ahonnan rövid időre hazatört, de ismét el- 

hurcolták, majd Dachauba vitték, ahonnan nem tért többé v.eeza. 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyűjteménye. 

Szeged, 1973. 29-30 oldal./ 

Dankó Pieta  /Szatymaz 1858 - Budapest 1903./ 

cigány származású nótaszerző. 15 esztend8e korában zenekart 

szervezett, majd vezetett Szegeden. Első dalait Blaha Lujza 

tette népazerúvé. 1890-ben Budapestre ment, ahol  kise Lajos 

szövegeit zenésiti meg. Oroszországban is járt. Nyomorúsággal 
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küzdött egész.életéb©n.'Elhatalmasodó tüdőbajával mér hiába 

.küldték San Remoba.'  Szegeden 'temették el. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. ®a. 1967. 346 oldal./ 

. Deli Károiv ,
/HÓdmoz6vásárhely 1877 Szeged 1960./ 

cipénz,.a'szegedi munkásmozgalom harcosa: 1910-ben került 

Szegedre, s itt kapcsolódott be a város munkásmozgalmába . . ` ' 

1918-ban  beválasztották a Munkás- Katona- és Földműves Ta-

nácsba, majd  'a Szegedi Direktórium mellé választott katonai 

parancenoksógba. A Tanácsköztársaság leverése után elitélték. 

A 40-es évek elején Szegvárra költőzött, ahol továbbra is 

megfigyelés alatt állott. A szegvári MKP szervezet létrehozá-

séban kezdeményező volt.  1958-ban visszatért Szegedre. 

/Eongrid megye  forradalmi harcosainak életrajzi gyűjteménye .. 

Szeged, 1973. 30 oldal./ 	. 	. 

Dembi .nazkv Henrik  Araktcbi Vajdaség 1791 - Párizs 1864./ 

lengyel szabadságharcos, magyar honvéd altábornagy a  Teleki 

László felkérésére ' a párizsi emigrációból Magyarorsiágra jstt. 

1849 elején Kossuth rábizta a fővezérséget, de a kápolnai 

csatavesztés utln Görgey'i;övetelásáre leváltotték. Világos 

után Terökorszbgba, . Majd  Párizsba emigrált, ott irte meg ®m-  

lékiratait. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. 8p. 1967. 363 oldai./ 	:  

téri Mikes /Bács 1854 Msranio 1938./ 

gépészmérnök, az elektrótechnika egyik jelentős magyar uttörője. 

Részt vett a zárt vasmagú transzformátorok pórhuzamos kapcso- 



.175- 

lásán alapuló villamose.róátviteli ás elosztó rendszer kidol-

gozósában. Kidolgozta ős szabadalmaztatta,- Ziperrovezki öt-

lete nyomán : a párhuzamos kapca .olást , Egyéb találmányai közül 

a  legjelentősebb az .Öngerjesztésé kompeundált szinkrongép. 

1904-ben szerkesztette a róla elnevezett bári-féle repulziás 

motort. Emlékezetére a Magyar Elektrátechnikai Egyesület 

1960-ban ,"Déri-di j" néven évenként kiosztásra kerülő kitűn-

tetést alapitott. 	, 

/Magyar ietrajzi Lexikon I. 8p. 1967. 368 oldal./ 

Der..kovits Gyula  /szombathely 1894 = epest 1934./ 

festő, grafikus, a magyar.képzí3művészet egyik legnagyobb alakja. 

1922wben a Belved®rében.rendezett gyüjteményes kiállit>áséval 

ziarult első festői korszaka. 1923+.6 között Bécsben Rlegismer- 

kedett.a baloldali emigránsokkal, s belépett az Osztrák Kommu- 

nista Pártba. Műveiben a német expresszionista festészet hatása 

mutatkozik. Fő grafikai műve, az 1514. c i  fametszetsorozat, 

amelyet a párt megbizásából kéezitett. A nyomor ás.betegség 

korán vetett véget életpályájának. A vel®nceiBieralén. 

Amezterdanban ős Rámában is kiállitották milveit. 

/Magyar Eletrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 368-369 oldal. ./ 

Derzsi Kovács 3enő  / ? - ? / 

szentesi gimnáziumi tanár, költő é® zeneszerző. Költeményei 

a fővárosi ős vidéki napilapokban jelentek meg. Kompozicióit 

pedig nemcsak Szentesen, hanem országszerte i® jól ismerik. 

/Magyar városok monográfiája. III.Szentee é.n./kb.1927/ 244 old./ 
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Déryné  /Déry Iatvánné - Széppataki. Reza/. 	, 

/aászberén,y ,1793 Miskolc 1872. ./ . 

ez  első magyar operaénekesnő , a véndorszinészet korának 19g- 

népszeröbb szinésznl3je. 1821-ben Székesfehérvárra szerződött, 

nagy  sikerrel  vendégszerepelt a pesti német szinházban. Ne- 

véhez fiJzódik a kolozsvár9. Operai előadások rosgindá.táss . és 

felvirégzésa: 1828-3 .7 ,között. Kassán élt. 1937-ben e Nemzet i 

Szinházhoz szerződik, de hamarosan :visszatért vidékre. ..1862-ben 

visszavonu3. a sz.inpadtól ás , férje diósgyőri hézában élt ;. . . . 

1868.ban Egressy. Ákos  jutalomjátékén m$g. .egyszer fellépett. 

/Magyar Életrajzi Lexikon 1. Bp, 1967. 370 pldal./ . 

Deasewffy Arisztid, /Csákány 1802 = Arad•1849./ 

honvédtábornok, aradi vértanú, , középbirt 'okOs. nemes. 1839-1g 

a  caászéri hadseregben szolgált., 1048-ban belépett a Sáros 

vármegyei nemzetőrségbe, hamarosan alezredes, majd ezredes lett. 

aaientős része volt  a  tarcali csatában. 1849-ben tábornoki .ki-

nevezést kapott„ Az Osztrák vérbiráság kötél általi halálra irn 

tálte,emit kegyelem utján főbelövésre váltzotattak .. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I :. Op. 1967. 37i-372 oldal./ .. 

Dimitrov  /1882 1949./ 

bolgár nyomdász, a bolgár és :a nemzetközi kommunista mozgalom 

jelentős alakja. Részt vett a Balkáni. Szociáldemokrata Föderáció 

két konferenciáján; 1909-ben ész 1915-ben. 1918ban haboru- -

ellenes propaganda miatt 3 évre itélték, 1919-t61 a kommunista 

pert tagja ós egyik vezetője. Tagja a szeptemberi felkelés. .. 

vezetésével megbízott forradalmi katonai bizottságnak. 1933-ban 
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a német hatóságok letartóztatták a birodalmi gyülés épülete 

felgyújtásának vádjával. A lipcsei perben meghiusitotta a hit- 

leristük tervéti e nemzetközi  tiltakozás hatb®ára felmentették. 

Igen aktxvan részt vett a Kommunista internati.onél.b a5j straté-

giájának és taktikájának kidolgozásában. A Kommunista Internacio-

nálé VII. kongresszusán nagy jelentbségü előadói  beszédet tartott 

1935-ben;. A második viléghéboru alatt kezdeményezésére jött  létre 

Bulgáriában aH®zafias Front;. 1946-tó1 haláláig miniszterelnök 

és a Bolgár Kommunista Párt főtitkára, 

/Munkásmozgalomtőrténeti Lexikon 8p„ 1976. 132 (Adel.  

Diós Sándor /Makó 1896 Makó 1973./ 

hagymakertész, a makói munkásmozgalom harcosa. Már a Tanács 

köztársaság kikiáltása előtt a vörös védőrség tagja, majd vörös 

katonaként harcalt az északi fronton, ahol megsebesült. 1919 

decemberében került haza Makóra. A huszas évek közepén bekap 

csolódott e helyi szociáldemokrata pártszervezet munkájába. 

1930, májusában a tápéi füzesekben tartott illegális talál-

kozón részt vett, lit is letartóztatták. Szabadulása után ren. 
dóri megfigyelés alatt tartják, 1944. áprilisában internálták. 

A felszabadulás után a Csanád megyei Földbirtokrendező Tanács 

elnökeként szerzett érdemeket .. Az 1956-os ellenforradalom idején 

részt vett a várősi pártbizottság fegyveres őrzésében. 

/Temasi Mihálys A forradalmi mozgalom makói harcosai .. . 

Makb, .1977 4 0  oldal„/ 

Dobi Istv á  a /SzŐny 1898 Bpest 1968./ 

mezőgazdasági munkás, kisgazdapárti, majd kommunista. ' A Tanáear 

köztársaság idején vörőeketona. 1936-tól a Független Kisgazda 
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Párttagja. 1943-tál az ellenállási mozgalom aktív részt« 

vevője. A. felszabadulás után a Kisgazdapárt egyik vezetője, 

majd 1947-től elnöke, Parlamenti képviselő, majd állam--

miniszter. 1948-tól földmüvesügyi miniszter ,,. 1949-52 között 

a Miniszertanács elnöke. 1952-től 1967-ig az Elnöki Tanács 

elnöké. Az ellenforradalom napjaiban fellépett . a munkásaparsszt 

hatalo védelmében, 1961-ben Lenin Békedi j jsl tüntették k'.. 

/Munkésmozgeiomtört,éneti Lexikon Bp. 	133 oldal .:/ 

Dobó István /1500 w 1572/ 	' 	 . 

:sered 

felvidéki nagybirtokos főnemes.'°1549-tőt Eger várának kepi- 

tánya. 1552-ben a török túlerővel szemben sikerrel védi meg 

2 000 vitézével Eger várát, Felső•Magyarorszég kulcsát .. .A 

győzelem mind erkölcsi, mind kotonéi szempontból igen nagy 

jelentőségű,volt. 1553-ben I Ferdinánd Erdély vajdájává 

nevezte ki. 1566-ban ő is felvonult Bécs védelmére. 1567-ben 

bévádolták,, hogy titokban dános Zsigmondhoz pártolt, ezért 

I, Miksa Balassi 3anossal együtt elfogatta. 1572-ben szabadon 

engedték. 	 . 

/Magyar tletra jzi Lexikon I. Bp. 1967. 382 oldal./ 

Dobó Katica 	 . 

Dobó Krisztinának, pobv István, Egervár védője leányának a 

történeti valóságtól eltérő, hamisan megformált alakja ., 

Tóth K.  énekes szinművében. Az 1860-as évektől terjedt el a 

köztudatban ős 1952-ig a történetírásban is. Dobó Krisztina 

/Balvasi Bálint félesége/, akit " Tóth K. Katicának nevezett 

el, 1552 utón született, s igy nem is vehetett részt e hős 
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egri asszonyok harcában;,' 

/UML 2..
, 
 8p. 1960. 80 oldal./ 

Dózsa György  /1470 1514/ /Déinok?/ 

az 1514-i porasztháboru vezére. Származását pontosan nem ismer-- 

jük, bizonyos ózonban; hogy székely származású volt, ezért 'Szé 

kely " Györgynek is nevezték. A'8akócz Tamás által meghirdetett, 

török elleni keresztes  hadjárat  vezérének jelölték. Serege ez 

antifeudális népi erők gyÓlekezetóvé válta Ceglédről Mezőtúron 

és Békésen át a déli irányba vonult, emikör Nagylaknál a nagy► 

birtokosok seregével megütközött. Döntő csapást mért az urak 

seregére. Csáky Miklós püspököt 6s Telegdi István kincstartót 

kivégeztette. Temesvárnál Szapolyai 3ános soregétől vereséget 

szenvedett. Fogságba esett s szörnyu kinzésok közepette kivégez-

ték. Kinzését ' bámulatos lelkierővel viselte el. 

/Magyar Életrajza Lexikon I. 8p.. 1967. 393-394 ol,dei./ 

Drahus Lstván /1895 - 1968./ 

grafikus, a  magyar  exlibris-nüvészet egyik  jelentős egyénisége. 

Taeltáképzőt. végzett, 192 -ban'a budapesti Iparművészeti FSis- 

kolóra került. 'Oklevelének megszerzése után a szabad művészi 

pályán a megbizások bizonytalansága és rendszertelensége miatt 

sok nehézséggél kellett  megküzdenie. , 1933 ban a szentesi ipar- 

iskolához nyert kinevezést .  Itt dolgozott nyugalombavonulésáig, 

1957-ig. Alkotásainak jelentős része megsemmisült a második 

világhábo .ru idején. 1948 után született alkotásait egyre nagyobb 

érdeklődés kisérte, megélénkültek külföldi cserekapcsolatai is. 

Hétszázadik ex librise elkészülte alkalmából 1967-ben San 

Rhebergen köszöntötte. Müvészetének értékét nemcsak az alkotások 
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nagy tame jelenti, hanom sajátos exlibrismOvészeti adott-

ságai id.  

/Galamboé Ferenc: Orahoé  István  exlibrismövész.Szentes, 1968./ 

Ounen‘ida Abdrás  /Szeged 1740-. Szeged 1818/ 

ir6, egyetemi  tanár,  kegyesrindi szerZetes. 1756.:ban lépett 

piariete rendbe. 1774-ben  adta  ki 9168 művét a Trója veszea• 

delmét: .  A csáSiár nyeivrendeleteinek non engedelmeskedett, to-

vábbra is magyarul tis latinul tanitott. Sok regényt ás szindo  

rabot  magyarositott németböl t  Nyelvezetével hamarosan megh6- 

ditotta a nemesi olvasóközönséget.  Különösen  az 1768-ban meg-

jelent Etelka váltott ki  nagy  lelkesed6st. Báthory Mewls e4 

ozinmüve több évtizeden át mOsoron maradt. Sokat tanulmányorta 

a népnyeivet„ sok közmondéSt gyüjtött össZe. 1806-ban betog-

sége miatt nyugdijaztatta magát ás Szegedre költőzőtt. 

/Magyar Életrajzi Lexikon i t  Bp. 1967. 401-402 Oda./ 

Ecsedi Gáza  /Kisvárda 1963 . Szeged 1953./ 

ciPész, a szegedi munkásmozgalom harcosa. Debrecenben kezdte 

mozgalmi tevékenységét !  1928  óta  az illegális kommunista  párt  

tagja volt. Egyik irányitója az 1933. évi bőripari sztrájknak. 

lgis.ban költözött Szegedre. Meginditotta a földalatti R.gárds 

szervezését. Négy havi möködés után letartóztatták.  Súlyos  be-

tegen, bénén szabadult a Csillag.börtönből. A sok szenvedés 

testileg összetörte, de mindvégig bizott abben,hogy a mozgalom 

eléri célját! 1958-ban a szegedi  Ságvári  telepen neveztek el róla 

utcát. 

/Csm.foer.harcesainak életrajzi gyüjt.Szeged, 1973. 32-33 oldal./ 
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Endre Béla  /Szeged 1870 Mártély 1928./ 

festő és iparművész. Lirai hangulatú alföldi tárgyú képeket 

festett Tornyaival rokon stílusban. A  vbsérhelyi majolikatelep 

egyik alapitója volt. A Nemzeti Galéria 1971-ben  cm Ukkiállitást 

rendézett mÜveiből. Nyugalmat sugárzó derűs alföldi 'ás tiszai 

tájképei, élet formát 6s életérzést hordozó szobabelsői, hen-

gulatos csendéletei értékes darabjai festészetünknek. 

/Művészeti Kislexikon, Bp. 1973. 158 oldal i/ 

/Óömötör 3ánoe a Vásárhely szpbrai.. Hődmezővásérhély 'á.k, ' 

35. oldal./ 

Encaels,  /Baron 1820 - London 1895:1    

német teoretikus, a  tudományos szocializmus egyik megalap3.tbja. 

1841-ben csatlakozik az xf juhege:liánusokhoz Berlinben,; Angliában 

megismerkedett a chartista mozgalomul, tanulmányozta az angol 

munkásosztály helyzetét. 1844-ben  Párizsban  Marxxal együtt 

dolgozik. Az Igazak Szövetsége londoni szerkesztőségének meg-- 

bizásáb8l: megszövegezik a. Kommunista  Párt Kiáltv>rinyót. Bekap- 

ceoládott az  I, Internacionálé munkájába, Nagy publicisztikai 

tevékenységet fejt ki a Párizsi  Kommün idején. Marx halála .. 

után minden erejét a  marxi  hagyaték feldolgozás+ának szentelte. 

Harcolt a szektée3 beszökűlés és az oppórtuniamu® ellen, a 

proletárdilctatura marxi elméletének elfogadásáért. Tevékeny 

szerepet vállalt a II. Internacionálé megszervezésében. Sze-

mélyesen is részt vett 1893-ban a  zürichi kongresszuson. A 

Tőke  IV, könydének sajtó alá rendezésében  a halál mér may-,  

akadályozta. 

/Mt. . t Bp. 1976, 154-155 oldal,/    
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Eötvös 3ózsof /Buda 1813 - Fest 1871,/  .  

irá, költő, államférfi, a magyar realista regényirát első  

nagy mestere, az MTA tagja. A  pest3, egyetemen  kötött barótsá.  

got Szalay Lászlóval.,, e  későbbi  tnrténetiróvaz. 1633-tál lépett  

fel versekkel, dránaforditáseal.. Politikai fellépése az 1832-36-i  

Qrezággy~il
.
~shcaz füz6dits, Kossuth és Széchenyi vitájában Kossuthot  

védte, bár nem  volt  , vole  azonos é? láspenton. Prlitit,ai gondo m  

la:tei t 1844.t81 a. Pesti  Hirlapben irt cikkeiben fejtette k i.  

Antifeudális politikai harceinak sodrában szülotteic meg regényei.  

/A  flu  jegyzője, Msgyerország 1514-ben/*. 1848-ban vallás. .és  

nevolésügyi miniszter, l849 törést jelentett közéleti és irói  

pályáján a Habsburg  e©narchibhoz .val.b alkalmazkodása miafi44  

1855-t61 részt vett az MTA és a Kzsfaludy Társaság életében.  

1861-taQn orszbggyülási képviselő* 18G7-ben 0cukh8z csatlatcozott ,  

t'r jbál. valiás.. és közoktatásügyi oxnisztc;r lett.: Megalkotta az  

általános és t:bte].ozES né ;potttotásf6l az6/5 törvényt.  

/Magyar Életrmjzl. Legxk6n I. Sp, 1937. 430-431 oldal ../  

Erdei Ferenc /Maká 1910 - 3udapesz 1971. ,/  

agrárközgazdász., tudás, politikus. A harmincas, évek elején be-  

kaQcsolódottr a szegedi fiatalok falukutató mozgalmába. Hamarosan  

kapcsolatba  kerrű1 amunkásmozgalommal xs . ,  A szegedi egyetem el-  

végzése után a makói hegymafsertá,zets küzda3.mÓt szervezi  és irá-  

nyit ja.. Mint falukutatá irá a Márciusi Front egy ik vezstó jévá  

válik. 1939 nyarán a Nemzeti Parasztpárt balozárnOnak egyik  

v6zctő jetcént együttműködik e  kommunistákkal. A felszabadulás  

után az Ideiglenes Nemzeti Kormány bclügy2iniszscere lesz. A  

parasztpárt u j jáozervQzá ,ét is irányit ja, később főtitkárrá  
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választjók..Államminiszter, földművelésügyi miniszter, 

igazságügyminiszter, majd 1956 -ban .a Minisztertanács elnök- 

helyettese., Tudományos munkásságát két Kossuth-dijjai . ismerte 

el államunk 1958-ban az MTA főtitkóra, 1964-ben a Hazafias 

Népfront tótitkára. 1970-ben a Magyar Népköztársaság Zászló- 

rendjének 1.. fokozatával tűntették ki 1967.-t61 haláláig 

Makó erszággyűlési képviselője volt. 

•/Csongrád megye forradalmi.,harcosainak,életrajzi gyűjteménye. 

Szeged, 1973.,38-36 oldal.,,/ 
: 

Esze Tam  és . /Tarps 1666 . Nyitra 1708./ 

tarpap.. jobbágy, kuruc brigadéros, e népi kurucság egyik va- 

zetőja. . 1697-ben részt vett a hegyaljai felkelés előkószitá-  

sében. . 1703.ban , követsógbe ment Lengyelországba IiRákóczi 

Ferenchez, hogy , a Habsburgok uralmának megdöntésére irányuló 

felkelés vezetésére megnyerje, A fejedelem kapitánnyé, majd 

1707-ben brigadérossá nevezte, ki. 1708-ban, pedig családjának 

nemességet adományozott. ,. Két kuruc csapat összetűzése alkal-

méval békiteni . akerván,a viaskodásban, életét vesztettei 	. 

/Magyar  tletrajzi Lexikon  I.  Bp, 1967' 451 oldal:./ 

Farkas Antal  /Szentes 1875 Bp. 1940./ 

költő, , irá," .ujságiró Nyolc évig volt tanyai tani t6; Mezőtár 

határában. 1902-tői a Makó és Vidéke szerkesztője. , majd , 

1905'-tői a Szegedii Napló, a Népszava és a Borszem Jank6 munka-

társa, . A Tanácsköztéresség megdöntése után Bécsbe emigrált. 

A szocialista ihletésű költész©t egyik korai képviselője. 

/magyar tletrajzi Lexikon.1. 9p, 1967, 467 oldal ,/ 
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Farkas Imre  /Makó 1893- Makó 1955./ 

cipész, a makói munkásmozgalom haroosa. 1918-ban tért haza 

Szovjet-Oroszországból. A Tanácsköztársaság idején a Csanád 

megyei direktórium tagjaként harcolt a szocialista eszmék . 

győzelméért. A Horthy-rendszer idején a makói szociáldemokrata 

pártszervezet baloldalának egyik vszetője. 1944 gpriliséban 

internálták. A felszabadulás után részt vesz a polgári város-

parancsnokság létrehozásában. A kommunista pártszervezet 

alapitó tagja. A Csanád megyei Nemzeti Bizottság elnökeként 

vesz részt a népi demokratikus étalakulásért vívott küzde-

lemben. 

/Csongrád megyé forradalmi harcosainak életrajzi gyüjteménye .. 

Szeged, 1973. 37 oldal./ 

Felérváry József  

ujságiró. Hatalmas ponyvaregény-ciklusban dolgozta fed. Rózsa 

Sándor életét. 

/Hódrnezóvésárhely. Hódmezővásárhely, 1973. 30 oldal./ 

Fekete adzeef  /Kistelek 1888 - Szatymaz 1919./ 

mezőgazdasági munkás, a kisteleki munkásmozgalom harcosa. 

Aktivan részt vett az őszirózsás forradalomban. A Tanéca--

köztársaság idején a kisteleki direktórium elnőkévé válasz-

tották. A'kőzeliátás megszervezésében végzett nagy jelentőségü 

munkát. írónyitásával megszervezték a vörös őrségét.JPrónay 

külőnitményesei 1919. augusztus . 4±én elfogták ós másnap több 
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társával együtt Szatymazon meggyilkolták. 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyüjtemónye. 

Szeged, 1973. 38. oldal,/ 

Fodor  36zaef  /Lekócsa 1843 - Bpest 1901,/ 

higiénikus, egyetemi tan ir, az MTA tag ja,:. a cambridge-i 

egyetem tiszteletbeli doktora. Bécsben és Pesten tanult. 

1874-1901 között az orvosi rendészet, majd a közegészségtan 

tanára a budapesti egyetemen. Nemzetközi  viszonylatban is 

egyik megalapozója a közegészségtannak. Elsők között mutatta 

Ici a viz tifuezt terjesztő szerepét. Felismerte a baktero- 

lógnia fontosságét. Az ó javaslatai alapján léptették életbe 

ez iskoleorvoüi egészségtan-tan€ri intézményt. A Természet-

tudományi Közlöny de  az Egészség c. lapok szerkesztője, a 

Természettudományi Társulat főtitkára éveken át. Számos ta-

nulmánya jelent meg hazai ős külföldi folyőiratokben. 

/Magyar Életrajzi: Lexikon I. Bp. 1967. 520 oldal./ 

Földvárv Sándor  /Gyergy6szentmiklás 1809 - Pest 1868./ 

honvéd ezredes, a 48-as szabadságharc egyik tisztje. Főidváry 

Károly testvére. Fiatalon katonai pályára lépett, 1845-ig 

az oaztrók hadseregben szolgált. 1848-ban szegedi nemzet- 

Őrsági Őrnagy. Számos csatában tüntette ki magát, igy kü- 

lőnősen Porczei Mór alatt  a  délvidéken. A szabadságharc bu- 

kása'után külföldre menekült. 1861-ben tért haze..Bélaepát- 

falván k6edénygyórat alapitott. ` 

/Magyar Életrajzi Lwxikon I. 8p, 1967. 534 oldal./ 
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Frane„ján FerencKristáf /1620 - 8écsu jhely 1671./ 
horvátországi nagybirtokos főnemes. bekapcsolódott a Wesselényi 

Ferenc nádor által szervezett Habsburg-ellenes főnemesi össze- 
esküvésbe.. A szervezkedést elárulta a bécsi udvarnak. Ennek 

ellenére rendkívüli. biráság elé állito tták, fő- és . jószágvesz-

tésre ítélték és lefejezték. Horvát_ nyelvű költeményeket is irt. 

/Ma9Yar, ületrajzi , Lexikon I. 8p. 1967. 536. oldal./ .. . 

Frankel Leá /6buda 1844. Párizs 1896,/ 	. 

a , nemzetközi ős a magyar munkásmozgalom kiemelkedő egyénisége. 

a párizsi kommün munkaügyi minisztere, az I. Internacionálé 

levelező titkára ős főtanácsának tagja, a Magyarországi Általános 

Munkáspárt pla,pitó tagja. Marx. ás Engels harcostársa. 1861-ben 

ötvösmunkásként került kapcsolatba a munkásmozgalommal Németor- 

szágban...1867 végén Párizsban telepedett le. A kommün bukésa 

után Svájcba költözött4r Távollétében halálra itölték. 1871. 

augusztusában Londonban beválasztották az Internacionálé Fóté-

nácsába. 1875-ben Ausztriában a rendőrség letartóztatta ős 

átadta a magyar kormóny`nb.k.Itt óvadék ellenében szabadlábra 

helyezték, 1883,4g a magyar.munkásmozgalom vezetője. 1881-ben 

letartóztatták és Vácott bebörtönözték. Kiszebaduldsa után 

Ausztriába, majd Párizsba költőzött. Részt vesz a II., , Inter ..  

nacionálé munká jában. Több ezer párizsi , munkás késérte. e l  
utolsó útjára e Pére-Lachaise.temetőbe., 

/MagyarÉletrajzi Lexikon I, Bp, 1967. 537-538 ,oldal../ 

Futó Mihály, /Boldva 1835- Hódmezővásárhely 1909./ 

gimnáziumi tanár, igazgató, pedagógiai iró. Iskolai  tanul- 
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mányait Sárospatakon végezte. 1860-tól a hódmezóvásbrh©lyi 

gimnáziumban amagyar nyelv és irodalom tanára, 1877-t81 

1804-ig igazgató. Alapitótta és szerkesztette é Hód-Mező 

Vásárhely c. társadalmi hetilapot 1871-74. között.. Cikkei és 

tanulmányai főleg irodalmi, stilisztikai ős pedagógiai vonat- • 

kozésúak. A hazai iskolatörténet jelentős müvel8je. Számos 

cikke jelent meg  helybeli és vidéki lapokban, 

/Hódmez8véoérhely jelesei. Hódmezővásárhely, 1974. 20. oldal./ 

Futó Zoltán  /Hádmezővásórhely 1863 - Szentes 1921./ 

szentesi református lelkész 1893-461 haláléig. Egyházmegyei 

tanácsbiró, 1911 -48l egyhozmegyei esperes. Létrehozta a szen. 

teai Református Kört. Szónoki, irodalmi művei tették ismertté 

nevét. 

/Magyar  városok monogréfiéja. III.Széntes é.n./kb.1927./ 

233 oldal./ 

Fürit. Sándor  /Rum 1903 •-Bpest 1932/ 

a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosa és vértanúja. A 

MagyárországiVMsgántisztviselók Szövetségének baloldali ceo- 

porhóban nevelődött forradalmórrá, részt vett az MSZMP meg- 

alakitásában. 1925 őszén bevonták az illegális munkába is. 

1927-ben az MKP Külföldi Bizottsőgónak megbizáo ból Bécsbe 

utazott. Többször letartóztatták, majd szabadlábra ' helyezték. 

1931-ben a biatorbágyi merényt®t nyomán inditott kommunista- 

ellenes hajtóvadászatban éjre letartóztatták. A hazai tömegek 

ős a külföldi haladó közvélemény ' tiltakozása ellenére stató. 

riálie biróeág élé állitottók ős halálra ititék. Salici Imrével 

ős Kilián Györggyel együtt. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp.•1967. 552.553 oldal./ 



Gábor-Aron  /Bereck 1814 - Uzon 1849 ../  

tüzér őrnagy, az  Önálló székely-tüzérség megteremtője és f6-  

parencénoÉto. 1348-ban  a  sepsziszentgyárgyi székely gyülés meg-

bizta a 1őgzergydrt4s és hadfelszerelés megszervezésével. A hidvégi 

csatébánkét hatfontos b'ronzágyúja jelentősen hozzájárult a csá- 

széri csapatokkal szemben  kivivott győzelemhez. Néhány hónap alatt 

70 ágy6t 'r3ntetétt. Érdemei elismeréséül Kossuth a székely tüzérság 

fóparancenokáva nevezte  ki. Nem sokkal később ágyúgo3y6 oltja 

ki életét az uzoni csatatéren. 

/Magyar Életrajzi Lexikon T. 0p. 1967. 559 oldal./ 

Gaaarin aurii Alexandrovi 'cs  /1934 q 1968./ 

szovjet úrhajós, a világ első úrrepülője. 1961. április 12-én 

a Vosztók nevű űrhajón 1 óra 48 perc Glatt a világürben meg-

kerülte e Földet. 1968-bán repülőszerencsétlenség áldozata lett. 

/Mindenki Lexikona I. Bp.  1974. 342 oldal./ 

/U j magyar Lexikon 3. Sp. 1962. 8. oldd./ 

Gél István  /Szentes ? 	Szentes 1868./ 

szentesi református prédikátor 1746•-t61 1761-4g. Nagy buzgalommal 

szervezte a ' réformáklue egyház ügyeit a legkritikusabb időszakban. 

Működésének idején kellett templomokat átadni a katolikusok ré.-

ezóre '. Az . ú j templom 1761-b®n leégett, A református nagytemplomban 

temették el, ' 	 ' 

/Magyar városok monográfiája. Szentes é.n, /kb.1927./ 244 oldal./ 

Garami Ernők  /8p 1876 - ep 1935./ 

a magyar szociáldemokrácia egyik legtekintélyesebb vezetője, a 



- 188- 

jobboldeli .oppurtunista irányzat  képviselője. 1919--ig a Nép-

szava főszerkesztője. A . polgár®ággal való szövetséget hir-

dette, a munkásosztálynak-alárendelt szerepet szAnt a politikai 

harcban. , A  Tanácsköztársaság kikiáltása után Svájcba emigrált. 

A Peidi--kormány igazsögűgyminigztere lett. A fehérterror f©101-r 

kerekedée® idején ismét amigröi. 1921-ben a 38v8 c. lapot in- 

ditja meg Bécsben Lovészy Mártonnal együtt. Oktábrista alapról 

támadta  a Horthy-rendszert. Elitélte a eethl.en..Peyer paktumot. 

1929-ben visszatérhet 9udailestre, Irdsaiban birálta a Horthy-

rendszert, de hevesen támadta a kommunistékat 	Ismét 

földre ment személyi ős taktikai nézeteltérései Watt. 1934-ben 

betegen tért haze: Haláláig  e .Népszavánél dolgozott. 	. 

/Magyar Életrajzi Lexikon  I. Bp. 1967; 571. oldal../ 

G .árdonvi'Géza  /Agárd 1863 - Eger 1922./ 	 . 

irá, költő, az MTA tagja. 1882-ben tanitói oklevelet szerzett. 

Novellái, versei a budapesti lapokban is megjelentek. 1889-ben 

a SzegediHiradó, 1890-91-ben a Szegedi Napló munk©társa. 1891. 

őszén ,Pestre került.. 1897-4g a Magyar Hirap munkatársa. 1897-től 

Egerben élt, utolsó éveiben mindenkitől elzárkózva. Élete vége 

felé nemegyszer misztikus pszichologizálás felé fordult, ébré- 

zolásmbdjába zavaró, hamis romantika vegyült. Korai müvei azon-

ban  a magyar irodalom számottevő értékei. "Az  egri  vér"  ban 

temették el,  

/Magyar Életrajzi Lexikon I., Bp. 19 .67, 573 oldal ./ 

Geisler Eta  /9p 1913 -.Pestújhely 1931./ 

a magyar munkásmozgalom vértanúja, himzőnő.. A KIMSZ tagjaként 

részt vett az illegális kommunista  párt akcióiban. Bekapcso- 



- 189 

lódott a Vörös Segély munkájába. 1930-ban egy tüntetés a1- 

kalmával letartóztatták ée 5 hónap fegyházra itltók. A !ctn 

zárokkal és sötétzárkával sályosbitott börtön k®vetkeztében 

tüdővész támadta meg és röviddel szabadulása utén.m€ghalt . 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 580.. oldal/ 

Gellért  /980 Buda 1045/ 

püspök. A velencei bencéskolostorúan nevelkedett. 1015-ben 

kerül 1. István udvarába, ahol István fiát, Imrét neveli.  

Msrosvóratt püspöki székesegyházat alapított. Z,..'István halála 

után visszavonultan ólt, majd nyíltan szembefordult  Aba Sámuellel. 

A lázadó pogányok' megköveztók, faligába ültették és' e mai, Gellért- 

hegyrŐl a Dunába görditették, majd megöltók Pestan temették el 

1053-ban. Csanádra vitték tetemét. Sirja az 1514-es paraszt 

háboruban elpusztult . 

/Ma'gyar Életrajzi Lexikon I. Bp ,  1967. 583 oldal./ 

Gera Sándor  /Szeged 1907 	Spanyolország./ 

a szegedi munkásmozgalom harcosa. A KIMSZ dálmagyarországi 

vezetője lett. A gazdasági válság idején az illegalitásban 

működő párt szegedi szervezetének akcióiban vett részt. 1930-ban 

letartóztatték, A bOrtönben részt vett abban az éheégsztrójkban, 

amelyet Sallai és Fürst elvtársak kivégzése elleni tiltakozás 

érdekében szerveztek, 1933aban illegálisan Spanyolországba ment. 

A spanyol polgárháborubsn halálos sebet kep. 	 . 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyüjteménye. 

Szeged, 1973, 39-40 oldal ../ 	 . 
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Géza /940 - 997/  

fejedelem,. Taksony vezér fia. Ot leánya és egy fia,'istvén  

született. A honfoglalás utén lehanyatlott fejedelmi hatalmat  

negerósitette. Székhelyét Esztergomba helyezte. 973-ban bókét  

kötött e német csészárrel s c kereszténységhez csatlakozott.  

Megkeresztelkedésével a magyar keresztény egyház szervezésé- 

nek elinditója. Nyugati kapcsolatait fiénak Gizella bajor herceg-

növel- kötött házassógával /996/ szilárditotte meg.  

/Magyar 1etrajzi Lexikon I, 8p. 1967. 594 oldal./  

Gladics Oózsef /Szeged 1902,s[col©ti-Front 1944./  

húsipari munkás t  a szegedi munkásmozgalom harcosa... Vörös  katona ,.  

ként ez északi hadszintéren : harcolt a Tanácsköztársaság id©jén:  

Később bekapcsolódott az :ill©gálic moáge1omba4 2926•ban bitóság  

®.é éllitották Ledvánszky 0ózseffol de  Nagy Ferenccel együtt.  

b is azok között volt akiken a ' rendűreég 1930,, május 184in a  

tápéi fűzesekben rajtaütött. Szabadulása után az Országos  

lfjuségi Bizottság szegedi csoportjának munkájában vett részt.  

A második vilábháboru kitőráeokor bevonultottók, ott eltűnt.  

A hazajutottak szeri-ne ott is felv.légositó munkát végzetta  

háború cáltalanségáról.  

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyÜjteménye.  

Szeged, 1973. 41.42 oldal../  

Gv„~~o1,,,.N. vikcala , Vas lacs  /Szorocsinci 1809 Moszkva 1852./  
v 

orosz iró. Tréfás lírai . borzongató történeteit keretes  

formában, népi környezetbe helyezve,: fiktív falusi mesemondák  

el&adósaként tárja  elénk, Témáira a német romantika hatotta  
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Hivatalnok.novolláiban az élet ,él®tszerütlonségek halmaze. 

A kisombor., tudattalan szorongásait ábrázolja. Drámáiban a 

nomzeti bűntudat felkeltése, mint irői feladat ,, roppant teher-

ként, a folclősség érzésével sú].ytotta, a megkönnyebbülés ' re-

ménye nélkül. Álmodozó lőlek volt, de pályáján e1lenállhatat 

fanul sodorta kiválasztottsága. Magyarországon 1374-ben mutatta 

be először a S erezeti Szinhéz "A revizor" c. dráaá ját 

/ i girodaini Lexikon II/0, II/0, Gp.. 1975. G09-513 oldal./ 

torki_ r4©x1. /1853 -- 193G./ 

szovjet-orosz irá. 1884-ben narodnyik önképzőkörben isoerkedett 

nog a marxizmussal. Az 1900..es évek elején már ismert  ir6ként 

csatlakozott az 0 Z/d/MP-hez. 1905-ben a véres vasárnapon 

vólaszképpen forr©da3oi kiáltványt tesz közzé. ,. letartóztatása 

világszerte tiltakozást váltott ki. 1906.1913 közőtt az USA.  

ban élt. Részt vatt az OSZ/d/MP V. londoni, kongrosszusán. 

1907-ben.  Az első viléghéboru alatt internacionalista, 1915-ben 

háboruellenee lapot indított. 1918-ban határozottan állást fog .-

bait az e11enforrodalosasnal ős intervencióval szemben. A 20-as 

évakt an Németországban, .Csehszlovákiában ., n3 jd Olaszországban 

élt. 1931-ben tőrt vissza végleg a Szovjetunióba. A Szovjet 

Ir©szlvotség első elnöke volt. 

/Magyar, Életrajzi Lexikon I.  8p.. I d 200 oldal./ 

Gocztonvi 36 	/U6dmezővásárhely /837 Hovásárhely 10700/ ,  

festőnövéoz. . ?4arastoni 3akab festőiskolgjának volt a növendéke. 

A hódmezővásárhelyi ginnázivaban töltött be rajztanári állást. 

néhány óv után ezt otthagyta és rajzórák adásóvel, arckép-

festéssol foglalkozott. Utcarészleteket, tanyákat, alföldi 
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tájakat c1r8kitQtt meg. . 

Számos portrét festett, köztűk Kazinczy Ferencát is. Munkáit  

az akkori követelményeknek raegfel©laen  nagy velbsághOség és  

apr6l .ék'osság . : je:.lenzi.  

/Hódnezíivásérhely 	HódLezóvésárhely 1974. 24. oldal;/  

Petru Graza /1884 ... 1958./  

román állemférfi* Nagy  tisztelője volt  - Ady költészetének.,  

1920-27 között tagja volt a román parlamentnek, több izben  

miniszter is volt. 1932••ban  Déván megalakitotta az Ekés  Front  

flex/0  demokratikus szervezetet. ,.Antifes3.szta tevakonységáárt  

1943-ban bebörtönözték. 1944. augsztus 27, ,  után részt vett a  

demokrst xzélódás6rt vivot  t • kiizcieleoben. 1952-58 között  a Nagy  

Nemzetgyülés Elnökségének elnöke volt. Következetesen munkál-

kodott a roam de a magyar nép közötti  barátság mc5szil6rd:i.  

tésáért, . 

/Uj Magyar Lexikon 3. ®p, 1962. 113 oldal./ 	 . 

GyaW' aALL421 /Tr3mörkény 1919 - apest 1956./ 	 . 
 

államvédelmi hagynagyként a Rádló vódelméb®n esett  el  oz  

1956-os ellenforradalomban.  

/Péter Lászlós Szeged  utcanevei, Szeged, 1974. 187  oldal./  

Y.+  
Gyulai Pál /Kolozavbr 1826 + t3pest 1909;/  

irodelomtörCénesz, ~ kö1tő ., ,prázairó, kritikus, ez MTA  tagja.  

1845-t61 Bethien'3ános erdélyi arisztokrata fiainak nevelője.  

1850-ben kezdte kritikusi- pályafutását. ,1660-tól a 'Kisfaludy  

Társaság tagja, 1879-től elnöke. 187G tál 1692-ig egyetemi  

tanár Budapesten. Toldy' Ferenc utóda. .  1885-től főrendhézi tag.  
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Legmaradandőbbat mint irodalomtörténész és kritikus alkotta 

a népi-  nemzeti  irány elismaréséért vivott harcaival. 

/Magyar llétrajzi  Lexikon  II. Bp. 1969. 649 oldal./ 

14e6dó Lidos  / 

a'azentesi református középiskola rektora 1847.49. között. 

A' szabadségharc idején eröteljes agitéciót fejtett ki, ezért 

életfogytiglanig szóló'börtönbOntetésre itélték. 1667...ben 

szabadUlt' a josephstödti börtönböl,  majd.  Kisujszállásra köl-

tözött. 

/6zentesi Levélt6r40/ 

Hainóczv 36zsof  /Modor 1760 . Buda 1796/ 

jpgtudós, a magyar jakobinusok egyik vezetője. IX. dzsef hive 

lett, mert töle vért segitséget a hazai feudalizmus  ellen.  

1790 után állását vesztette. Német do latin nyelv0 röpirataiban 

követelte az Örökváltságnak de a jobbégyok birtokjogának tö r. 

vérilrbe iktatását. Nézetel egyre radikálisabbakkó  váltak.  

Követelte a nemesség megadóztatását, az összes egyházi javak 

szekularizécióját. 1793-ban bardtai között a latin n*elvre is-

forditott jakobinus alkotmányt terjesztette. 1794 tavaszán 

Martinovics  bevonta a jakobinus mozgalomba. 1795. április 27-46n 

halálra italték és társaival  együtt  a Wormezőn lefejezték. 

/Magyar tletrajzi Lexikon I. Bp, 1967.. 668.669 014014/ 

Hámén  Ka  tó /Kompolt 1664 - Bpest 1936W 

a munkásmozgalom vértanOja, kiemelkedő harcosa. Sólyos 

külözéeek közepette végezte el a tanitóképző három osztályát, 

de szülei korai halála miatt abbahagyta tanuimányait. 1916-ban 

Budapesten kapcsolódott be a munkósmozgalomba. Az elsők között 
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lépett be a KMP-be. A Tanácsköztársaság idején a XI. kerületi 

munkóstanécs tagja. 1923-ban Ory Károllyal és Gőgös Ignáccal 

megkezdte az  illegális kommunista-párt szervezését. 8éc8ben 

részt :vett a KMP első kongresszusán. 1925-.ben, majd ezt  kö-

vetően többször is letartóztatták. LQgyóngtilt szervezete nem 

birta a ki;nzásokat, s  röviddel utolsó börtönbüntetésének le-

telte után meghalt. 	 . 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. 8p. 1967. 667-668 . olcial, j- 

Heq©düs László  /Szentes 1870 ... ®pest 1911./ 

festő. Münchenben, Bécsben és Párizsban tanult,. majd.a Bonczár -R 

iskola növendéke lett. Egyházi és történeti tárgyú képeit 

1854-től éllitotta ki a Műcsarnokban. 1904-ben Rómában festett 

képével Ipolyi-dijat nyert. Oltárképei a szentesi-templomban 

86 New-Yorkban találhatók. 	 . { 

/Magyar Életrajzi Lexikon T. 8p;, 1967. 695 oldal,/ 

Hock 3ános  /aevecser 1859 -épest 1936./ 

politikus ős iró, katolikus pap. 1887-tőt orszá9gyülési kép-

viselő 191E.481 Károlyi Mihály hive. 1918-ban a Nemzeti Tanács 

elnike lett, A Tanácsköztársaság kikiáltása után emigrált, 

majd az USA-ba költözött ?  Számos cikkben leplezte le az ellen 

forradalmi vendszert. 1933-ban hazatért, biróság alá álli€ottbk 

ős 1 évi börtönre itólték, 1935-ben  kegyelmet  kapott. 

/Magyar Életrajzi Lexikon  I.  8ps 1967.. 726-6 727 oldal./ 

Norvéth Mihály  /Szentes 1809 - Karlsbad 1878.1 

történetíró, püspök,. kulturpolitikus, az  MTA tagja 1828-ban 

a pesti egyetemen  bölcsészdoktorrá avatták. 1844-tőt a bécsi 



- ' 195.  

Therec tanun tanára, 1848-ban Csanádi püspök ás egyben : ' a fórénd.  

ház tagja. 1849-ben a Szemere-kormány közoktatásügyi minisztere.  

A szabadságharc bukása után emigrációban élt, 1867-ben tért haza.  

A Magyar  Történelmi  Társulat első alelnöke. 1877-t61 elnbke.  

Törte'xetirása '  uttörő jelentőségű volt. 	 . 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. 8p, 1967, 749 oldat./  

tla~~r~c~3, János  /1407 . 3409 kökőtt' .- 1456 Zimony/   	 ' 

kormányzó, hadvezér. Ozorai PiáóndZ kezdte katonai pályafutását.  

1430-ban királyi szolgálatba lépett.- ZsigMondot elkisért .e  

Itál9.ábá, majd Bázelbe és Csehországba. Megisnerte az akkor log-  

korszerübb harci eljárásokat.  1439-től 1446-ig 9zárény3. bán, 1441,  

t61 1446-ig erdélyi vajda. Ulászló király bizalmas tanácsadója  

lett. Életcéljának tekintettö hazája v8delmét es a török ki-  . 

űzését, 1.446-ban kormányzóvá  választották. A t;őzponti hatalom  

erősitésében Vitéz  János volt" segitő társa.. 1450-ben kénytelen  

elismerni V. László trónigényét. 1456-ban Nándorfehérvárnál 	 . 

ragyogó győzelmet era a  túlerőben  lévő török .seregen. Nem sokkal  

később pestisjárványnak esik álddZatul. .   

/Magyar Életrajzi Lexikon 1. 84 1907.'759 olda3../  

Imre József /Hódmezővásárhely 1851 épest 1933./  

orvosi tanulmányainak befejezőse útán úis'szatdrt szülővároséba,  

ahol több évtizeden át folytatott lankadatlan küzdelmet az egészcég-  

ügyi ellátás javitásáért. 1909-től a szemészet egyetemi tanára  

Kolozsváren, majd 8zegeden.3elentős érdemeket szerzett a  tracho-

maellenes küzdelemben.  

/Hódmezóvásárhely Városi Tanács,.  1973.,  117 °idol./  
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I. István /967 - 1038 Esztergom ?/ 

király /1000-1038/ Géza fejedelem és Sarolta fia. Uralkodása 

elején meg kellett törnie a törzsfőket, akik hatalmét és életét 

veszélyeztették. A lázadó nemzetségek birtokait kisajátitotta, 

s ezzel alapot teremtett állam ás egyházszervező tevékenyeégéhez. 

Az ország területét megyékre osztotta, emellett királyi uradal 

inakat is szervezett. Tiz püspökségest ós több bencés apátságot 

alapitott. Törvényben rendelte el az egyházi tizedet. Minden  

10 falulakosságát templomépítésre kötelezte. Imre fiát, a ki- ► 

szemelt trónörököst 1031-ben halálos baleset érte egy vadászaton. 

UnoketeotvÓre, Vazul merényletet kísérelt meg ellene. Ezért meg- 

vakitotte és fiaival egyútt . ezámüzte. 1083.ban szentté avatták 

Imre herceggel ős Gellért püspökkel együtt. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. 8p. 1987. 780•.781 oldal:/ 

Jernev 3énos/Oorozsma 1800. Pest 1855/ 

utazó, óstőrtónész, nyelvész, az MTA tagja. Dogi tanulmányokat 

végzett Pesten és Pozsonyban,  de érdeklődése mér ekkór a tör-

ténelem és az irodalom felé fordult, A magyar történelemből az 

őshaza és a rokon népek történetére vonatkozó kérdések érdekel-

ték, 1844-ben útra kelt a magyar őshaza felkutatására. Hazatérve 

előbb dorozsmai birtokán élt, majd Pestre költözött. A szabad+ 

ságharc idején régi oklevelek gyüjtésével foglalkozott. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. 9p, 1967. 813 oldal./ 

Jókai Mór /Komórom 1825 épest 1904./ 

regényiró, a magyar romantikus próza legkiemelkedőbb képvi-

selője, az MTA tagja. Első verse tizéves korában jelent meg. 

A pápai kollégiumban ismerkedett meg Petőfivel. Kecskeméten 
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volt joghallgató ,. Első regényének sikere után mégis az  irói 

hivatésnak kötelezte el magót. 1848-ban részt vett a 12 pont 

megfogalmazásában, később beállt nemzetőrnek. Laborfalvi Rózát, 

az Ünnepelt szinésznőt vette feleségűt 1848 augusztusában. 

Petőfihez fözödó barátsága emiatt teljesen megszakad .  Megalkuvás. 

nélküli szolgálta a forradalmat. Az önkényuralom bosszújától 

félve Tardonán bújdoeott néhány hónapig ,. 1850 elején viseza- 

térhetettrPestr 'e.. Történelmi rggónyeket, majd szinmbveket ir. 

A politikai életbe 1861-ben kapcsolódott be újra. 18654t$1 

1896-ig állandóan orszóggyülési képviselő. A kiegyezés után 

írje legjobb regényeit, amelyek részben a hősi közelmatat idd. 

zik, részben az ország kapitalizálódáséval. foglalkoznak. 18994-ben 

ötvenéves irói jubileumét országszerte megünnepelték .. Népi erei► 

data humora és páratlan mesemondó készséget miatt irodalmunk 

legnagyobbjai közt van a helye. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Op ,  1967. 814816 oldal./ 

'ósika Miklós  báró /Torda 1794 - orezda 1865 

a magyar regónyirodalom egyik jelentős képviselője, az  MTA 

tagja. Első versei 1828-29-ben jelentek meg. A 30-as évektŐl . 

kezdve egyre nagyobb érdeklődést mutatott a  politikai-élet 

iránt , 1834-t81 az ellenzék soraiban harcolt, 1836-ban jelent 

meg első regénye, az Abafi. Ezután hallatlan bőséggel irta.re- 

gényeit és noveliéit. .:'Orámókat 'is irti 1848-49-ben Kossuth hive. 

Tagja lett a Honvédelmi Bizottm'nynak. Világos után külföldre 

menekült ,. Az emigrációban is szorgalmasan irt. Érdeme, hogy a 

történelmi regényt művészi szintre emelte •  

/Magyar Életrajzi Lexikon  I. ®p. 1967. 819-823 oldal. ./ 
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3ózaef.Attila  /épest 1905 - Balatonszárszó 1937./ 

költő, a forradalmi lira világviszonylatban is kiemelkedő alakja. 

Rendkivúli tehetségét először 3uhász Gyula ismerte fel,. az 8 

elŐszavável jelent'meg Szegeden 1922-ben első' verses kötetes 

a Szépség koldusa, Egyetemei tanulmányait Szegeden. Bécsben és 

Pórizeban végezte. . Bécsben ismerkedett  meg az emigréná magyar 

irókkal. Alaposan tanulmányozta a marxizmus klasszikusait. 

1927-ben.  tagja .,lett a Vági-féle lególis kommunista. pártnak. 

Verseit a legjobb folyóiratok közölték. 1930-ban ,az illegális 

kommunista pórt tagja  lett. Állandó pártmunkát végzett ..  Részt 

vett az 1930. szeptember 1-i tűntetésben. Á mozgalomban ismer- 

kedett meg Szántó . 3udittal, aki élettársa lett. 1936-ban meg- 

romlott kapcsolata a párttal. Elvi vitai, mellett megromlott 

idegállapota is hozzájárult ehhez. Költészetét nyelvi játé 

kosság, dallamosság ős formai ujitésok jellegzik ,. Verseiben 

az elnyomottak sorsát, a  proletárok bl®tét, a  magyarság prob- 

léméit éli ót és tolmácsolja ?  Ady mellett a magyar forradalmi 

lire legnagyobb költője. 

/Magyar ÉletrajziLexikon I. Bp, 1967. 822424 oldal ./ 

3uhász Gyula  /Szeged 1883 - Szeged 1937./ 

tanőr, 1010. hirlapiró. Első verseit a Szegedi Napló közölte. 

Mély barátság fűzte Babitshoz. Kosztolányihoz. Adyval is kap- 

csolatba került. Nagyváradon ismerte meg szerelmi lirájának 

fő ihletőjét, Sárvéry Annát. Politikai jellegig támadások miatt 

visszatért Szegedre ujságirónak. Versei Ady ős Babits költemé-

nyeivel együtt jelentek meg  a Holnap c. antológia első ás máso 

dik kötetében. 1917-től halúláig állandóan Szegeden élt.-Ujség 

cikkeit egyre radikálisabb hang jellemezte.. A proletárdiktatura 
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alatt a szegedi színház direktóriumának egyik vezetője. 

A.6oungarten., dijjal háromszor tüntették ki:.ő.Figyelt fel 

először József Attila költői tehetsógére..Utoleá éveit vissza-

vonultan éli.. Az üldözés ős a mégány.felőrölte idegzetét• 

/Magyar életrajzi Lexikon  I. 13P.- 1967.. 826 oldal ./ 	. 

ZJusth Gyula.  /Necpél 1850 .. ()pest 1917./ 

,liberális polgári politikus. 1876-ban a gyulai járás főszol 

gabi .rőja, majd 1884-ben Makó függetlenségi párti képviselővé 

választották. 1892-ben a Függetlenségi Párt alelnőke, majd 

1893-ban elnöke lett . .  Döntő .szerepe vált. Weke .rle egyházpo- 

lítikoi reformjainak keresztülvitelében. 19Ö5-ben a képviselő - 

. hóz elnökévé választották. 1909-ben lemond, mert ellentétbe 

került Kossuth Ferenccel.. 1912-ben vezette a: Tisza elleni 

obstronkciót .. 1913-bán az ' egyesült függetlenségi párt társ 

elnöke lett Kossuth Ferenccel, de e tényleges vezetést át-

engedte Károlyi. Mihálynak. Élete utolsó éveiben visszavonult 

a politikai élettől. 	.. . 

/Magyar e1otrajzi Lexikon I, Bp, 1967. 829--830 oldala/ 

Kádár Kata  

cimszeropiője,ogy székely balladának, amelynek tárgya a . 

3obbágylány és e földesúr fiának tragikus éze .relme. Kádár 

Katát a házasság megakadályozása végett feneketlen tóba 

vetik, a fiú pedig öngyilkos lesz ., 	... 	 . 

/U3 Magyar Lexikán 4. ;. Bp. 1992. 8 0401./ 

Kádár 	

. 

fádár Sándor  /Szentes 1892 - Szentes 1959 

kőmilve®, a szentesi munkásmozgalom haroose. A. Tanócskáztbr- 



sasóg,idején vörös katonaként harcolt. Részt vett a kassai  

és e tiszai harcokban '. A' 7aÓécsküztársaság leverése utáni  

Romániába internálták, ahonnan 1920-ban tért haza .,: Rendőri  

felügyelet alatt volt, enne k  ellenére bekapcsolódott e legális  

munkásmozgalomba. 1929-ben az SzOP képviselőjeként beválasz  

tották a Szentes városi képviselőtestületbe. A második világ  

háboru idején baloldali, tevékenysége miatt többször 'internál. 

ták. Az .SzDP .munkájéban a felszabadulás után is aktivan részt  

vett.  

/Csongrád megye forrddalmi harcosainak életrajzi gyüjtemánye.  

Szeged, 1973. 53-54 oldal./  

 Ke ~.i.nv9.n Mi,ha$l i~ranovi.cs /1875 - 1946/ 	 . 
 . 	 . 	 u~~~aq~~auru~/Irrl®gr ~1111~  

szovjet-orosz esztergályos, kommunista. Részt vett a  Morel  

Szövetség a Munkásosztály Felszabaditáséra munkdjében. 1898-ban  

az CSz/d/MP tagja, 1903-tél bolsevik, Pétervárott vesz részt az  

1905-1907-es forradalomban. Az  I. vilégháboru idején interns.  

cionalista. 1917-ben e Pravda egyik szerkesztője. A petrogródi  

városi Duma bolsevik tagjaként részt vett a Nagy Októberi Szo-  

cialista Forradalom elBkészi.tás .ében. 1919-38-ig az Orosz Szovjet- köztársaság 

Központi  VB  elnöke, 1938- ►1946-ig a Szovjetunió Leg- 

felső Tanácsa Elnökségének elnöke, államfő . Nagy  elméleti mun-  

káeságot fejtett  ki a ezocialgsta épités és a kommunista  nevelés  

problémakörében,  

/Mt .  L.  Bp. 1976,  274 oldal./  

Kállai eve  /Bpest 1917 -..Bpest 1957/  . 	 .  

a munkásmozgalom vértanúja. . M©zgaám3 tevékenységét a vasas  

ifjumunkások csoportjában kezdte,, Később Ságvári Endre munka- 
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társa lett. 1942.461 az Országos IfjuEégi Bizottság vezetője  

volt .. Letartóztatták és Nagykanizsára internálték :  1944. már-  

cius 22-én az illegális KMP tag ja lett:; A felszabadulás után  

külőnböző pértfunkcióbban tevókenyked®tt:.1956 októberében a  

Köztársaság téri pártházat védte, s a benyomuld ellenforradal-  

'márok 0181 kivetette magét az ablakon ., Súlyos sérüléseibe  

hoss'zu szenvedés után belehalt.  .    

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bps 1967. 841 oádsl.,/   

/Ki3nyveslKíafimán  /1074 1116/   	 ' 

király, /1095a1116/ I. Géza király elsőszúlőtt f ie, Uralkodg--  

sónak első övében nagy körültekintóssel oldotta meg az első  

kereszteéh©djáret seregeinek .ótvonu3.ás8t.' Külpolitikájában  

elődjének irányzatát k8vötte. Meghóditotta Horvátországot és  

Del~iáci€►t, Uccsét, Almost Béla fiával egyútt 1113-ban lázadás  

miatt me,gvakittatta. Törvénykönyve elsőrangú forrása  a 11-12  

százéd fordulója magyar történetének. Belpolitikájában az  

egyház igényeit elismerve lemondott az invesztitúráról.  

:i112.►ben hozzájárult a papi k nőt•lenség bevezetéséhez. Müvelt-  

edge miatt a "Könyves" jelzővel illették régebbi irodalmunkban,  

/Magyar Életrajzi Lexikon I. ap, 1967.. 644 oldal./  

Kálvin János  /1509 1564/  

francia származású reformátor, 1536-t61 rövid megszskitőssal,  

haláláig genfi lelkész ás tanár.'A lutheri reformáció eszmei  

hatésa alá került e  ennék alapján azonban új, Önállá vallási  

rendszert alakitott kit a kálvinizmust. 1541-től zsarnoki  

hatalmat gyakorolt Genfben. Ezt a legnagyobb  mértékű vallási  

türelmetlenséggel forditotta mind a katolikusok, mind az 61.  
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tala eretneknek tekintett radikálisabb áramlatok képviselői  

ellen. 1559-ben akadámiát ' alapitott, ahol református lelké-

szeket képeztek.  

/UML 4. Bp. 1961. 19 oldal ./ 

Karéc9onv Sándor /1892 ~- 1944 Bpest/   

ezekozervezeti vezető, szociáldemokrata politk us, . vaQeezter-  

gélyos. Mdr inas korában csatlakozott  szociáldemokrata if-  

jusógi mozgalomhoz, aebresenben lépett a vas--és fémmunkás szö-  

vetség tagjai sorába, 1919-ban a szövetség tisztviselője, később  

titkára lett ás ezt e tisztséget haláláig megtartotta. Részt  

vett  az  ellenállási mozgalomban. 1944  végén Kabók Lajossal, a  

szövetség elnökével együtt a nyilasok elhurcolták és meggyil-

kolták.  

/Magyar Életrajzi Lexikon Z: Bp.'1967. 858 oldal/  

Karikás frigyes /Körösbőkény 1891 - Szovjetunió 1938/  

iró, nűforditó, a munkásmozgalom harocse: 1917 ben fegyverrel  

harcolt Moszkvába a proletárforradalom győzelméért, majd az  

internacionalisták sorában részt vett a polgárhéboruban. 1918-ban  

hazatárt, részt vett 'a KMPmegalakitásában 1919-ben a Vörös  

Hadsereg 39-es dandárjának politikai biztosévá nevezték ki.  

A'Tanácekőztórsaség megdőntése'utén Bécsbe, majd Moszkvába  

emigrált. 1931-ben Magyarországon végzett ily:egáii.s pártmunkát.  

Sailai Imrével is pürét Sándorral letartóztatták ós ' elitéltók.  

1935-ben kiszabadult, e újra a Szovjetunióba távozott. 1938-ban  

törvénytelenül letartóztatták. A kommunista szellemű magyar  

elbeszélő irodalom egyik megteremtője.  

/Magyar életrajzi Lexikon X.  Bp.  1967. 860 oldal/  
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Karinthy Frigyes  /Bp 1887 Siófok 1938/ 	. 

iró, költő. müáord3t6, kritikus, a XX. századi humorisztikus 

irodalom Hegteremtője, A Nyugati irácsoportjóhoz csatlakozott., 

Hirnevét "Igy irtok ti "  c. irodalmi karikaturakőtete alapozta 

meg. Humoros karcolataiban és egyéb prózai irásaiban, verseiben 

a radikális polgári humanizmus álláspontjáról ostorozta a tár-

sadalom elembertelenedését, támadta az elnyomást, a fajmítoszt, 

a fasizmust. 1936-ban súlyos agymütétet hajtott végre rajta 

OLivecrona agysebész. Erről szál az Utazás a koponyám körül 

c. műve. A mütét után két évvel váratlanul agyszélhűdés érte. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. 8p. 1967. 861 oldal./ 

Károlyi István gróf /Kaplony 1797 - Főt 1881/ 

főispán, az MTA tagja. Évekig, élt Olaszországban. A reformkor 

politikai küzdelmeiben nem vett részt, de a' szabadságharc 

kitörése után elvállalta a Pest vármegyei főispánságot. Fóton 

nemzetőrséget szervezett és felállitotta a Klapka György pa-

rancsnoksága alatt 41116 Károlyi- huszárezredet. 1849-ben 

Windischgratz bebörtönöztette. Nevéhez fűződik az Ybl tervei 

szerint készült fóti templom ős kastély építése. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp.. 1967. 869 oldal./ 

Károlyi Mihály ,  gróf /Bp 1875 -. Franciaország 1955/ 

liberális, majd demokrata politikus, Magyarország köztársasági 

elnöke. 190-1-tő1 a Szabadelvü Párt tagja. 1912-ben 3usth 

Gyula vezette Függetlenségi Párthoz csatlakozott, melynek 

1913-ban elnöke lett. Követelte az általános vilasztójog 

bevezetését, helytelenitette a Monarchia háborús politikáját. 
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Az 1918. októberi polgári demokratikus forradalom vezető 

egyénisége, legnépszerűbb politikusa,, a Nemzeti Tanács ve-

zetője. 1919. január 11-től köztársasági elnök. 1919. már- 

cius 20-án lemondott ős békés uton átadta hatalmat a munkás- 

osztálynak. Szembefordult a magyar ellenforradalommál, ezért 

vagyonát elkobozták. Emigrációba . kényszerűl. Egyőttmükődik 

a KMP-vel. 1946-ban hazatért, 1947-tőt 1949-dg párizsi magyar 

kővet. 1949-ben lemondott. Életének utolsó éveit a politi- 

kótól visszavonulva Franciaországban tőltőtte. Hamvait 1962-ben 

hazeszállitották. 	 . 

/Magyar Életrajzi Lexikon I ,  Bp. 1967. 870 oldal../ 	 . 

ti
Kassák La jos  /Érsekujvár 1887 - Bp .1967/  

iró, költő és festő, 20. szátadi avar+gardista irányzatnak 

, leghatásosabb magyar propagálója. Mint vasmunkás kapcsolatba 

került a fővárosban a szakszervezeti, később a szociáldemok-

rata mozgalommal. 1909 -ben vándorútra kel, gyalog járja be 

Nyugat-Európát. Széles .áradású, kötetlen ritmikáju, rimtelen 

versei a. német exp .resszionizmus elképzeléseihez állnak közel. 

1915-ben meginditja , "A tett" c. hires folyóiratát. A Tanács-

köztársaság bukása után börtönbe kertil, majd emigrál. 1926 

őszén hazatér és szakit az  avangardizmus szélső változataival. 

Egyre inkább a próza felé fordul érdeklődése. Keserüség, el-

hagyatottság és fáradtság hatja St irágait . . A felszabadulás 

után megélénkül tevékenysége. Késői lirájában a megnyugvás, a 

derű szinei is fel.tünnek. 

/Magyar Irodalmi  Lexikon I.  Bp. 1963.  595. oldal./ 
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Katona József /Kecskemét 1791 - Kecskemét 1830/ 

a magyar drámairodalom kiemelkedő alakja. Jogot végez, majd 

1820-ig ügyvédként működőtt Pesten. Hivatala mellett szorgal-

masan tanulmányozta a történelmet. Szenvedélyesen vonzódott 

a szinházi élethez is. Történelmi drámáiban olyan ellentéteket 

mutat be, amelyek szükségképpen lázadást vagy forradalmat 

robbantanak ki. 1814-ben  az  Erdélyi Múzeum c. folyóirat pályá-

zatára irja fő művét a Bénkb bánt. Irói terveiben azonban csa-

lódott, s visszavonult szülővárosába. Ott megválasztották 

Ügyésznek. Korai halála megakadályozta abban, hogy Kecskemét 

város történetéről irott munkáját befejezze. Irói elismerése 

- halála után . Arany János és Gyulai Pál nevéhez fűződik. 

/Magyar Életrajzi Lexikon Z. Bp. 1967. 877-878 oldal./ 

Kazinczy Ferenc  Arsemlyén 1759 -.Széphalom 1831/ 

iró, a korabeli magyar irodalom és a nyelvujités vezéralakja. 

Fiatalon kapcsolatba  kerül a szabadkőművességgel ős 1784-től 

tagja a szervezetnek. A kassai .ta kerület elemi iskoláinak 

felügyelőjeként szolgálta II.3ózsef felvilágosodott szellemű 

iskolapolitikáját. 1788-ban meginditotta az első magyar irodalmi 

folyóiratot, a Magyar Museumot. 1794.ben csatlakozott•a magyar 

jakobinus mozgalomhoz .. 1795-ben halálra itélték, majd királyi 

kegyelem várfogságra módositotta az itéletet. 1801-ben ki- 

szabadult. A nyelvujitásáért, az irodalmi életért, a politikai 

és társadalmi haladásért harcolt. Hamarosan az irodalom ve 

zére lett. Élete végén nehéz,körülmények.kőzőtt élt, adósságok 

szorongatták. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I Bp. 1967. 882 oldal./ 
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Kemény Zsigmond  báró /Alvinc 1814 - Pusztakamarás 1875/  

iró, publicista, politikus, az MTA tagja, 3ogi tanulmányait  

Marosvásárhelyt fejezte be. Kolozsvárott az Erdélyi Hiradó  

egyik szerkesztője. 1847-ben Pestre költözött. A szabadságharc  

idején képviselő. Röpirataiban forradalomellenes álláspontja  

nyilvánul meg. Részt vesz 6 kiegyezés előkészitésében. Élete  

utolsó szakaszában visszavonul az irodelni és politikai élettől.  

Tanulmányai hozzájárultak az ízlés tisztázáséhoz és a népiesség  

elismertetéséhez.  

/Magyar tletrajzi Lexikon i, Bp. 1967. 896 oldal/  

Kilián G rgy /Kispest 1907 - 1943/  
r~iwr~r r~i  

a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosa és vértanúja. Vasas  

ifjumunkásként kapcsolódott be a mozgalomba. 1927 nyarán fel-

vették a KIMSSZ•-be. 1929-ben részt vett a párt negbizásóból a  

lipcsei eszperantista kongresszuson. 1931-ben egyéves párt-

iskolát végzett Moszkvában. Sallai és Fürst letartóztatásakor  

8t is elfogták. Szabadulása után Párizsba utazott.  1939-ben  

partengedéllyel a Szovjetunióba utazott. A Vörös Hadseregben  

harcolt.  1943-ban eljtöernyős.partizánként nyoma veszett.  

/Magyar Életajzi Lexikon 1, Bp. 1967. 915-916 oldal/  

Kinizsi Pál  / 7 - 1494 Szent-Kelepen/  

hadvezér, 1484-től 1494-ig tervesi ispán. Első nagy győzelmét  

Báthory Istvánnal együtt Kenyérmezőnél aratta a tőrők felett.  

Mátyás halálakor Corvin 3ános ellenfordult, s Ulászló párt-

jónak lett á vezére. 1494-ben megmentette Nándorfehérvárt az  

árúlástól. Kiváló hadvezéri képessége mellett embertelenkegyet-

lensége is ismertté tette nevét. Szendrő ostrománál halt meg.  

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 916-917 oldal/  
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Kis~ fy Sándo-r_  /Sümeg 1772 Sümeg 1844/  
- költő, az MTA tagja. Kisfaludy Károly bátyja. 1799-ig katona,  

1805-ig Kámban, majd haláláig Sümegen élt. Szerelmének ás  

házasságának tőrtánetét Himfy szerelmei cikkel írta meg. A  

sikeren felbuzdulva regényt irt a Balaton menti városokról.  

Drámáiban a magyar nemességet dicsőitette. 1820 után elszige-

telődött a polgáriasodó irodalmi élettől. Nagy pártfogója  

volt a magyar szánjátszásnak. zeneszerzéssel is foglalkozott.  

/Magyar Életrajzi Lexikon I.  Bp. 1967. 922 oldal/  

Kiss Bálint  /Vósztő 1772 - Szentes 1853/  

szentesi református lelkész, egyházi irő, az MTA tagja.  

Debrecenben tanult teológiát, 1799-től Szentesen lelkész.  

1836-ban esperes és iskolai  felügyelő. Számos népiskólai  

tankönyvet irt.  

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 924 oldal/  

Kiss Ernő  /Temesvár 1799 - Arad 1849/  

honvéd altábornagy, az aradi tizenhárom vértanú egyike.  

Császári tiszt volt. 1848 nyarán felajánlotta szolgálatát  

a magyar kormánynak. A bánsági sereg főparancsnokává nevezték  

ki. 1849-ben országos főhadiparancsnok lett.. Világos után  

Haynau Aradon, a tizenhárom honvéd tábornok kőzött 8t is  

kivégeztette.  

/Magyar Életrajzi Lexikon I.  Bp. 1967. 924 oldal/  
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Kiss Ferenc  /Szilsárkány 1860 - Szeged 1952/ 

erdőmérnök. Otlevelét 1882-ben a selmecbányai akadémián 

szerezte, 1885-ben Szeged város tanácsa őt bízta meg az erdő-

terűlet'áliami kezelésével. 19254en nyugdíjba vonult. Az 

Alfőld fásitás egyik kiemelkedő gyakorlati uttőrője volt. 

Mára Ferenc a "szegedi erdők atyjának" nevezte. Számos tu-

dományos közleménye jelent meg. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 925 oldal/ 

Kiss Imre /Szeged-Alsótanya 1898 - Lengyelkápolna /ma Zákány-

széle/ 1950./ 

szegényparaszt családból származott. Cselédkánt és napszámos 

ként kereste kenyerét. Később 3 hold földjén dolgozott fele-

ségével és nevelt fiával. A felszabadulás után bekapcsolódott 

a munkásmozgalomba, az MKP tagjaként tevékenykedett. 1948-ban 

Lengyelkápolnán párttitkár lett. Harcolt a falu felemelke- 

déséért, a mezőgazdaság szocialista btszer-vezé$éért. E miatt 

a kulákok és felbujtóik bestiális kegyetlenséggel meggyil-

kolták. 

/SajB.t gyűjtés Zákányszéken az 1977 évi 28-as anyakönyvi • 

folyószám alatt bejegyzett adatok alapján../ 

Kiss Lajos  /Hódmezővásárhely 1881 Bp 1965/ 

néprajzkutató, régész, művészettörténész, Kossuth-dijas. 

Tornyai dánossal együtt segédkezett a néprajzi tárgyak gyűj-

tésében. 1912-ben Nyiregyházára került, ósa Andrés múzeum-

igazgató mellé múzeumőrnek. 1925-től a múzeum igazgatója. 
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A néprajzi gyűjtemény fejlesztősének elinditása az ő érdeme. 

1949-ben Budapesten ment nyugdijba. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 929 oldal/ 

Klapka Győrpy  /Temesvár 1820 - Bpest 1892/ 

honvéd tábornok. Görgey Artúrra. Bécsben szoros barátságot 

kötött. A szabadságharc kitörése után százados a 6. honvéd-

zászlóaljban. 1849-ben hadűgyminiszterhelyettes tábornoki 

rangban. Világos után Törökországba emigrál. A . krimi háboru 

idején Kossuth megkerülésével targyalt az emigráció részéről. 

Részt vett az olaszországi Magyar Légió megszervezésében. 

1866-ban  Bismarck  támogatásával felállította a Klapka Légiót. 

A kiegyezés után hazatért;. országgyűlési kéfviselö lett Tisza 

Kálmán balközép partjában. ,  

/Magyar É'etrajzi Lexikon 14 Bp. 1967. 933 oldal/ 

Klauzál Gabor  /Pest 1804 - Szeged 1866/ 	. 

politikus, ügyvéd, miniszter, a reformellenzék tagja. Deák 

Ferenc hive. 1848-ban a Batthyány-kormeny földművelés- ipar 

as kereskedelemügyi minisztere, a mérséklő, egyezkedő politika 

hive. Az 1861 -i és 1865-i országgyűlésen Szeged képviselője 

 vezette Felirati Part programjával. 	' 

/Magyar Életrajzi Lexikon 1. Bp. 1967 934 oldal/ 

Knézits Károly  /Horváto. 1808 —Arad 1849/ • 

honvéd tábornok, az aradi vértanúk egyike. Császári tiszt  volt.  

majd 1848-ban Damjanich parancsnoksága alatt részt vett a dél-

vidéki harcokban, 1849-től dandárparancsnok ezredesi rangban. 

A peredi csata után Görgey leváltotta, mire Kossuth a felső- 
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tiszai tartalék hadtest parancsnokévé nevezte ki. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 940-41 oldal./ 

Koloszér Béla /Szeged 1892 - Szeged 1937/ 

szabó mester. A felszabadulás előtti szegedi munkásmozgalom 

kiemeékedő harcosa. 

/Péter László: Szeged utcanevei. Szeged, 1974. 240 oldal./ 

Koltói Anna  /Budapest 1891 - Budapest 1944/ 

a szocialista nőmozgalom uttörője, a munkásmozgalom mártirja. 

A csepeli Weis Manfréd-gyárban kapcsolódott be a munkásmoz- 

galomba. A  Tanácsköztársaság bukása után biróság elé állitották 

ás elitélték. Szabadulása után az SzDP-ben nőszervezőként te-

vékenykedett. Alapitó tagja volt, majd titkára a Vas- és Fém- 

munkás Szövetség nőszervező országos bizottságának. 1944 őszén 

a nyilasok orvul agyonlőtték a lakásán. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp, 1967. 955 oldal./ 

Komócsin Illés  /Szeged 1898 - Szeged 1956/ 

eredeti foglalkozása tetőfedő- cserepező volt. Fiatalon bekap- 

csolódott a munkásmozgalomba. A Tanácsköztársaság idején Nagy-

Kanizsán katonai városparancsnok. A két világháboru között az 

illegális kommunista pártban dolgozott Szegeden ás Budapesten. 

1944-ben Ricsére internálták. A felszabadulás után tevékenyen 

részevett az ujjáépitésben és az MKP politikai munkájában. 

Nagy érdemeket szerzett a demokratikus rendőrség megszervezé-

sében és a közrend megteremtésében. 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyűjteménye. 

Szeged, 1973. 54 oldal./ 
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Komócsin Zoltán/Felsőgalla 1923 - Budapest 1974/ 

kereskedelmi alkalmazott. 1938 óta vesz részt a kommunista 

mozgalomba. 1944 októberében a felszabadubt Szegeden megszer- 

vezte a KISZ-t, decemberben a MADISZ-t. 1945 januárjában a 

•MADISZ déli-kerületének titkéra lett. 1945-48 között az MKP- 

szegedi bizottságának titkára. 1948-tót az MDP alit. prop. 

osztélyának munkatársa. 1954-56 között vezetője, majd a Hajdu-

Bihar megyei Pártbizottság titkára. 1957-61. között a KISZ 

KB első titkára. 1957 februártól az MSZMP KB tagja, a Poli-

tikai Bizottság póttagja, 1962-től tagja. 1961-65 között a 

Népszabadság főszerkesztője, 1965 juniustól a KB titkára. 

1949-tői országgyülési képviselő, majd a parlament külügyi 

bizottságának elnöke. 1974 márciusától haláláig a Népszabad-

ság szerkesztőbizottságának vezetője. 

/MTL Bp. 1976.. 309 oldal./ 

Kossuth Lajos  /Monok 1802. Turin 1894/ 

államférfi, a nemzeti függetlenségért és a polgári szabadság-

jogokért vivott 19. századi küzdelem legnagyobb alakja. 

1824-32 között ügyvéd Zemplén vármegyében. 1832-36 között az 

orszéggyülési tudósításokat, majd később a Törvényhatósági 

Tudósitásokat szerkesztette. 1841-ben meginditotta a Pesti 

Hirlapot. A feudális kiváltságok ellen lép fel. A nemzetiségi 

politikábab összeütközésbe kerül Széchenyivel. Az 1847 őszén 

megnyiló országgyűlésen az ellenzék vezéreként lépett fel. 

A Batthyány-kormányban pénzügyminiszter lett., 1848. szeptember 

15-én javaslatára létrejön az Országos Honvédelmi Bizotmány. 

Nagy sikeríj toborzó köruton szólitotta fel az Alföld népét 
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a haza védelmére .  Marx megállapitása szerint Danton és Carnot 

volt egy személyben. Kezdeményezésére mondta ki Debrecenben 

az országgyűlés 1849-ben a Habsburg-ház trónfosztását. A 
szabadságharc bukása után törők földre menekült, később Lon-

donban, majd Olaszországban élt. .Diplomáciai uton keres meg- 

oldásokat Magyarország felszabadatására. A kiegyezéssel nem' 

értett egyet,  1889-ben elveszti magyar állampolgárságát, ami 

a nép körében felháborodást váltott ki. Budapesten temették el. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 978-980 oldal./ 

Kossuth Zsuzsanna  /1817 - 1854/ 

/Meszlényi Rudolfné/ sátoraljaujhely - New York 

Kossuth  Lajos  legfiatalabb húga. Részt vett a védegylet szer-

vezésében. 1848-ban özvegyen maradt A forradalom lelkes hive. 

1849-ben  az összes tábori kórházak főápolónőjévé  nevezték ki. 

Fáradhatatlanul járta az országot, szervezte és ellenőrizte 

a katonakórházakat, világos után elfogták ás biróség elé 

éllitották. 8izonyitékok hiányában felmentették. 1851-ben ismét 

letartóztatják, majd szabadlábra helyezik azzal a feltétellel, . 

hogy elhagyja az országot. Brüsszelben csipkeverő mihelyt 

nyitott, 1853-ban Amerikába települt át. 	. 

/Magyar Életrajzi Lexikon I. Bp. 1967, 985 oldal/ 

Koszta Oózsef  /Brassó 1861 epeét 1949/ 

festő, Kossuth-di, jas, A Munkácsy-tradiciót folytató alföldi 

irányzat egyik legjelentősebb képviselője. Lotz Károly és 

Székely Bertalan növendéke volt .. 1891-ben ősztöndijjal Münchenbe 

ment. 1899-1902..ben Rámában, Párizsban és Nagybányán dolgozott. 

Több gyüjteményes kiéllitást rendezett. Plebejus demokratikus 
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szemléletű müvészetét a paraszti témák, az expressziv realista 

formálás jellemezte. Szentes melletti tanyájén élt, ott fes-

tette drámai tájait, a paraszti életet. Legjelentősebb mövei, 

a Magyar Nemzeti Galériában vannak. 

/Magyar Életrajzi Lexikon 1. Bp. 1967. 981-982 oldal./ 

Kovács Imre:/Nódmezóvásárhely 1885 - Hódmezővásárhely 1961/ 

molnár, majd tisztviselő, a hódmezővásárhelyi munkásmozgalom, . 

egyik  vezetője. 1905 -től tagja a szociáldemokrata pártnak. 

A Tanácsköztársaság idején a vörös Ujság szerkesztője. 1944 

Őszétől  az MKP tagja, majd a Vásárhely Nape c, helyi lap szer-

kesztője. 1955 őszén részt vesz az MSZMP gzervezésében, majd 

tagja lett a városi pártbizottságnak. 

/Csongréd megye forradalmi harcosainak életrajzi gyüjteménye. 

Szeged, 1973. 56-57 oldal./ 

Kovács_0ános /ZSablye 1875 Szeged  1935/ 

géplakatos, a szegedi Kenderfonőgyár főbizalmija volt az 

első vildghéboru előtt. Sztrájkok szervezésében és a Nép-

szava terjesztésében tevékenykedett. 1912-ben elbocsátották. 

1918 őszén került Szegedre, ahol a KMP helyi szervezetének 

alapitáséban közremüködött. 1930-ig a textilmunkások szakszer- 

vezetének városi elnöke volt. A 30-as években kendergyári 

sztrájkok szervezésében vett részt, amiért zaklatásoknak volt 

kitéve. Tbc-ben halt meg. 

/Csongrád megye forradalmi harcösainak , életrajzi gyűjteménye. 

Szeged, 1973. 51 oldal ./ 

Kölcsey Ferenc Sződemeter 1790 - Cseke 1838/ 
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költő, kritikus, politikus, a reformkor egyik legjelen-

tősebn alakja, az MTA tagja. dogi tanulmányait a debreceni 

kollégiumban végezte. Szemere Pállal kötött meghitt barátságot. 

1829-ben megyei tisztséget vállalt Szatmárban. Él ete végét 

a pörbe fogott Wesselényi Miklós vádelmének szentelte. Sok- 

oldalú irá egyéniség, kitűnő szónok. Hazafias költeményeiben 

a  reformkor hangulatát megrázó erővel fejezte ki: Q teremtette 

meg.a magyar irodalmi kritikát..Hymnuszát mint nemzeti imád-

ságot 1844-ben Erkel Ferenc zenésítette meg. 

/Magyar Életrajzi Lexikon 1. Bp. 1967. 999 oldal/ 

Köröse 0ózsef  /Pest 1844 - Fest 1906/ 

statisztikus, az MTA tagja. 1870-től a Fővárosi Statisztikai 

Hivatal igazgatója .. 1886-ban javaslatára állította fel a fő-

város a járványkórházat. Főként halandósági ős lakásügyi 

kérdések statisztikai feldolgozásával foglalkozott. Az index-

szbmitással kapcsolatban felállitott elmélete általánosan el- 

terjedt. 

/Magyar Életrajzi Lexikon 1. Bp. 1967. 1006 oldal ./ 

Kukovecz Anna  /Nana/ /Szeged 1885 - Szatymaz 1919/ 

a forradalmi mozgalom vértanúja, festő.1906-ban elnyerte 

Szeged művészeti ösztőndiját..1908-ban Párizsban folytatta 

tanulmányait, majd hazatérve Szegeden fest6skolát nyitott. 

Az első világháboru alatt Franciaországban internálták. 

1918 tavaszán tért haza. A Tanácsköztársaság idején a szegedi 

haladó képzőművészek szervezkedésében vett részt. Szatymazon 

elfogták az ellenforradalmárok ás kegyetlen kinzások után 

megölték. 

/Magyar Életrajzi Lexikon 1. Bp.  1967. 1025 oldal./ 
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Kun Béla  /Szilágycseh 1886 Szovjetunió 1939/  

a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom kisafasi6 .  harcosa,  

a KMP egyik alapitója ős vezetője. 1913.-ban részt vett az  

MSZDP XX kongresszusán a kolozsvári pértszervezet képvisel  

lójeként. 1916-ban orosz hadifogolyként ismerkedett meg  a  

bolsevikokkal. Tagja lett a Bolsevik Pártnak. 1917 végén meg-

ismerkedett Leninnel.  19181.ban hazatért. Kezdeményezője  

volt a KMP megé$akitásának. A ,Tanácsköztársaság külügyi és  

hadügyi népbiztosa Lett, , . 19 .20 nyarán Szovjet-6roszerszégba  

utazott. 1921-ben a Komintern  U.  kongresszusa a végrehajtó  

bizottság tagjává választotta. Eiiigráciás évei alatt egy  

pillanatra sem szakadt el  a  KMP-tál. 1937-ben a személyi  

kultusz idején elkövetett törvénytelenségek áldozataként  

halt meg.  

/Magyar Életrajzi Lexikon l.. Bp. 1967. 1028 oldal ./  

	

Ladvónszki aázsef/Sz:4ged  1889 - Szeged 1946/ 	 . 

kőműves. apja téglagyári munkás. Budapesten kapcsol6dQtt  

be a munkásmozgalomba. Szegeden-s MÉMüS2 helyi szervezetének  

titkárává választották. 1919-ben tagja a Szegedi Munkásta-

nácsnak. Közremüködik a KMP szegedi  csoportjának létre-

hozáséban. 1922-ben letartóztatták és ,három évre  elitélték.  

1926-ben a szegedi MSZMP szervezet  létrehozásában is aktivan  
. 	

.1 

kvzrenükvdótt.• Az 1937. szeptercbe,r 14~~•szegedi épitQi.parz  

munkások sztrájkjának egyik  szervezője és résztvevője. . 

Négy hónapos börtönbüntétésábFíl  súlyos betegen szabadulva  

1940. Junius 14-én halt meg.   

/Csongrád megye  forradalmi  harcosainak életrajzi gyűjteménye . .  

Szeged 8 .1973. 59 oldal./ 	 . 
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Dr. Lakos Imre  / ? 3 / 
szentesi polgármester és hirlapiró. A 19. század végén 

sokat, tett Szentes várossá fejlődéséért. Kiadványai jelen- 

tek meg  több alkalommal. Emlékbeszédeire is sokéig emlékez- 

tek ; 	 . 

/Magyar városok monográfiája III.  Szentes é.n. /kb ..1927/ 

245 oldal./ 

Landler Jenő /Gelse 1875 - Cannes 1928./ 

a magyar munkásmozgalom kimagasló harcosa, ügyvéd. A pol 

gári radikalizmus táboréból indulva került kapcsolatba a 

munkásmozgalommal. Az 1904-i vasutassztrájk vezetőt elleni 

per idején politikailag is fellépett a sztrájkolók védel- 

etében. 1908-ban belépett az SzDP-•be. Nagy szerepe volt a 

Tadácskőztérsaség létrehozáoában, amelyben  kereskedelmi,  

majd belügyi népbiztos volt. Később a Vőrös Hadsereg fő-

parancsnoka lett, s a felvidéki sikeres hadjárat egyik irá- 

nyitója. 1919-től Bécsben szervezte ős irányitotta a hazai 

illegális mozgalmat. Jelentősen munkálkodott . 1925-ben az 

MSZMP létrehozásában. 1928--ban Cannesben szivbajban halt meg. 

Párizsban hamvasztották el, s Moszkvában, a  Kreml falában 

helyezték el hamvait. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 24-25 oldal./ 

I. _László  /Szent. László/ /? 1040 1095/ 

király /1077-1095/ I.  Béla második fia. Salamon király ural, 

kodása idején testvéreivel a hercegséget birtokolta. Géza 

halála után trónra lépett, s külpolitikájában a császárral 

szemben VII .  Gergely, majd II .  Orbán pápa támogatta. Bel- 
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politikájában a feudális magántulajdon megszilárditására 

törekedett. Befejezte az egyházszervezet kialakitésát, le- 

rakta a magyar egyházi kultúra alapjait. .Életének utolsó 

éveit a trónőröklés védése foglalta el. 1192-ben szentté 

avatták. A középkorban a pogányok ellen harcoló kegyes lovag 

király 

 

alakjában ábrázolták. 

/Magyar tle.trajzi Lexikon II. Bp. 1969. 33-34 oldal./ 

Lázár Vilmos /Nagybecskeretc- 1815 Arád. 1849/ 

honvéd ezredes,  az aradi 13 vártanú egyike. Volt  császári 

tiszt. 1848-ban százados, 1849-től őrnagy, majd ezredesi 

rangban dandárparancsnok az északi hadseregnél. Karánsebes- 

nél tette le  a  fegyvert. A börtönben irott visszaemlékezései 

Sátoraljaujhelyen jelentek meg 1883-ban. 

/Magyar tletra jzi Lexikon II.. Bp. 1969. 46 oldal./ 

Lehel. Lél / ? 955/ 

a kalandozó magyarok egyik vezére. 955-ben két vezértársável 

együtt az ausburgi Ütközetben súlyos vereséget szenvedett 

Z. Ottó német császártál. A győztesek a három vezért karóba . 

húzatták. A jászberényi múzeumban őrzik az u,n. Lehel-kürtőt, 

amellyel a monda szerint Lehel vezér kivégzése előtt agyon:. 

sujtotta,Konrád császári, 

/UML 4. Bp. 1961. 340 oldal./ 

Leinineen - Westerburg Károly gróf /Ibenetadt 1819 - Arad 1349/ 

honvéd tábornok, az aradi 13 vértanú egyike. 1848-ban őrnagy 

a 19. gyalogezredben.bamjanich parancsnoksága alatt vett 

részt a délvidéki harcokban. Minden csatában kitűnt személyes 
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bátorségával. Német nyelven irott naplóját ős leveleit 

Marczali Henrik forditotta le és adta ki. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 52 oldal./ 

Lékai 3énos  /Var'sasd 1897 - New-York 1925/ 

a múnkéámózgalo, harcosa, ujságiró, irá. Tevékeny tagja volt 

a Galilei-kör baloldali csoportjának. 1918-ban merényletet 

kisérelt meg Tisza István ellen. Részt vett a KMP mega1api- 

tásában. A Tanácsköztársaság idején a Kommunista If jumunkások 

Magyarországi Szövetségének titkára. A tanácshatalom megdön-

tése után emigrációba kényszerült. A Komintern utasitása 

alapján 1922-ben New-Yorkba utazott, ahol az U j Előre c. lapot 

szerkeszti. 1924-ben forradalmi hangú irása . miatt letar 

töztatták. Nemsókkal szabadulása után tüdő bájbán halt meg. 

A felszabadulás után hamvait hazaszáliitották. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. 9p, 1969. 54 oldal./ 

Lenivel János.  /Dombegyháza 1881 .6 Szeged 1925/ 	. 

cipész, a szegedi munkásmozgalom harcosa. A szakszervezeti 

mozgalomban tevékenykedett, sztrójkokban és politikai  tan-,  

tetősekben vett részt. 1919-ben tagja volt a Szegedi Munkás-

tanácsnak. Az  ellenforradalmi  bíróság egy havi börtönre+ 

itélte, elbocsátották állásából. Lakásán müködött az illegális 

kommunisté párt. 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyűjteménye. 

Szeged, 1973. 61 oldal./ 
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Lenin /1870 - 1924/ 

atudományos.szocializmus továbbfejlesztője, a bolsevik 

párt á5 a szovjet állam alapitója és vezetője. 3ogi ta- 

nulmányait 1891 ,ben mag .ánáton fejezte be. Hamarosan  elismert 

szellemi ós gyakorlati irányitója lesz a főváros marxista 

csoportjainak. 1595 .ben kapcsolatba került a nemzetközi mun-

kásmozgalom több  vezetőjével. Kezdeményezésére megaleicul. a 

Harci Szövetség a Munkásosztály Felszabaditására. A cári 

hatóságpk szdm'u'zték Szibériába. A számüzetésben irott müvei- 

ben végleg megcáfolta a narodnyik nézeteket. 1900-ban  meg- 

indi.t ja az Iszkra c. lapot. Az őkonomistákkal szemben az ön- 

6116. áj tipusú proletárpárt szükségességét hirdette. Ki.do1;` . 

gozta a párt szervezeti alapelveit. Az 1905,-ás felkelés le- 

verése utén a mensevikekkel folytatott harcot. 1909-ben js.. 

lent meg  filozófiai mOve a "Materializmus és empiri:otcritia- 

cizrru5". Kezdeményezésére 1912-ben Krakkóban tart fontos 

értekezletet az OSzOMP Központi Bizottsága. Az első világ44 

háború imperialista jellegét leleplezte, s  levonta  a II:. Ín- 

tsrnaci.onélé csődjének tanulságait. 1917. áprilisában vissza-

tért Petrográdba. Az Ideiglenes•Kormány elfogató parancsot 

adott  ki ellene. 1917 októberében a Szcaolnijban szervezi és 

irányit ja a felkelést.. Kidolgorta  az ú j gezdasógi politigiét 

a hadikommunizmus helyett. Irányitotta az ország  villamosi-

tásának programját. 1922-ben kidolgozta  a szovjet államszövet-

ség egészének alapelveit. Egászség#. állapota 1922-ben meg- 

rendült. Az utóbbi években tanainak valóságos reneszánsza 

következett be. 

/Magyar Életrajzi Lexikon Ii. Bp. 1976. 343-344 oldal./ 
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lagzsLeauwa/Deborjdn 183.1 . Bayreuth 1668/ ' 

zeneszerző és zongoromilvész: Milenséves korában lépett fel 

010 zör 6opronban 6$ Pozeonyban: 1623.ban atyjável Francis. 

orszdgbs utozott :  bogy töktiletesitss tuddeöt: Hangversany. 

átjai során eljut Londonba ós Svájcbe is: Az 1640-es évskben 

edr Eurdpe-szerte ismert zengeramOViez: 1642.ban Moszkvában 

de a lengyel városokban is adott hangversenyt: 1646.61.bon 

Weimarbmn a hercegi, udvar kernagys. Errs az idere esik zene. 

ezerzdi aunkásségénak felvirégzées: Az  1660mes éveket Rdméban 

töltötte: 1667-ben koronázási eiséjének benutatójára Pestre 

On* 1673-ban BudaPesten Onneeelték meg SO eeztendős mOvészi 

Jubileueát. a91/1 1( ut*záse serán megfázatt: 0 tüdögyulladdeban 
halt meg. Mint zongorseUvész máig coodált fokon fejleeztette 

a zangoratechnik4t. 

Aagyar thavrajzA Lextkon II. 8p. 1 9. 81 °del./ 

ran P100 1906 	1939/ 

a magyar munkéseozgalom vértanájar eredetileg pöksegéd: 

Berlinben 1/49zett Pdrtiskalátf 1926.ban Magyarbrezágre Jött. 
A KIMSZ titkáraként, majd az MSZMP ifjusigi alosztélyénak- 

vezetőjeként tevékenykedstt: Tagja lett s KMP Központi Sizett. 

edginak, 1927 februárjéban érulás következtében letartéztatték. 

bireedg elé állitotték ás 3 66 fél ‚vi fegyházra iaték: A 

váci fegyhézban éhségsztrájkba- kezdtek tiltakozáeul ez fmber... 

telen viszonyok ellen :  Ennek serán gyilkoltók *leg :  Temstésén 

Hámán Matá szervezett tüntetést. 

/Magyar tletrajzi Lexiken IX. 6p: 1999: 96-970 *idea./ 

Lumueba Petriee awry /1925.1951/ 
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a kongói'fűggetlenségi harcok kimagasló vezetője, a független 

állon miniszterelnöke, Kongó és Fekete-Afrika jelképpé vált 

mártírja, nemzeti hőse. 1958 októberében megalapitotta,a Kongói 

Nemzeti Mozgalom Pártot, amelynek elnökévé választották. 1960. 

junius`23-án'az elsőskongói nemzeti kormány miniszterelnökévé 

nevezi ki a parláment. Hamarosan törvényellenesen leváltja őt 

Kaszavibu köztársasági elnök..$obutu veszi ót-a hatalmat,, .' 

Lummumbát pedig kiszolgáltatják Csombénak, aki kegyetlen kin 

zárok, után meggyilkoltatja.. Nevéről számtalan intézvényt neveztek 

el világszerte. 

/Fejlődő Országok Lexikona, Bp. 1973. 789-790 oldal./ 

Luther Mártibn  /1483-1546/ 

a reformáció megindítója és egyik vezére. 1512-ben a szász vá-

lasztófejedelem meghivta a  wittembergi egyetemre a teológia 

tanárának. 1517. október 31-én kifüggesztette a wittembergi 

templom kapujára 95 tételét, amelyekben fellépett a búcsúval 

űzött visszaélések ellen és kifejtette a katolikus dokgmáktál 

eltérő elveit. A római pápa erre kiátkozta. 1520-ban véglegesen 

szakitott a katolikus egyházzal. 1521-ben kimondták rá és hiveire 

a birodalmi átkot is. 1522-ben visszatért Wittemburgba. Eszméi 

a német polgárság törekvéseit fejezték ki. Életének utolsó 

éveiben szóleskörü irodalmi tevékenységet folytatott. 

/UML 4 s  Bp. 1961. 414 oldal./ 

Madách Imre  /AlsósztregOva 1823 - Alsósztregova 1864/ 

költő, iró, a 19.. század eg rik legnagyobb dránairbja, az MTA 

tagja. Pesten bölcsészetet, majd jogot hallgatott. Lirai 
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költeményeket és drámákat ir, amelyeknek alapmotivumai a nő-

gyülölet és pesszimizmus. 1845-ben édesanyja heves tilta-

kozása ellenére feleségül veszi a bihari alispán leányát 

Fráter Erzsébetet. A csesztvei kattélyben hat boldog évet 

töltenek együtt. A szabadságharc bukása után bebörtönzik. 

1854-ben elválik feleségétől és három gyermekével együtt 

anyjához költözik vissza.. Fő műve Az ember tragédiája c. drámai 

temény, amely klasszi(lussá tette rangját, s messze kimaíaslik 

többi alkotása közül. E süvében kisérletet tesz a világtör-

ténelem egészének drámai megfogalmazására. Az országos siker 

után a Kisfaludy Társaság tagjává választotta 1862-ben. 

Korai halála miatt nem tudta befejezni ujabb drámai költe-

ményét. 

/Magyar L etrajzi Lexikon 11. Bp. 1969. 109-110 oldal./ 

Magyar László  /Szombathely 1818 - Porto do Cujo 1864/ 

utazóm földrajzi iró, az Afrika- kutatás egyik uttörője. 

az MTA tagja. Császári tengerészkadétként Dél-Amerikába 

hajózott, majd szolgálatát elhagyva spanyol, később argentin, 

utóbb egy afrikai néger fejedelem szolgálatában állott. 

1848-ban nagyobb kongói utat tett. Ekkor határozta el, hogy 

életét Afrika ismeretlen vidékeinek felkutatására szenteli. 

1849-ben Dél-Afrikában telepedett meg, feleségül vette a 

bihái néger fejedelem leányát. Kereskedelmi útjait föld- és 

néprajzi megfigyelések gyüjtésére használta fel. A bejárt 

területekről térképet is készített. Utolsó éveiben keres- 

kedéssel tartotta fenn magát. 

/Magyar tletrajzi Lexikon II. Bp. 1969.: 121 oldal./ 
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Me lakovszki J /1893 1930/ 

szovjet- orosz kőltő. Gimnazistaként részt vett az 1905-ős 

forradalomban. Első  kötete 1913-ban jelent meg. A,forradalom 

és polgárháború idején irásaival harcolt. A Szovjétunió iránti 

szeretet, a visszóságok ostorozása dominált irásaiban. A szov- 

jet  irodalmi .élet belső harcai,  a személyi támadások és egy 

tragikus szerelem hatására óngyilkos lett.  

/Magyar,tletrajzi Lexikon Bp. 1976. 389 oldal./ 	. 

Mbar László /Keszthely 1925 - Budapest 1966/ 

cipészmunkás, kommunista 1945-ben. lépett az MKP-ba, 1949-53 

a Petőfi. Politikai Tiszti Iskola hallgatója, majd a belső 

karhatalmi zászlóalj politikai tisztje. 1953-56 a Karhatalmi 

Parancsnokság pártbizottságának titkára. Az ellenforradalom 

kitörősekor a rádiót ostromló ellenforradalmárokkal vivott 

harcban esett, el. 

/Forrás: Munkósmozgalomtőrténeti Lexikon második javított ős 

bővitett kiadás. Kossuth Könyvkiadó, 1976. 361 oldal./ 

Makarenkó Anton Szemionovics,/1888 - 1939/ 

szovjet pedagógus 8s iró. A Nagy Októberi Szocialista Forra-

dalom után megszervezte a Gorkij munkatelepet kiskoré bűnözők és 

csavargó gyerekek számára. Az ellenséges nézetek ellen vivott 

harcban kialákitotta a nevelés.szovjetb elméletét. Pedagógió-

jának középpontjában a közösségi nevelés gondolata áll. Uj- 

szerűen vetette fel és dolgozta ki a pedagógia számos kérdé-

sét. A munkára nevelést az oktatással és a politikai  neve-

léssel kapcsolta - össze. 	 . 

/UML 4. Bp. 1961. 527 oldal./ 
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Malinoxgaja  /1G90 - 1907/ 

szovjet.cresz hivatásos kotona, 191C.ban expediciós ha4toattel 

Franciaországba koriat. 1019.Lan löpett ba a Varao C:aderegbO. 

192-t61 ta 	zOzt1P-nak. Cnk6ntoskánt pészt vett opanyol 

czabcAseloharcen. 1944.45-ban a .Magyarors?ág felszabaditée4ban 

:to közroAkT)65 II. Ukrón Front anapatainak parancsnoka. 1955-tó1 

1937.41 KO tacja. 1957.t81 haiálag honvődelai niniszter. 

/Munkásnazgalmi Törtónoti Lexikon Pp, 197G. 391 

esttlimijas.EDEAs /Past 1755 . Buda 1795/ 

apát, a magyar jakebinus cazgaloo vezataja. szorzeteakánt 

Vtgorte el a budai agyetest r  A brődi rendházban tanitott. 

cajd 1781.ben !ctonopapn 	11tDukovindban. A francia note. 

rialistók hatásár0 eljut a következetes,atei2ouSig, Politikai 

tdren polgári eitnlakulds hive volt, do 1790-ban még 03 Ura i. 

kodótól várta a reformokat. 1792 vágén irt repiratában newt. 

oégess6 tette az udvar politiháját. 1794 tavaszán titkos azer. 

vezetben töaöritette a hazsi nazssi reformercket azzal 0 céllal, 

hogy forradaimi uton vivják ki a független köztéreaságot. 

Felségodrtősért és he7.7-aóru16eért a biróság halálra itélte. o 

négy társeival együtt a Véraeatin lefejeztők. 

Pa z-war d1etrajz1 Laxikon Z. Op. 199 1  iE o/dal./ 

tatma.Utra 189 1897  ew Preiga 1938/ 
vegyésztechnikus. ezpoiáldemokrata, majd konnunisto t  1918.ban 

16pett bo C MZOP.tx:. A Magyarországi Vörörs Sogőly egyik czar. 

vezője, najd vezetője, 1927.t81 a KMP tagja. Többször karat 

börtönbe, ahol gyógyithatatlan betegséget ozerzett. Egy Prégei 

szanatóriumban belt 009. 
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/Magyar Munkásmozgalmi Lexikon Bp. 1976. 396 oldal./ 

Marx  Károly  /Trier 1818 - London 1883/ 

német filozófus , . a tudományos szocializmus megalapitója. jogi, 

filozófiai és történelmi tanulmányokat folytatott a bonni és a 

berlini egyetemen. Az ifjú hegelianusok legradikálisabb kép-

viselői közé tartozott. 1842-től , a Rheinische Zeitung munkatársa, 

majd főszerkesztője. 1843 végén Párizsba költözött, ahol el-

kezdi a kommunizmus tudományos elméletének kidolgozását, barát-

ságot köt Engelssel. Közös művükben az új világnézet első át-

fogó kifejtését adták. 1847 tavaszán az Igazak Szövetsége át-

alakult a Kommunisták Szövetségévé, amelynek programját, a 

Kommunista Párt Kiáltványét 1848-ban Engelssel közősen kidolgozza. 

1852-ben Londonból szervezte a kölni kommunista per vádlottainak 

védelmét, 1859-ben közzétette fő művének első füzetét, amelyben 

az áru és pénz elméletével foglalkozik. Állandó kapcsolatot tar-

tott fenn az európai ás az észak-amerikai munkásmozgalommal. 

1864-ben  döntő Szerepet játszott az I.  Internacionálé megalapi- 

táséban. Megszervezte a Párizsi Kommün támogatását, majd az 

ellenforradalmi hajsza elleni védekezést. Ezt követően is aktib 

szerepet tőltött be a nemzetközi munkásmozgalomban. Elméleti 

munkásságát is folytatta, haláláig dolgozott."A tőke" további 

kötetein, de kiadni mér nem tudta őket. 

/Mt Lexikon Bp. 1976. 397-398 oldal./ . 

Mátéfi Ferenc  / ? ? / 	 . 

szentesi polgármester a 19. század végén. Sokat tett a város 

kulturális és anyagi előrehaladása érdekében. jelentős irodalmi 

munkásságot fejtett ki. Fiatalabb éveiben hirlapiróként mü- 
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ködött. Szivesen foglalkozott földrajzzal is.  

/Magyar városok monográfiája III. Szentes, é.n./kb 1927/  

246 oldal ./ 	 . 

T.1á 	/i(olozsvár 1443 - Bécs 1490/  

király /1458-3490/, középkori történelmünk egyik legnagyobb  

alakja, a központositótt monarchia létrehozására irányuló  

törekvés fő képviselője. Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet  

másodszülött fia. Vitéz János irányitása mellett hummanisták  

nevelték. Életének korai szakaszában felismerhetők mér későbbi  

jellemvonásai: személyes bátorság, gyors elhatározás, nagy-  

fokú önérzet és önállóság. 1458-ban királlyá választották.'  

azonban a szegedi egyezmény értelmében kormányzót állítottak  

mellé nagybátyja, Szilágyi Mihály személyében. Aza uralma  

elé á3.litott korlátokat hamarosan eltavolitotta, s katonai  

győzelmeivel megerősítette hatalmát. A köznemesi rétegekre  

támaszkodva tovább fejlesztette a feudális államot. Külpoli-

tikájában Frigyes császárhoz közeledett. Sikerei ás erőfeszi-

tései egyre inkább érvényre juttattak abszolatisztikus vo-

násait. Udvarénak pompája bámulatra késztette a külföldieket.  

Hatalmas ' energiájátb Bécsben bekövetkezett halálé törte meg.  

/Magyar Életrajzi Lexikon II  Bp.  1969. 169-171 oldal./  

Mérev Sándor /Dunapentele 1779 - a 1848/  

királyi személynök, kanarás, helytartósági tanácsos. Magyaror-  

szág tartományi főbiztosa. 1800 -tót birósági szolgálatban  

állott. Az 1808-i órszággyülésen Nyitra vérmegye követe,  

utóbb a vármegye táblabírája. 1822 ős 1827 között királyi  

biztosként Szegeden tartózkodott. Nevéhez fűződik az árvaügyek  
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rendezdse. Vigjátékokat is irt, amelyeknek négy részét Pesten 

adták elő. 

/Magyar Éietrajzi Lexikon II..Op. 1969. 192 oldal./ 

/Péter László: Szeged utcanevei. Szeged, 1974. 236 oldal./ 

Mészáros Lőrincz  /Lőrincz pap/ népiesen Nagybotú /? - 1514/ 

az 1514-i parasztháború alvezére, ideológusa. A Zemplén vár* 

megyei Megyaszöról való'jobbágycsaládból származó pap. Ceg-

léden müködött, s ott csatlakozott Dózsa György seregéhez, 

altit állitólag ráér korábban ismert. A magyarországi paraszt 

háború ideológiájának legradikálisabb képviselője. Valószinü- 

leg nagy szerepe volt a ceglédi kiáltvány kidolgozásában. 

Részt vett a parasztháború harcaiban, a temesvári, csatában 

a balszárnyat vezette,  Biharban ejtették fogságba és még 

lyára vetették. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II, Bp. 1069. 197 oldal ./ 

Mező Imre  /Ramócsahóza 1905 - Bp 1956/ 

a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosa és vértanúja, 

szabósegéd. Szegény parasztcsalád gyermeke. Belgiumban  kap- 

csolódott be a munkásmozgalomba, 1929-ben a Belga Kommunista 

Párt munkatársa volt. 1936-ban feeségével.egyűtt belépett a 

Nemzetközi Brigádba és részt vett a Madrid körüli harcokban. 

1943-ban Párizsban az  ellenállás egyik vezetőjeként tevékeny-

kedett, 1945-ben hazatért, felelőse párt- és szakszervezeti 

munkakörben dolgozott. Az 1956-os ellenforradalom idején a 

Nagybudapesti Pártbizottságon a pártház védelmének vezetője 

volt. Az ellenforradalmárok Orvul meggyilkolták. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 200 oldal./ 
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Mics 	Ivz N  Vla  yimitravics /1855-1935./ 

orosz genetikus és növénynemesitő. Az első biológus, aki  

munkájában tudatosan támaszkodott a dialektikus materializmus  

filozófiájára. 1875 táján elhatározta, bogy t,udoJányos mód-.  

szerességgel új fajták előá?litásához fog. Tbb mint 300 gyü-

mölcsfajtát állitott elő. Első eredményeit a fokozatos acklima-

tizálás módszerével érte el. Legnagyobb sikerét a hibrids,k .  

irányitott nevelésével érte e1. Számos olyan elméleti . .meg-

álle,pitó,t tett, amelyek szilárd alapot szolváltottak az örök-

léstan micsurini irányzatának kifejlesztéséhez.  

/Ui1L 3. Bp, 1961, 6 oldal./  

Mikes Kelemen /Zágon 1690 a  Rodostó 1761/  

A Törökországi Levelek irója. 1707-ben II. Rákóczi Ferenchez  

került apródnak. Ettől kezdve élete elválaszthatatlan a feje-

delemét6l. A szabadságharc bukása után Rákóczival együtt  

vállalta a számüzetást. Négy évtizeden ét szemtanúja volt az  

emigráció életének. Erről adott képet levélgyüjte:ényében,  

amelyet 1735 után irt francia irodalmi példára. A fejedelem  

halála után mégy egyszer közel került hazájához, amikor követ-

ségbe ment a moldvai vajdához. 1741-ben Mária Terézia eluta--

sitotta amnesztia iránti kérését. Egyhangú emigráns életét  

irodalmi  Munkássággal töltötte ki. 	 . 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 208 oldal./  

Miketz Od~ /? -?/  

szentesi ügyész,népiró ás lapszerkesztő a századforduló idején.  

/Magyar városok monográfiája III.Szentes, é.n../kb.1927/  

246 oldal./  
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Mikszáth Kálmán  /Szklabonya 1847 - Budapest 1910/ 

iró, ujságiró, a magyar kritikai realista próza nagy mestere, 

az MTA tagja. 1878-ban Mauks Mátyás szolgabirónál helyez-

kedett el Balassagyarmaton. 1872-t61 jelennek meg irásai a 

fővárosi lapokban. A szülők vonakodása ellenére 1873-ban fe-

leségűR vette principálisa lányát Mauks Ilpnát. Felesége 

azonban betegsége miatt és a rájuk váró nyomor elől vissza-

költözött szüleihez s elválik. Néhány évvel később 1882-ben 

másdoszor is összeházasodnak. A Szegedi Nap16 munkatársaként 

továbbfejlesztette a tárvamüfajt. majd parlamenti kapcsolatai- 

ban tökóletesitette. 1887-től élete végéig országgyűlési 

képviselő. Mint népin$ Szegeden talált magára ,. itt irt ' 

novelláival egy csapásra az ország egyik legjelentősebb irója 

lett. Nagyszabásúregényeivel nagy sikereket arat, a 80-as 

évek elejétől neve 36kaiéval vetekszik. 1907-ben az MTA 

nagyjutalmát nyerte el. 1910-ben ünnepelték irói pályájának 

negyvenedik évfordulóját. Irói pályája egybeesik az ország— 

nak a kiegyezést követő fejlődésével,, 

/Magyar Életrajzi Lexikon II.  Bp.  1969. 214-215 oldal./ 

Mára Ferenc  /Kiskunfélegyháza 1879 - Szeged 1934/ 

iró,ujságiró, muzeológus. A század elején mint a Szegedi 

Nap16 munkatársa került Szegedre. A lapnak 1913-19 között 

főszerkesztője volt, majd haláláig állandó munkatársa ma-

radt. 1917-től - Tömörkény halála után - a szegedi mázeum 

igazgatója. Pályáját versirással kezdte. Elbeszéléseiben és 

regényeiben a parasztság kiszolgáltatottságát ábrázolja. . 

Kitűnő mesélőkészség, higgadt humor.és világos magyaros 

stílus jellemzi irásait .. A magyar ifjusági irodalom klasszi- 
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kusává tették azok . a művei, amelyeknek ihlető anyagát gyermekkori 
élményei szolgáltatták. Hive volt az 1918-as forradalomnak és a 
Tanácsköztársaségnak. Meleg barátság fűzte Juhész Gyulához. 
Müveit több idegen nyelvre leforditották. 
/Magyar Életrajzi Lexikon II, Bp. 1969 .. 240-241 oldal./ 

Móra Ferenc /Kiskundorozsma 1882 Kiskundorozsma 1919/ 
mezőgazdasági munkás. Az első világháboru idején községi rendőr volt., 
Az őszirózsás forradalom idején ott hggyta a rendőrséget .. A Tanács-

köztársaság idején a dorozsmai direktórium tagja lett. Később 
Zsombón tevékenykedett a közegészségügy, a szöciálpolitika ás a 
közművelődés területén. 1919. augusztus 5-én síz ellenforrádalmi 
különitményesek letartóztatták és sortűzzel megölték. Később a 
dorozsmai temetőben lett elhantolva. 
/Forrás: Kioltott fáklyák. Tankönyvkiadó 1963. 186. oldal./ 
/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyűjt./ 

Móricz Zsticgrond /Tiszakécske 1879 Bpest 1942/ 
iró, ujságiró, szerkesztő, a XX. századi magyar prózairodalom 
legkiemelkedőbb alakja. Életének jóformán minden állomása végig- 
kisérhető műveiben; debreceni, éveit a Légy jó mindhalálig-ban, 

pataki korszakát a Kamaszok -ban, a kisujszállási diákéletet a 
Forr a bor-ban, valamint a 861-ban örökitette meg. 1908-ban tűnt 
fel a Nyugat folyóiratban a Hét krajcár c.elbeszélőssel. Egy csa-

pásra országos hirü iró lett. Egymás után irta ragyogó novelláit. 

Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság lelkes hive volt. 
Az irói direktórium tagja volt, ezért a Horthy-korszak idején sokat 
zaklatták. Első feleségének halála után, 1926-ban felesógől vette 
Simonyi Mária szinmüvősznőt. 1930-ban Krúdy Gyulával megkapta a 

-Rothermere-dijat. Ebben a korszakában irta a legjelentősebb regé-

nyeit. Műveit magas fokú drámai feszültség,  a népi hősökkel való 

azonosulás jellemzi.A materialista,a modern és a népi irói törek-

vések felhasználásával a magyar kritikai realizmus beteljesitője let 
/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 244-245 oldal./ 

Münnich Ferenc /Seregélyes 1886 - Bpest 1967/ 
jogász.. 1917-ben a tomszki hadifogoly táborban tagja lett 
az 0K/b/P-nek *  Vezetése alatt alakult meg a tomszki hadi- 
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foglyok fegyveres csoportja. 1918 -ban harcolt a fehérgár 

dieták és az intervenckósok ellen. Visszatért Magyarországra 

és részt vett a KMP negalakitásában. A Tanácsköztársaság 

idején a Vörös Hadsereg 6. hadosztályénak politikai biztosa. 

A proletárdiktatúra megdöntése után Bécsbek került., Különböző 

pértmegbizatásokat teljesitett ,. Németországban letartóztatták, 

kiutasitották. Ekkor a Szovjetunióba került. Számos cikket 

irt a Sarló és Kalapács c ..  folyóiratban.  1936-ban Spanyol-

országban a 12. nemzetközi brigád parancsnokának Zalka Máté-

nak egyik helyettese lesz, később a 11. nemzetkőzi brigád 

parancsnoka, 1940-ben ismét Mosziaába ment .. A szovjet hadsereg 

tisztjeként harcolt a sztálingrádi fronton. 1945-ben tért 

vissza Magyarországra, jelentős érdemeket szerzett a főváros 

kőzbiztonságának megteremtésében. 1956-ban a forradalmi erők 

egyik szervezője ős vezetője. Részt vett a Forradalmi Munkás- 

Paraszt Kormány megalakitásában. 1958-61 között a Miniszter-

tanács elnöke, majd államminiszter. Tevékenységéért két izben 

Lenin-renddel tüntették ki. 

/Munkásmozgalmi Történeti Lexikon Bp. 1976. 435 oldal./ 

Nédasdv Ferenc  gróf /1625-1671/ 

országbíró, A dunántúl egyik leggazdagabb földesura. 1633-ban 

Vas vármegye főispánja. 1646-ban királyi főudvarmester, 

1664-ben országbiró. 1667-70-ben Wesselényi Feren c  nádor 

halálával királyi helytartó. Nagy müveltségü, , tudománysze-

rető főúr és bőkezű mecénás volt. A Wesselényi-féle őssze 

esküvés egyik vezető tagja volt. Ezért Bécsben halálra itél-

ték és lefejezték. savait a kincstár részére elkobozták._ 

/Magyar Életrajzi Lexikon II.  Bp.  1969. 258 oldal./ 
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Nagy  Ferenc  /Csongrád 1875 - Csongrád 1948/ 

kubikos, gyári munkás, a csongrádi munkásmozgalom harcosa. 

1918-ban a Csongrádi Nemzeti Tanács, 1919-ben pedig a Városi 

Tanács tagja. idnkéntes vöröskatona, a csepeli vasas gyalog-

ezred géppuskása. Román fogságba került. 1922-ig Bremberg-

bányén dolgozott. 1922. február 1-én belépett a Földmunkások 

Szövetségébe, 1925-ben pedig az MSZMP-be_. Munkásmozgalmi 

tevékenységéért többször büntették, 1944-ben internálták. 

1945-ben tért vissza Csongrádra .. Az MKP tagja lett .. A Csong- 

rádi Nemzeti Bizottságban tevékenykedett. 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyűjteménye .. 

Szeged, 1973. 71 oldal./ 

Nagy 3enő /Németujvár 1898 - Bpeet 1944/ 

vezérkari ezredes, az ellenállási mozgalom vértanúja 

1940-ben a kolozsvári, majd a kassai hadtest vezérkari 

főnöke.. 1942-ben a nácikat becsmérlő kijelentései miatt 

hadbiráság elé óllitották és hétévi börtönre itélték. 

A németmegszállás után bújkálni volt kénytelen. 1944 október 

végén bekapcsolódott a Magyar Frontba. A Magyar Nemzeti Fel-

kelés Felszabaditó Bizottságában a katonai felkelés vezér-

kari főnöke lett. 1944.. november 22-én a nyilasok letar-

tóztatták és a rögtönitélő biróság társaival együtt kétheti 

kinvallatás után 1944. december 8-án halálra itélte. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969.. 271 oldal / 
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Nagy Sándor 3ózsef /Nagyvárad 1804 - Arad 1849/ 

honvéd tábornok, aradi vértanú. 1823-tól a császári hadseregben 

teljesitett szolgálatot, majd 1844-ben nyugalomba vonult. 

1848-ban a magyar kormány szolgálatába. állott. őrnaggyá nevez-

ték ki a Pest vármegyei lovas nemzetőrséghez. 1849-ben Damjanich 

hadtestében az egyik lovasdandár parancsnokaként tünt ki: 

Tábornokká lépett elő. Görgeyt követte Világosra, bár nem tar- 

tozott az 6t támogató főtisztek közé. A császári vérbiróság, . 

kötél általi halálra itélte. 	 . 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 281 .oldal./ 

Nanvgvörgv Mária ; ./Németh Andrésné/ /Szeged 1911 - Szeged 1968./ 

fonónő, a szegedi munkásmozgalom harcosa. 12 éves korában került 

a szegedi Kenderfonógyárba. itt ismerkedett meg a munkásmoz- 

galommal. 1928-ban belépett a Szociáldemokrata Pártba. Részt 

vett az 1928 évi fónógyári sztrájkban. A felszabadulás után 

tagja lett az MKP-nak. A nőmozgalomban tevékenykedett. Az álla-

mositáskor ü lett a gyár munkásigazgatója. Állandóan képezte 

magát, elvégezte a Vörös Akadémiát is, Az 1956-os e.11enforra- 

dalomban példamutatóan helytállt. Az MSZMP VII. kongresszusán 

a  KB  póttagjává választott6k. Haláláig tagja volt az MSZMP • 

Szeged városi Bizottságának és a Városi Tanács VB-nek. Számos 

kitüntetés tulajdonosa. .A párt elismert veteránja volt. 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyüjteménye. . 

Szeged, 1973. 72 oldal./ 

Négvesi László /Szentes 1861 - Bpest 1933/ 	 . 

irodalomtörténész, esztéta, egyetemi tanár, az MTA tagja.. 
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1885-ben szerzett bőlcsészetdoktori és tanári diplomát. 

1904-től a Kisfaludy Társaság tagja. 1921-től a Magyar 

Irodalomtörténeti Társaság elnöke. Számos kőzépiskolai 

tankönyvet irt. Részt vitt azűlővérosának szellemi moz-

galmaiban is. A magyar klasszikusok műveiből sok kiadást 

rendezett sajtó alá. 

/Magyar Életrajzi Lexikon IX.  Bp. 1969. 285 oldal./ 

Nvizsnvai Gusztáv  /Eger 1829 Hódmezővásárhely 1882./ 

zeneszerző, dalköltő: Családja Lengyelorázégból származott 

hazánkba. Tanulmányait Egerben; s Kassán végezte. Hidászként 

részt vett a szabadságharcban. 1862-ben telepedett le végleg 

Vásárhelyen. A helyi zenei élet lelkes szervezője volt. Mint 

gitárversenyző "hangoré jéval" 	bejárta az egéez'c légot. 

A korabeli sajtó "magyar  trubadur. .ként" emlegette. Számos dala 

vált népszerűvé. 	 . 

/Hódmezővásárhely jelesei. Hódmezővásárhely, 1974..39-40 oldal./ 

Pásztor dános  /Gyoma 1881 - épest 1945/ 	. 

szobrász. Fiatalon Hódmezővásárhelyre költözött és részt vett • 

a századelő vásárhelyi művészeti, kulturális megmozdulásaiban. 

Élete nagyrészét euda0esten tőltötte. Emlékműveiben mély 

átérzéssel ez ábrázoltak művészetének lényegéig hatolt ,  

olykor lírai, olykor dráai megfogalmazással. Hódmezővásár- 

helyen számos köztéri szobor őrzi emlékét, .. 	. 

/Hódmezővásárhely, Városi Tanács, 1973. 88 oldal./ 
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Pázmánv Péter ,./Nagyvórad 1570 Pozsony 1637/ . 

esztergomi érsek, biboros, a magyarországi ellenreforméció 

vezető alakja, iró. 1587-ben  belépett a  jezsuita rendbe. . 

Kolozsvárott, Krakkóban, Bécsben, riajd Róraáben tanult. 1601 

ben visszatért ' Magyarországra hittérit6(ek. 1 616-ban esz-

tergomi érsekké nevezték ki. 1629-ben biboros lett. 1635-ben 

Nagyszombatban egyetornot elapitott /a jelenlegi ELTE/., Mű- -

ködése elsősorban a Habsburg-udvart szolgálta, noha látta e 

hegemónia veszélyeit is. Az egész magyar nagybirtokos osztály-

nak a második jobbágyság rendszerének negszilárditésára irá-

nyuló törekvéseit képviselte. Nézetei hatással voltak Zrinyi 

Miklósra. Vitairatai kimagasló szerepet játszottak a magyar 

'irodalmi nyelv megteremtésében. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II '. Bp. 1969: 378-379 oldal/ 

Perczel c•26r /6onyhád 1811 - Bonyhád 1899/ 

honvéd tábornok,' az 1848-49. forradalom ás szabadságharc ki- 

magasló alakja. A rendi országgyülésekon 1843-tél a radikális 

eszmék szószólója. 1848, szeptember 1-én megalakitotta a 

Zrinyi-szabadcsapatot, amelynek döntő szerepe volt az ozorai 

győzelem kivivásában. 1849-ben a Tisza-menti csapatok parancs-

noka. Világtus után Törökországba emigrált, majd 1851-től 

Angliában élt. Kossuth iránti ellenszenve gyűlölttó fokozódott 

az emigráció idején, majd  1867-ben  hazatérése után Deák tábo-

rához csatlakozott, s azon dolgozott, hogy az ellenzéki szelle-

mű honvédegyleteket átvezesse a kiegyezés táborába. . 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. ©p. 1969. 388-389 oldal./ 
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kuruc lov©stcap•..t8ny. Nave .Thö%őly nevével együtt vó1.t ars2égos  

hirúvt$. t~6 része volt a kurucok Gzikszfsi győza'snéCaon 1U7~3 -ben.  

10L5-bon Qzrddévol codflzéri ozoigól.©tba óilt és a törökök alien  

harcolt. t;2radév©l együtt kivette rés2et: ;Judo bevételéből  

13 l6a7;-:aan.  

/0vgyar CleCrajzi l.eAt•.on i/. Up. 1969. 404 oldal/  

Pot6fi  ~ár+diar  Kiskörös 1023 . Fálaayhéza - 1049/  

®nagyar irodalom legnagyobb f©s•rodoimi e©zz0iaéyu költ8 j4  

Ady éo 36z: efr Attila nQllEtt;. Sok bényottQtba utén Fasten  

jolonclek aeg ásvzogyüjtört; versei 1944-ban. A Pilvax kévé6aóz•  

ban össze jérá redi.kóli.fl ozail© uú`u fiatal értelnivdgat kör veze-

tője losz hanarooen. Mint költő egyre  hatékonyabb torn4l,6ja  

az  éj nbpiofl-riemzQti. irodalomnak. A nép 6rzbs+ ée grsud©1k©d6s-  

;::óci jót, é.ietazerG nyalvót juttatja uralomra az irodalomban.  

Oz:;;POlai coal.Gcaéscai, a méltatlan tóraadaflotc, szüleinek sülyoo  

anyagi. helyzete  és f61gg a polititcai. &l.et megrakadéoo egy 
 

időre vóáoóg©a ezatcaozt Idézett elő élQtébon, hamarosan tci-  

Oyóclyulx 	vélságból, s fe1.i,au erx egy tcözeli forradol.9Q szük- 

ségét; költészetét a nép t:broadolmi, fal.wzabaciitósa és a vflág-  

forradalom genrttoletai hexározzóts, nog. Pératá©nuZc szép ba-  

rétség fűzte Arany 36noshozR 1040-ban feleségül vatta Szandroy  

3u2iót  t . , t_ azorolow: és hézrasség a vi3.ógsrodalon legnagyobb  

értékei közé tartozó versek ihlQtFija.. Az 1840. .  oércius 15-1  

pesti forradalomban az i  f jciaég vezetője. Npnzeti dala  a 
f©rredsltrm tYi.rnuoze lett. Későbbi coalódésa9. ©1Z®nére sem  
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vesztette el hitét e népben, eszméiben, a forradalom 

jövőjében, 	. 

Petrovics Soma /Szarvas 1843 - Szentes 1926/ 

szentesi evangélikus lelkész, esperes ős egyháza. iró. 

Luther Márton Kis Kátéjának hivatalosan elfogadott magyar 

szövege az ő tollából való. 1884-től 1917-ig évenként ki- 

adta a szentesi evangélikus egyház eseményeit tárgyaló 

Értesít 3jét. 

/Magyar városok monográfiája. III. Szentes é.n. /kb 1927/ 

239 oldal/ 

Pollák"Antal /Szentes 1865 - Budapest 1943/ 

feltaláló. A grazi kereskedelmi' és ipari akadémián végzett. 

Oklevele megszerzése után visszatért Szentesre, ahol gabona-

kereskedést nyitott. 1895-től a távolbalátás, majd a gyors-

táviratozáskérdésével kézdett foglalkozni. Virág 3ózsef 

vérnőkkel társulva 1898-ban nyilvánosságra hozták gyors-

távirójukat. Találmányukat az MTA 1903-ban Wahrmann-dijjal 

tüntette ki. A gyorstávíró külföldön is általános elismerést 

aratott, bevezetésére mégsem került - sor, mert nagy teljesit-

ménye még másam használható ki teljesen. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 429 oldal./ 

Pósz Jenő /Szeged 1884 - Bpest 1922/ 

asztalos, a szegedi munkásmozgalom harcosa. Az illegális 
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szociáldemokrata vasutasiozgalom egyik vezotője, a Magyar 

Vasutas c. lap szerkesztője. A Tanácsköztársaság idején 

tagja a budapesti katonatanácsnak. A pro1etárdiktatura meg-

döntése után részt vett az MSZW és az illegális szakszer-

vezet újjászervezécében .. 1920-ban  a tiszta különitményesek 

elhurcolták, megk nozták' 1921 őszén kiszabadult, de súlyos 

betegségéből már nem tudott .felépülni. . 	' 

/MMTL Bp.  1973. 529-530 oldal/ 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyüjteménye. 

Szeged, 1973, 78 oldal./ 

Posztós  Sándor  /Hódmeklővásárhely 1873 Hódmezővásárhely 1968/ 

földmunkás. Az 1890-es években kapcsolódott be a földmunkások 

mozgalmába. 1906-tól 1947-ig a Földmunkások Országos . Szövet-

sége, majd a FtKOSZ hódmezővásárhelyi csoportjának '1 nöke. 

1908-tól a felszabadulásig egyik vezetője az MSZOP helyi 

szervezetének. Az őszirózsás forradalom idején a helyi 

Nemzeti Tanács, a Tanácsköztársaság idején a direktórium 

tagja. 1927-ben beválasztották a város törvényhatósági bi- 

zottságába. A második vilagháboru idején a Békepárttal való 

kapcsolata miatt a hadbiróság elitélte. A felszabadulás után 

.tagja lett az ideiglenes nenzetgyűlásnek. 1948-ban az MOP, 

1957-ben az MSZMP  tagja  lett. 

/MMTL Bp.  19 76 . 530 oldal / 

/Csongrád  megye  forradalmi harcosainak életrajzi gyüjteménye. 

Szeged, 1973. 78-79 oldal/ 	 . 
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Pöltenberca Ernő /Bécs 1813 - Arad 1849/ 

osztrák származású honvéd tábornok, a 13 aradi vértanú 

egyike. 1848 nyarán ezredével együtt helyezték Magyarországra. 

Hive lett a szabadságharc ügyének. Kitüntette magát a kápolnai 

csatában. 1849-ben a VII. hadtest parancsnoka, juniustól 

tábornoka Részt vett e komáromi csatában és a váci ütközet-

ben.  Mint  Görgey bizalmasa fi közvetit .ette a cári hadsereggel 

folytatott tárgyalásokat a fegyverletételről. 

/Magyar tletrajzi Lexikon II. ®p. 1969. 438 oldal/ 

Puskin Aloxandr Szergeiev_e  /1799-1837/ 

Isiváló orosz költő, az új orosz irodalom, a modern orosz 

• irodalmi nyelv megteremtője. Pétervárott szoros kapcsolatba 

került e dekabrista mozgalommal. 1920-ban az ország déli 

részére számüzték. Költői egyénisége itt bontakozott ki. 

1837-ben udvari intrika kővetkaztében egy kalandor ellen 

vívott párbajban halálos sebet kapott. Számos kritikai, 

esztétikai  ás  történeti jellegű tanulmányt irt. Költeményei 

számos zeneszerzőt ihlettek zenei  feldolgozásra.-Pofagyarul 

1862-ben jelent mag első ,verse. 

/iML 5..Bp.. 1961. 493 oldal/ 

Rácz Ferenc  /Hódmezővásárhely 1871 Hódmezővásárhely 1932/ 

földmunkás, a hódmezővásárhelyi munkásmozgalom harocsa. 

RendPivül jó agitátor volt, szenvedélyesen és következetesen 

harcolt a kizsákmányolás ellen,  hirdette a szocializmus igaz-

ságát.,.Aktiv szerepe volt az 1918-1919-es forradalmi harcokban. 

A Tanácsköztársaság leverése után a rendőrségi zaRlatások 
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ellenére háláláig részt vett. a munkásmozgalomban. A föld-

'munkások körében fejtett - ki szervező, agitációs ás felvi- 

'lágositó *munkáti. 

/Csongrád -megye forradalmi harcosainak életrajzi gyüjteménye. 

Szeged; . 1973. 79 oldal/ 

Rádav Gedeon' /Ludány 1713 Péce1 1792/ 

'ir6, irodalomszervező, földbirtokos. Birtokainak kezelése 

mellett életét a nemzeti müvelődés ügyének szentelte: 

Az atyja által alapitott családi könyvtárat tovább gyara-

pitotta. a irt először rimes mértékes forméban verset. 
Irinyi Szigeti veszedelmének több énekét prózóban közölte 

1764-ben, Pest vármegye követeként vett részt az ország, 

gyűlésen. 1772-ben  Sárospatakon ismerkedett meg Kazinczyval. 

Munkáinak nagy része kéziratban maradt, a halála után el- 

pusztult. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II, Bp ,  1969. 458,oida / 

Radnóti,. Miklós /Bpest 1909 - 'Abda 1944/ ' . 

költő, a magyar antifasiszta ura legkiválóbb képviselője. 

Az 1927-28-as'csehszlovékiai tanulményútjén került kapcso-

latba a munkásmozgalommal. Ebben az évben jelent meg első 

önállá verskötete. 1931 nyarán Párizsban kapcsolatba került 

a párttal. Részt vett a Szegedi. Fiatalok Müvószeti Kollá 

giuméban. 1934-ben bölcsészdoktori,' majd 1936-ben tanári 

oklevelet szerzett.  A Horthy-rendszerben semmiféle állást 
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nem kapott. Családi támogatásból és alkalmi irodalmi 

munkák jövedelméből él. 1938-ban Baumgarten-juta'imat ka-

pott. 1940 és 1944 között tőbbször* behivják munkaszol-

gálatra. 1944-ben előbb Vácra vonult bo, najd Szerbiába 

vitték. A szeptemberi visszavonuláskor útkőzbon Abda kör-

nyékén tarkólövéssel weggyilkolták. Utolsó verseiben .a 

cselekvés vágya, a tehetetlenség és az otthon utáni vá-

gyódás érzése kapott hangot. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 463-464 oldal/ 

II Rákóczi Ferenc /Borsi 1676 - Rodostó 1735/ 

erdélyi fe jedole /1704-1711/, a Habsburgok elleni kuruc 

szabadságharc vezére, I.  Rákóczi Ferenc és Zrinyi Ilona 

fia i  Amikor 1697-ben a hegyaljai felkelés parasztvezetői 

felkérték a vezérség elvállalására, kitért előle  és Bécsbe 

ment. Később azonban főleg Bercsényi Miklós rábeszélésére 

szervezkedni kezdett, s 1700-ban XIV. Lajos francia királya 

hoz fordult segitség. ért. Árulás következtében menekülni 

kénysérült Lengyelországba. 1703-fiian 8rezan várából indult 

el,  hogy az elkeseredett parasztság élére á1? jon. 1704-re 

szinte az egész ország a  kurucok birtokába került. 1704-ben 

Erdély fejedelmévé, 1705-ben a szövetkezett rendek vezérlő 

fejedelmévé választották. Fölmerült királlyá vólasztásánek 

terve ic, azt azonban olhóritotta, Erélyesen törekedett a 

nemzeti állam, a központi hatalom megteremtésére, Fejedelmi 

hatalmát azonban a kiváltságait féltő nemesség erősen kor- 

látozta. A szabadságharc külpolitikai elszigotoltsógát sem 

tudta áttörni. 1707-ben az ónodi országgyűlésen detronizálta 
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a Habsburg-házat, a szabadságharc azonban egyre ne 

hezebb helyzetbe került. 1711-ben az orosz segitség 

megnyerése céljából elhagyta az országot, s távollétében, 

hozzájárulása nélkül Károlyi Sándor megkötötte a szatmári 

békét. Ezt követően emigrációban . élt. A törökországi 

Rodostóban halt meg. 

/Magyar Életrajzi Lexikon Ii. Bp. 1969. 473-474 oldal,/ 

Rooeeweit Franklin Delano  /1882-1945/ 

amerikai demokrata párti államférfi, 1933-tól 1945-ig 

az USA elnőke. Pályafutását ügyvédként kezdte :. 1910-től 

szenátor, majd miniszterhelyettes. 1929-től 1933-ig 

New-York kormányzója. Egymás után négy izben választották 

elnöknek. Számos intézkedést hozott, amelyekkel az állami 

monopolista kapitalizmus kiszélesitése utján a tőkés gaz-

dasági rendszert kívánta stabilizálni. A második világ- 

háborúban a Hitler-ellenes koalició egyik vezetőjeként 

a szővetségesek szoros együttműködését szorgalmazta. 

Churchill-lel együtt sokáig késleltette a második front 

megnyitását. Részt vett a teheráni, majd a jaltai kon-

ferencián. Nagy szerepe volt az ENSZ alapjainak lerakó-

sóban. 

/UML 5. Bp.  1961. 609 oldal./ 

Rosenberg házaspár  "Julius ás Ethel" /? - 1953/ 

békeharcos házaspár az USA-ban, akiket atomtitok ellopása 

és a Szovjetuniónak történt átadása vádjával 1950-ben 
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ártatlanul letartóztattak. 1951-ben a biróság kémkedésért 

halálra itélte őket. Az itéletet 1953 juniuséban az'égész 

világra kiterjedő  tiltakozás ellenére  Végrehajtották. 

/UML 5. Bp'. 1961. 609 oldal/ 

Rozgonyi György  / ? - 1453 után/ 

országbiró, Rozgonyi Simon  fia.  Zsigmond király seregében 

Doboz *lira Ellett tüntetteki magát,  'bátyjával, Istvánnal  

a  királyt  elkisérte a konstanzi zsinatra. 1431-t81 1450-ig 

pozsOni ispán;. 1440-45 között orazágbiró. Albert király 

halála Után Uláazló megVélésztádának egyik'azószólójai 

1445-ben a hét orsidgós'főkapitány egyike. Aogatta HUnyadi 

3ánoS koi-mányzóvii Való'mégváladitását. 

/Magyar Élétrajzi Lexikon 	Bp. 1969: 540 idal/' 

Rózsa Ferenc  /Bpest 1906 - Bpest 19 .42/ 

a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosa (Ss vértanúja. 

épitészmérnök. Fiatalon, Richárd bátyja révén ismerkedett 

meg a munkősmozgalommal, később az illegális munkával. 

A Kommunista c. lap szerkesztő bizottságában dolgozott, 

a KIMSZ és a KMP között összeköt8 volt. 1938-ban irányi- 

tásával kezdődött meg az illegális kommunista szervezetek 

kiépitése az MSZMP-ben ás a szakszervezetben. 1940-ben a 

Kőzponti Bizottság és a Titkörság tagja lett. 1941-től a 

függetlenségi mozgalom egyik irényitója volt. 1942-ben 

az illegélis Sza
,
badNép szerkesztője. Megjelent cikkei 

kommunista helytállásra nevelték a párt tagjait. 1942-ben 
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letartóztatták. Brutális módszerekkel akarták vallomásra 

birsi, s isivel erre nem volt hajlandó, halálra kinozták. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp ,  1969. 542 oldal./ 

Sáfrány Mihály  / ? - ? / 

szentesi róm.kath, plébános 1792-t81 1818-ig. Sokat tett 

a reformátusok ős katolikusok közötti torzsalkodások meg-

szüntetéséért. II. Oázsef türelmi rendeletének példásan 

érvényt szerzett Szentes városában. 

/Magyar városok monográfiája III. Szentes é.n. /kb.1927/ 

161 oldal./ 

Ságvári Endre  /Budapest 1913 - Budapest 1944/ 

a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosa és vértanúja. 

1936-ban szerzett jogi doktorátust. 1937-ben belépett az 

MKP-ba. Hosszú ideig állás nélkül volt, majd a Népszava 

szerkesztőségében alkalmazták. Mint az Országos Ifjusági 

Bizottság vezetője kezdeményezője volt a munkás-paraszt 

ifjusági találkozóknak. Részt vett a tüntetések szerve-

zésében, sokat tett az ifjuoág antifasiszta egységének 

létrehozásáért, 1944-ben 8,szervezte a.Békopárt illegális 

lapját. 1944. julius 27 én a letartóztatására küldött 

csendőrnyomozókkal vivott tüzharcban esett el. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 560 oldal./ 

/Magyar Munkásmozgalom Történeti Lexikon Bp. 1975. 

560-561 oldal./ 
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Sállai Imre /Erdőfüle 1897 - BOeot 1932/ 

a magyar és nemzetközi münkásmozgalóm kiemelkedő harcósa 

és vértanúja. Szabó Ervin élőadásait hallgatva ismerkedett 

meg a  marxizmussal ős a szociáldemokrata baloldal vezetői-

vel. Röplapok terjesztéséért letartóztatták. Az 1918 ok-

tóberi polgári demokratikus forradalom szabaditja ki bőr-

tönéből' A KMP alapitó tagja. A Tanácsköztársaság idején 

a belügyi népbiztosság politikai osztályán dolgozik. 

A proletérdiktatura bukása után emigrált. 1922-ben részt 

vett Moszkvában az ifjumunkások Internacionáléjának III. 

kongresszusán. 1928-ban hazatért és megszervezte az illa- 

gális sajtóapparátust. 1929-től 1931-ig a Szovjetunióban 

dolgozott Ujból hazatért mint a KMP titkárságának veze-

tője. 1932-ben több társával együtt letartóztatták. A 

rögtönitélő biróság.Farts Sándorral együtt halálra itólte. 

Az óriási nemzetközi és hazai tiltakozás ellenére ki- 

végezték .. 	 .. 

/Magyar Életrajzi lexikon II .. Bp. 1969. 564-565 oldal./ 

/Magyar Munkásmozgalom Történeti Lexikon Bp. 1976. 563 oldal/ 

Sarkadi Nagy Mihály  / ? - ? / 	 .. 

szentesi polgármester a századforduló  tájékán. Elévül-

hetetlen érdemeket szerzett Szentes város fejlődésében. 

/Magyar városok monográfiá ja III. Szentes, é.n;Ab.1927/ 

99 oldal ./ 	 . 
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Schőnharz Zoltán /Kassa 1905 - Bp 1942/ . 

a magyar és nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő harcosa 

és vártanúja: Prágában kapcsolódott be a munkásmozgalomba, 

Tojd Kassán végzett pártmunkát. Az elsó bécsi döntés után 

illegalitásba upnult. Felvette a kapcsolatot a KMP meg-

bizottjável Kulich Gyulával. Aktiv szervezője volt a KMP 

háborúellenes harcának, irányitotta a Fűggetlenségi.Bizott-

ságot. Közreműködött az illegális Szabad Nép szerkesztésében. 

1942-ben letartóztatták, majd kegyetlen kinzások után halálra 

ítélték. Búcsúlevelében hitet tett kommunista meggyőződése 

mellett. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II.  Bp.  1969. 598 oldal./ 

/I14TL Bp. 1976. 568 oldal./ 	 . 

Schweidel ZJózsef /Zombor 1796 - Arad 1849/ 

honvéd tábornok, az aradi vártanúk egyike. Császári tiszt 

volt, őrnagy a Sándor-huszároknál. Ezredét a forradalom ki-

törése után Bécsből hazavezette. 1848. október 5-től tá 

bornolz, Buda visszafoglalása után Pest hadiparancsnoka. 

A forradalom bukása után negyedmagával agyonlőtték az aradi 

sáncokban. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969.-607 oldal./ 

Sima Ferenc /Nagykörös 1853 - USA 1904/ 

ujságiró, szerkesztő. Tőbb mint 20 évig a Szentesi Lap 

szerkesztője, a Csongrád megyei ellenzők vezére. 1897-től 

Szentes város országgyülési képviselője, a 48-as párt 
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tagja. 1900-ban kivándorolt Amerikába. 

/Magyar tletrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 627 oldal./ 

lasayi Béla /Halastó 1868 Ujpost 1920./ 

tanító, szociáldemokrata u jsúgiró, a fehérterror áldozata. 

Felsővisdn tanitott. 1697-ben Budapestre került,  a Népszava 

munkatársa lett. Tanári képesitést szerez, s meginditja e 

teniták szervezkedését, majd 1906-ban lapjukat, ©z Uj Kpr-

szakot. A Károlyi-kormányban közoktatásügyi államtitkár 

lett. A Tanácsköztársaság megdöntése után a Népszava felelős 

szerkesztőjeként támadó cikkeket ir a fehérterrorról. 

Ezért az Ostenburg-különitmény tisztjei elhurcolták, és 

társával, Bacsó Bélával együtt meggyilkolták, a holttestűket 
{ 

e Dunába dobták. A temetés az első nagyszabású demonstráció 

volt a fehérterror rendszere ellen. 

/Magyar ületrajzi Lexikon II. Bp, 1969. 643-644 oldal./ 

/MMTL Bp. 1976.`576 oldal,/  

Stéhii István /Nagykomlós 1886 Bpest 1953/ 

mázolló és fényező munkása szegedi munkásmozgalom harcosa. 

Részt vett az őszirózsás forradalmat megelőző eseményekben, 

a szegedi festőmunkás csoport elnökévé választják. A Tanács-

köztársaság kikiáltásakor a direktórium mellett működő ka-

tonai parancsnokságba választják. Szatymazon élelmiszert és 

ruhát gyüjt a hadsereg számára. A forradalom bukása után 

elizélik, 1922-ben közkegyelem útján szabadul. Részt vett 
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a Vági-féle Magyarországi Szocialista Munkáspárt szer-

vezésében 1930-ban isaét bebörtönzik. Mindvégig tagja 

az SzOP-nok,'1945-től az MKP újpesti szervezetének tagja. 

Kisipari termelőszövetkezetet szervezett és annak elnöke-

ként halt meg. 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyüjteménye. 

Szeged, 1973. 84 oldal./ 

Szabó.Imre  /1877 - 1928/ 

asztelosmunkás, szociáldemokrata funkciónárius, a Peidl- 

kormány munkaügyi és népjóléti minisztere. 1896-ban .  

kapcsolódott be a szakszervezeti mozgalomba, 1916-tól a 

Magyarországi Fanunkások Szövetségének egyik titkára. A 

Tanácsköztársaság idején a proletárdiktatura szakszervezeti 

ellenzékéhez tartozott. 1920-tól a Népszava kiadója, majd 

felelős szerkesztője. A Munkás Testedző Egyesület elnöke, 

a nagyszénási turistaház'felépitésének egyik  kezdeményezője.  

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 679 oldal/ 

/MMTL Bp. 1976, 595 oldal./ 

Szabó János  /Törökbecos 1862 - Szeged 1924/ 

a szegedi munkásmozgalom harcosa. 1914-bon kendergyári 

munkásként kapcsolódott be a nunkásnozgalomba. Vezető 

szerepet töltött b© a textilmunkások szakszervezetében. 

A sz0P képviseletében tagja lett a Szegedi Nemzeti Tanács-

nak. Az 1919-es tömegmegmozdulások egyik előkészitője volt. 

Beválasztották a Szegedi Direktórium forradalmi rögtön-

itélő biróságába; A Tanácsköztársaság megdöntése után Alsó- 
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központon letartóztatták, súlyosan bántalmazták, s átadták 

a szerb hatóságoknak. Szemendriába internálták. Hazatérése 

után ismét letartóztatták és 3 évig börtönben tartották. 

Kiszabadulása után tbc-ben halt meg. 	' 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyüjteménye. 

Szeged, 1973. 88'oldal./ 

Szamuely Tibor  /Nyiregyháza 1890 - Ausztria 1919/ 

a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő her- 

cosa, a Tanácsköztársaság egyik vezetője. 1905-ben Győrött 

került kapcsolatba a mozgalommal. 1908-ban belépett az 

SzDP-be. A Népszavában megjelent cikkei miatt pörbe fogták 

és elítélték. 1915-ben nagyezsgyinszki hadifogolytáborban 

kapcsolatba került orosz munkásokkal és megismerkedett a 

bolsevizmus eszméivel. 1918-tól Kun Bélával és másokkal 

szervezte e hadifoglyokat a forradalom védelmére. Zászlóalj- 

parancsnokként harcolt a fehérgárdisták ellen. Lenin meg 

bizásából Berlinbe utazott, hogy oegitse a német párt meg-

alakitását. 1919-ben Budapestre érkezett és tagja lett a 

KMP Központi Bizottságának. A Tanácsköztársaság idején 

népbiztosként dolgozott. C hozta el Moszkvából Lenin 

üzenetét és útmutatását a magyar proletariátus számára. A 

proletárdiktatura megdöntése után a fehérterroristák az 

osztrák határon elfogták és meggyilkolták. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II, Bp. 1969. 700 oldal./ 

/MMT'L Bp. 1976. 605 oldal./ 
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Szántó Kovács Dános  /Hódmezővásárhely 1062 - Hódmezővásárhely 

1908./ 

az agrárszociali ta mozgalom  kiemelkedő harocsá, földmunkás. 

Az 1860-as években ismerkedett meg a szocialista eszmékkel,  

majd belépett az SzOP-be. Vezetésével alakult meg a hódmező- 

vásárhelyi Általános Munkás Olvasóegylet ás bontakozott  ki  

az alföldi agrárszocialista mozgalom. Népgyűlésen terjesz- 

tette elő 1894-ben a földmunkásság követeléseit. Letartóz-

tatták, a kiszabaditását kővetelő tömeget a csendőrök brutá-

lis módon szétverték. Útévi börtönre hálták. Kiszabadulása 

után is tovább tevékenykedett a szociáldemokrata földmunkás-

mozgalomban. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 705-706 oldal./ 

/MMTL Bp. 1976. 606-607 oldal,/ 

Széchenxi  István  gróf. /Bécs 1791 Döbling 1860/ 

a nemzeti liberális reformmozgalom kezdeményezője és leg- 

jelentősebb személyisége, az MTA alapitó tagja. Többször 

bejárta Nyugat-Európát. A fejlett polgári államokban szer-

zett tapasztalatai arra ösztönözték, hogy hazája elmaradott 

állapotán változtasson, s érre megnyerje a nagybirtokos osz-

tály tagjait. 1825-ben létrehozta Az Első Lótenyésztő Egye-

sületet, majd lerakta a Magyar Tudományos Akadémia alapjait. 

1827-ben megalapitotta a Nemzeti Kaszinót. Világosan meg-

fogalmazta a nemzeti átalakulás útját és teendőit. A célhoz 

vezető út a vagyonosodás ás á szellemi előrehaladás, amelyek-

nek előfeltétele a polgári szabadság, akadályai pedig a 
O 

nemesi előjogok és a jobbágyrendszer. Részt vett a dunai 
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gőzhajózás életre híváséban, szorgalmazta a Duna-Tisza 

csatorna épitéséről szóló törvény jóváhagyását, az Al-

Duna szabályozását maga irányitotta, nevéhez fűződik a 

Lánchid lbtrehózésa..Polit.ikai programjában azonban egyre 

inkább megtorpant, szembefordult a köznemesi reformellenzék 

soraiban mutatkozó tendenciákkal. Az 1848-as vértelen 

forradalom győzelmét örömmel fogadta. Az ellentétek fokozódó 

éleződését felzaklatott idegrendszere nom bírta elviselni. 

Hosszá éveket tőltött a döblingi ideggyógyintézetben. 

Hazaozoreteto, az emberi  haladásba vetett hite, óldozat-

készsóge, alkotó szenvedélye a magya r  történelem egyik 

nagy személyiségévé avatta. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II,  Bp.  1969. 719-721 oldal/ 

Szemere Bertalan  /Vatta 1812 Pest 1869/ 

politikus, miniszterelnök, iró, az MTA tagja.  1836-ban  

beutazta Európát s élményeiről könyveiben számolt be., 

Az 1843-44 orszőggyiülésen az ellenzék egyik vezéreként 

lépett fel. Az első felelős magyar kormány belügyminisz-

tere, a detronizáció utáni miniszterelnök. A szabadságharc 

bukása után emigrációban élt. Kapcsolatba került Marxszal, 

akit a magyar kérdésre vonatkozó információkkal látott el. 

Az emigrációban szembekerült Kossuthtal. 1860-tél ez Ausztriá-

val való kiegyezés mellett foglalt állást. 1865-ben elbo- 

rult elmével tért haza. 

/éMagyar Életrajzi Lexikon II. 6p. 1969. 742.743 oldal./ 
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Szende Bála  /Lugos 1023 Gavosdia 1882/ 

honvédelmi miniszter. Pesten ügyvédi oklevelet szerzett . . . 

Az. 1844-es .évet;ben,Brassó vármegye főügyésze. Az 1848-49 -es 

szabadságharcban.részt vett. 1850-től birtokára vonult 

vissza. 1867-től Arad vármegye főispánja, majd 1869-től 

miniszteri  tanácsos. 1872-től haláláig honvédelmei  miniszter.  

/Magyar Ihletrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 745 oldal./ 

3zerremlei Sámuel /Cselej 1837n A  Hódmezővásárhely 1924/ 

történetiró, az MTA tagja. 1871-tőt. Hódmezővásárhelyen 

lelkészkedett. Helytörténéti témákat felölelő írói mun-

kája mellett közéleti szerepe is jelentós. Hódmezővásár-

hely városa 1899-ben negbizta a város történetének megi-

rácával. Ezt 1913-ban fejezte be. Mindezideig ez a város 

egyetlen történeti monográfiája. 	 . 

/Hódra 

Sziklai Sánca  dor /úorn a 1895 - Budakeszi 1956/ 

honvád ezredes, az 1956-os ellenforradalom áldozata. 

Az első világháborúban a nagyezsgyinszki hadifogoly- 

táborban ismerkedett meg Szenuely Tiborral. Partizán- 

ként harcolt a polgárháború befejezéséig mint az első 

komnünáresoport szervezője, majd a kazányi ezred koni- 

szár ja. 1917-tői. az  OK/b/P tagja volt. Elvégezte a Szverd-

?ov Egyetemet. A spanyol polgárháború ide jén a nemzetközi 

• brigádban harcolt, egy ideig a magyar önkéntesek politikai 

tisztje is volt. 1943-ban visszatért a Szovjetunióba és 

ezővásárholy jeZesei, Hódmezővásárhely 1974. 52. (Adel./  
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az antifasiszta iskola tanára lett. 1944 őszétől a  Vörös  

Hadsereg tisztjeként részt vett Magyarország'folszaba-

ditásában. Tagja volt az MKP Központy. Vezetőségének,  

1953-tól a Hadtörténeti Intézet igazgatója. Az ellen-

forradalmárokkal vívott tűzharcban halt  meg 1956-ban.  

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 770 oldal./  

/MMTL Bp. 1976. 612 oldal./ 	 . 

Szi_iéctyi ~e 	/Nagyvárad 1840 Bpest 1901/  

politikus, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1897-től elnöki  

titkár az igazság ügye.iriisztériu' ban. 1070-ben Angliában  

tanulmányozta, a törvénykezési szervezetet és a bűnvádi  

eljárást. 1 874-ben és 1289 között a politika és a büntető  

jog tanára a budapesti egyetemen. 1889-től 1895-ig igazság-

ügyminiszter. 1895-98 között a képviselőház elnöke. Több  

polgári jellegü törvényalkotásfűződik nevéhez. Heves po-

litikai harcok ellenére sikerült megszavaztatnia az .u.n.  

vallásügyi törvényeket, amelyek a polgári liber6lis körök  

törekvéseit fejezték ki. 	 . 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp `. 1969. 774 oldal./  

5zil.á: esi_ Erzsébet / ? - 1483 Rjuiius ' 10 titán/  
i~ffi 	Yw.e.....~....r~s~  

Hunyadi János felesége. Férje balála után a hatalmas  

Hunyadi birtokokat igazgatta. Elsőszülött fiának, Hunyadi  

Lászlónak kivégeztetése, majd V. László király halála után  

a Mátyás regválasztáséra irányuló akciónak nemcsak gazdasági  

alapját teremtette elő, hanem a szegodi egyezmény révén  

politikailag is annak egyik vezetője volt. Fia megválasz- 
f 
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tósa utón az óbudai királynéi várban székelt és a király 

anyja címet viselte. 1483-ban kőszitett végrendeletében 

Corvin dánost tette örökösévé. 

/Magyar Életrajza. Lexikon II. Bp. 1969. 774 oldal./ 

Szirmai István /Zilah 1906 - Bpest 1969/ 

újságiró, 1929-től a Román KP erdélyi tartományi szerveze-

tében töltött be vezető funkciót. 1941-től a magyar kommu-

nista mozgalomban  tevékenykedett. 1942-től a Békepárt tit- 

kárságának tagja. 1943-ban 15 évi fegyházra itilták. 1944. 

októberében megszökött. A felszabadulás után Szegeden az 

MKP területi bizottságának titkára. 1946-tál 1953-ig a KV 

póttagja, országgyűlési képviselő. 1953-ban hamis vádak 

alapján letartóztatták, 1955-ben rehabilitálták. 1956-ban 

az Esti Budapest c. lap szerkesztője. 1957-59 között osztály- 

vezető a pártközpontban, 1958-tói országgyűlési képviselő, 

1959-65 között a KB titkára, majd az Agit.Prop. Bizottság 

vezetője. 	 . 

/Magyar Munkásmozgalom Történeti Lexikon Bp, 1976. 614 oldal./ 

Szoboszlai Imre /Makó 1896 - Szeged 1919./ 	i 

géplakatos, a makói munkásmozgalom harcosa. Budapesten 

ismerkedett meg a szocialista eszmékkel. Kizárták az isko-

lából, majd Makón géplakatosként dolgozott. Az első világ-

háború előtt belépett a szakszervezetbe és a szociáldemokrata 

pártba. 1918-ban az őszirózsás forradalom győzelme után 

részt vesz a szociáldemokrata párt ujjászervezésében, maja 

a kommunista csoport tagjává válik. A Tanácsköztársaság idején 
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a Csanád megyei forradalmi törvényszék elnöke. A proletár-

diktatura megdőntése után ellenforradalmi tisztek birósági 

eljárás nélkül meggyilkolták ,. 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életra ; l. gyűj- 

teménye. Szeged, 1973. 92-93 oldal./ 

Szondi Gvőroy  / ? - Drégely vára 1552/ 

végvári kapitány, mezővárosi polgárcsalád sarja. A végvári 

harcokban vitézségével küzdötte fel magát. 1545-től Drégely 

várának kapitánya.-1552-ben Ali budai pasa ostrom alá vette 

a kicsiny, rossz karban lévő várat ,, amelyet mindőssze 150 

emberrel védett. Külső segitséget nem várhatott, a törökök 
• 

rommá lőtték a várat, Szondi mégis elutasította a meg- 

adásra szólit6 felhivásokat, s katonáival együtt elesett a 

vár védelmében. 	- 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 793 oldal./ 

Szőnyi Márton  /Győr  1918 - Kissikátor 1944/ 	. 

kommunista partizán, repíilőszázados. 1938-ban végezte el 

a Kereskedelmi Akadémiát, majd vadászrepülő lett. Az első 

repülőtámadás idején gépét lelőtték, szovjet hadifogságba 

került. A partizániskola elvégzése után hónapokig együtt 

harcolt a szovjet partizánokkal. Elnyerte az első osztályú 

partizánérmet. 1944 őszén a Bükk hegységben ereszkedett le 

ózd környékén mint ejtőernyős feldeeitó partizán. A  csen-

dőrtik elleni tűzharcban hősi halált halt. , 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 799 oldal. ./ 

/MMTL Bp. 1976. 638-639 oldal ,/ 
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Sztahanov Alexai Grioor_ievics / 1905 - 

szovjet-orosz bányász, kommunista élmunkás újitó. A Donyec 

medence vájárjaként a róla elnevezett munkamozgalom e1- 

indítója, 1935. augusztus 31-én 5 óra 45 perc alatt 102 

tonna szenet termelt ki; a norma 7 tonna volt. 1936-41 kö-

zött a moszkvai ipari akadémián végzett tanulmányokat. 

1943-57 kőzött a szénipari minisztérium dolgozója. 1957 

óta igazgató, illetve főmérnös-helyettesként bányaipari 

trösztöknél dolgozik. . 

/MTL Bp. 1976. 641 oldal,/ 

Táncsics Mihály , /Ácsteszér 1799 Bpest 1884/ 

tanító, politikai iró, a magyar forradalmi demokratizmus 

kimagasló képviselője. Mesterlegényként bejárta Nyugat- 

Európát, ahol megismerkedett az utópista szocializmus esz-

méivel. 1846 őszén tért haza. Irásaiban megfogalmazta  el-

képzeléseit a magántulajdont kiküszöbölő osztálynélküli tár-

sadalomról. Sajtóvétség miatt elitélték. Börtönéből az 1848. 

március 15-i forradalom szabadította ki. A szabadságharc 

leverése után bújdosott. Távollétében halálra itélték. 

1857-ben kapott kegyelmet. 1860-ban újra elitélték tüntetés 

szervezése miatt. 1867-ben amnesztiát kapott. 1869-ben 

meginditotta az  Arany  Trombita c. hetilapot, majd az Általános 

Munkásegylet elnökévé választották; .. a  később lemondásra kény- 

szerül. Szemléletét a forradalmi demokratikus eszmék jelle-

mezték, a szociáldemokrácia célkitüzéseit, az osztályharc 

elméletét nem tette magáévó. A dualista rendszerrel haláláig 

szembeszállt. 
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/Magyar Életrajzi Lexikon II. 8p. 1969. 818-819 oldal./ 

/MMTL Bp.'1976. 649-650 oldal./ 

Teleki László  gróf /Pest 1811 - Pest 1861/ 

politikus, iró, az MTA tagja. orámairónak indult, de hamar 

politikai tevékenységre váltott át. A főrendi ellenzék leg- 

határozottabb kiemelkedő tagja. 1844-ben a Védegylet elnöke. 

1848-ban a.magyar kormány párizsi követe. Igyekezett a francia 

kormány segitségét megszerezni hazája' számára. Számos kérdés-

ben nem  értett egyet Kossuthtal, de nem fordult ellene nyíltan. 

Az 1861-i országgyűlésre királyi meghivót kapott. A radikálisabb 

határozati párt vezére lett. Pártjának várható győzelme előtt 

feltehetően politikai okok miatt öngyilkos lett. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp.  1969. 836 oldal./ 

Thököly Imre  gróf /Késmárk 1657 - Kisázsia 1705/ 

Felső-Magyarország ás Erdély fejedelme. 1678-ban a bújdosók 

vezérükké választották, s meginditotta Habsburg-ellenes függet-

lenségi harcát: Rövid idő alatt meghétrálásra kényszeritette 

a császári haderőt. 1682-ben házasságra lépett Zrinyi Ilonával, 

I. Rákóczi Ferenc özvegyével. A szultán királyi cimet adott 

neki,  de c3 csak Felső-Magyarország fejedelme címet használta. 

Fejedelemsége azonban hamarosan összeomlott, hívei a törököt 

űző csapatokhoz léptek át. Apafi halála után Erdély fejedel-

mévé választották. 1699-ben a karlócai béke kimondta száműze-

tését. A török Porta a kisázsiai parton jelölte ki tartózkodási 

helyét. Utolsó éveiben a köszvény elhatalmasodott rajta. 



258 - 

Hamvait 1906-ban hazahozták, .a késmárki templomban  he-

lyezték el. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. P.  1969. 858 oldal,/ 

Tinódi Lantos Sebestvén  /Tinód 1505 - 1510 kőzőtt, Sárvár 1556/ 

a magyar epikus költészet jelentős alakja, a 16. század leg- 

kiválóbb énekmondója. 1542-ig Szigetváron élt Tőrők Bólint 

udvarában. 1544-ben jelen volt a nagyszombati országgyülésen. 

1548-ban Báthory udvarában, majd Kassán élt. 1553-ban Deb -

recenbe, majd Erdélybe ment, 1555-ben Nádasdy Tamást látogatta 

meg,  itt halt mog. Főleg a törökökkel vívott harcok esemé- 

nyeit jegyezte fel krónikás hűséggel a közvetlen benyomások 

és tapasztalatok alapján. 	 . 

/Magyar Életrajzi Lexikon II._Bp, 1969. 866-867 oldal./ 

Toibuchin Piodor Ivanovics /1894 1949/ 

a Szovjetunió marsallja, 1938-tól tagja volt az SzKP-nak. 

Katonai pályafutását az első világháború idején kezdte. 

A polgárháború idején katonai parancsnokként harcolt az 

ellenforradalmi erők ellen. 1934-t81 magasabb katonai beosz-

tásban működött. A Nagy Honvédő Háború idején frontparancsnok, 

majd hadseregparancsnok volt, Részt vett Magyarország fel- 

szabaditáséban a 2. ukrán front parancsnokaként.. 1946-tól 

a Kaukázuson túli katonai körzet parancsnoka volt. 

/UML 6. Bp, 1962. 458 oldal./ 
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Toldi Miklós  / 1320 körül - 1390/ 

ispán. Bihar  vármegyében birtokos nemescsaládból származott. 

Először 1348-ban emlitik. 1352-54-ben Meggyesi Simon po-

zsonyi ispán mellett alispán ás várnagy, majd az eszter-

gomi érsek szolgálatába állt. 1365-ben Mostimer Hugo 

"fehér csapatában" volt alvezér Itáliában. Lehetséges, hogy 

1388-ban Zsigmond kiséretóben Prágában tartózkodott. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 872 oldal/ 

Isagy  Ferenc  / 1805 - 167S] 
irodalomtörténész, a "magyar irodalomtörténet-irás atyja", 

a tudományos igényű magyar irodalomtörténet-irás megterem- 

tője. Fő műveiben és antológiáiban a tudomány első hazai 

szintézisét hozta létre. Évtizedeken keresztül itthon és 

külföldön Szinte egyetlen forrása volt a magyar irodalom-

történetre vonatkozó ismereteknek. Tudományszervező mun- 

kásségá, irodalomkritikai ós szerkesztői tevékenysége folytán 

a refprmkor ős a szabadságharc bukása utáni években rend- 

kivüli jelentőségű a befolyása a magyar szellemi életre. 

/Varga József; A szegedi•Dóm tér. Szeged, 1978. 110 oldal/ 

Tompa Mihály  /Rimaszombat 1817 ,- Hanva 1868/ 

költő, a népi- nemzeti irányzat egyik legjelentősebb 

képviselője, az MTA tagja. Nemesi családoknál nevelős-

ködött hosszabb-rövidebb ideig, igy teremtette elő tovább-

tanuáásának költségeit. Petőfi hatására a népköltészet felé 

fordul az érdeklődése. 1848-ban papi pályára megy. 
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1847-ben a Kisfaludy Társaság tagja lesz. Tábori papként 

részt vett a schwochati ütközetben, 1851-től haláláig Hanva 

kőzség'lelkipásztora. A szabadságharc bukása után eleinte 

nyiltan fejezte ki a nemzet fájdalmát, később az önkény és 

a cenzura nyomására allegóriákban, rejtett órtclmii költe-

ményekben szólt a nemzethez. ,  Arany Dánoshoz élete végéig 

meleg barátság fűzte, 	 . 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 880 oldal./• 

Torma 3ános  /Hódmezővásárhely 1869 - Bpest 1936/ 

festőművész, századunk magyar képzőmüvószetének kiemelkedő 

alkotója. Kivételes tehetsógét már az elemi iskolában fel 

ismerték. Székely Bertalan, Lotz Károly és Gregus 3ános 

növendéke volt. Nagy hatással volt rá Munkácsy Mihály mü-  

vószete is. Komoly szerepe'volt abban, hogy jelentős müvész. 

telep fejlődött ki Vásárhelyen. Közéleti tevékenysége is 

jelentős. Egyike volt a múzeuonalapitás kezdeményozőinok. 

Első gyüjteményes kiállitását 1908-ban rendezte Hódmoző-

vásérhelyen. Számos más vidéki városban és Budapesten, majd 

Bercelónában voltak kiállitásai. Élete utolsó éveit t-lód- 

mezővásárhelyen töltötte .  Ekkor ajándékozta e varosnak egész 

müvészi hagyatékát. 

/Hódmezővásárhely jelesei, Hódmezővásárhely, :  1974. 56-57 oldal./ 

Tóth 3ózsef  /Szentes 1823 - Pest 1870/ 

szinész, 1851-től a Nemzeti Szi ;pház tagja. Hosszabb külföldi 

tanulmányutat tett  nyugaton. 1855-től a Szinitanoda tanára. 

18 év alatt több mint 300 szerepet játszott. Shakespearenek 
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több darabját leforditotta. Utoljára 3867 ,-ben lépett szín-

padra. Az első nagy magyar jellemszinész volt. 

/Magyar Életrajzi Lexikon  II.  Bp. 1969. 893 oldal./ 

Tömörkény István  /Cegléd 1866 - Szeged 1917/ 

irá. 1882,-85-ben gyógyszerészgyakornok, majd gyógyszerész 

volt Szegeden.  1886-ban  a Szegedi.Hiradó, 1892-től a Szegedi 

Napló munkatársa volt. 1899-tál a szegedi Somogyé. Könyvtár 

és Városi Mázeum kőnyvtárosa. Résztvett a Szeged környéki 

régészeti ásatásokban. 1904 -tőr haláláig a könyvtár igaz- 

gatója. Irásait rendszeresen közőlték a szegedi és budapesti 

lapok. A Szeged környéki népélet sajátos hangú, kiváló áb-

rázolója. A paraszti élet minden mozzanatát, környezetének 

minden részletét alaposan ismerte. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II, Bp. 1969. 902 oldal./ 

Törők Bálint  / ? .- Istanbul 1551/ . 

nagybirtokos f6neries, 1526-ban a mohácsi csatában II. Lajos  

testőreinek egyike volt.  A  Mohács utáni anarchióban a hátal- 

maskodó, birtokszerző feudális urak közé tartozott, 1527-ben 

I.Ferdinánd pártjára állt. 1536-ban :János királyhoz csat-

lakozott, 1540-ben Izabellával, Fráter Győrggyel és Petrovics 

Péterrel együtt János Zsigmond gyámja lett. 1541-ben II.Szo-

limán szultán Pest melletti táborában elfogatta, az isztam-

buli Héttoronyba záratta, s többé ki sem. engedte. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II , 8p, 1969. 904 oldal./ 
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Török Ignác /Gödöllő 1795 - Arad 1849/ 

honvéd tábornok, az aradi vértanúk egyike. A szabadságharc 

idején őrnagy. Hamarosan alezredessé léptették elő ős a ko 

máromi erőditési munkák irányitója . lett. 1849. január 29-től 

tábornok. 1849 juliusban Szeged erőditési munkáit végezte. 

Az utolsó napokat Aradon és Görgey táborában töltötte. 

/Magyar ületrajzi Lexikon II, Sp. 1969. 905 oldal./ 

Törők Károly , /Hódmezővásárhely 1843 - Hódmezővásárhely 1875/ 

etnográfus, foltozó varga  fia.  16 éves korában iratkozott be 

a vásárhelyi gimnáziumba. Később elvégezte a jogot is  Buda-

pesten. Mér gimnáziumi éveiben foglalkamott népdalok és népi 

szokások gyüjtésével. Ennek eredménye az Arany - Gyulai szer-

kesztette Magyar Néprajzi Gyüjtemény II. kötete: az 1872-ben 

kiadott Csongrád megyei gyüjtés. Gyüjtőmunkája országosan is 

uttörő jellegű. Szépirodalmi műveket is irt. 

/Hódmezővásárhely jelesei. Hódmezővásárhely 1974. 57 oldal./ 

Törők Sándor /1877 - 1954/ 

földmunkás, a szentesi munkásmozgalom harcosa. 1906-tél részt 

vett Vajda Imrével együtt a helyi mozgalom irányitásában, 

vezetésében. 1918-ban tagja lett az SzDP városi vezetőségének. 

1919. március 22-én a szentesi tömeggyűlés egyik szónoka. A 

Munkástanács 3 tagú direktóriumának tagja. Beválasztották a 

közélelmezési és termelési bizottságba is. A Tanácsköztársaság 

leverése után internálták, bebörtönözték. 1922-ben amnesztiával 

szabadult, de állandó rendaőrségi felügyelet alatt állott. Ennek 

ellenére bekapcsolódott a földmunkásmozgalomba. 1930-tól az 

SzDP munkájában is részt vett. A felszabadulás után az MKP 
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helyi szervezetének megalapitásában Öreg kora miatt már 

nem tudott aktiv szerepet vállalni. 

/Csongrád me gye forradalmi harcosainak életrajzi gyűjteménye 

Szeged, 1973. 98 oldal./ 

TÖrs.Kálmén /Rimabrizó 1843 -   -épest 1892/ 

iró, ujságiró.0ogot évgzett a pesti egyetemen, majd ügyvédi 

oklevelet szerzett. 1863-65-ben a Vasárnapi Ujeág, 1868.76. 

között "A Hon" és az "Os,tökős" c. élclap, 1876- t 81 az "Egyetértés" 

majd a Pesti Hirlap belső munkatársa volt,. 1878-tól ország-

gyűlési képviselő. 6 adta ki Déryné naplóját. 

/Magyár Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 909 oldal./ 

Tuh utum /Tétény 9 - 10 század/ 

Anonymus szerint a hét vezér egyike  volt. A honfoglaló magya- 

roknál gyakori név, emlékét számos település őrzi. 

/UML 6,`Bp. 1962. 428 oldal,/ 

Tűr 0ózsef /1825-1908/ 

magyar szabadsághős, olasz altábornagy. Közlegénységből 

emelkedett a tiszti rangig. 1849-ben átszökött a piemontiak 

hoz és ott Magyar Légiót szervezett. 1860-ban Garibaldi 

vezérkari fönőke volt, majd Nápoly korményzája.A kiegyezés 

után hazatért s a tervszerű vizhasznositás egyik uttörője 

lett hazánkban. Munkájának eredménye volt a Ferenc-csatorna. 

Részt vett a Panam-csatorna terveinek kidolgozáséban is. 

/UML 6.`8p. 1962. 531 oldal./ 
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Udvardi János /Zenta 1890Szovjetunió 1941/ 

üveges, a.szegedi munkásmozgalom harocea. 1904-ben kapcso 

- lódott,be a munkásmozgalomba. Az első világháboru idején . 

antimilitarista tevékenységet folytatott. Tagja lett a KMP-

nak, a  kőbányai üzemekben fejtett ki agitációs munkát, majd 

a szegedi szervezet vezetője lett . . A Tanácsköztársaság idején 

a szegedi direktórium tagja. Az ellenforradalom hatalomra 

jutása után elfogták és a Csillag-börtönbe került. Több 

társával együtt megszökött és 3ugoszláviába, majd Ausztriába 

emigrált. 1924-ben a Szovjetunióba ment, s ott dolgozott 

haláláig. 	. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 922 oldal./ 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyűjteménye. . 

Szeged, 1973. 100 oldal./ . 

Uhiér István / ? - . 7 / 	. 

szentesi r6mai katolikus apétplébénos 1878-tól 1919-ig, 

Tipikus megtestesit8je a századfordulón műkődő egyházi 

embernek. Megértő, példamutató egyéniség volt. Prédikációiban 

a szentesi családokban is elharapodzóegyke ellen folytatott 

lankadatlan harcot. 

/Magyar városok monográfiája. Szentes 6 . /kb.1927/ 248 old./ 

utslyi Andrés  / 1891 Tázlőr 1919/ 

tanitó, a szegedi munkésmozg%alom harcosa. 3ászberényből 

került Kiskundorozsrnéra. A falusi viszonyok ellentmondásossá- 

gának felszámolásáért harcolt igazi hivatástudatttal. 
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Lelkesedéssel fogadta az 1818-as forradalmat. A harcokban 

aktívan részt vett. A Tanácsköztársaság kikiáltásakor tagja 

lett a dorozsmai direktóriumnak. A francia megszállás idején 

Zsombőn végezte munkáját. A Tanácsköztársáság leverése után 

áldozatul esett az ellenforradalmi vérengzéseknek. Prónay 

különitményesei Tázláron meggyilkolták. 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyűjteménye. 

Szeged, 1973. 101 oldal./ 

Váczi Mihály /Nyiregyháza 1924 - Hanoi 1970/ 

költő, József Attila díjas. Költészetéből a szülőföld, a 

nyirségi élet szeretete csendül ki. Komoly felelősséggel áb-

rázolta mai életünk problémáit. Utolsó verskötete 1968-ban 

jelent meg. 4rszággyülési'képviselő volt. Tehetsége szerény-

séggel, emberszeretettel párosult. Mindig hü maradt a maga 

támasztotta igényekhez. Alig volt vele egykorú költő, akinek 

fejében annyi tervet, szivében annyi érzelmet állitott meg 

a halál. 

/UML 6. Bp.  1962. 581 oldal./ 

/Váczi Mihály: Százhuszat verő szív. Bp. 1971. Illyés 

Gyula előszava./ 

Vadas Márton /Koiozsvér 1900 - Bpest 1920/ 

kommunista ifjumunkés, a munkásmozgalom vértanúja. A KMP-nek 

megalakitásától tagja volt. A Tanácsköztársaság idején a köz-

élelmezés megszervezésében dolgozott, majd a Vörös Hadseregben 

harcolt. Részt vett a KIMSZ munkájában. A proletárdiktatura 

megdöntése után Bécsbe emigrált. Nem sokkal később öccsével 
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hazatért ős bekapcsolódott a KMP újjászervezésébe. Mind-

kettőjüket elfogták, majd a kelenföldi kaszárnyában meg-

gyilkolták a fehérterroristák.' 

/Magyar tletrajzi Lexikón II , Bp.  1969. 935-936 oldal./ 

Vajda Imre  /Szentes 1885 - Szentes 1952/ 

kubikus ős földmunkás, a szentesi munkásmozgalom kiemelkedő 

vezetője volt fél évszázadon keresztül.  Onállóan képezte 

magát és kiváló politikai érzékkel rendelkezett. -A földmunkás- 

mozgalomba fiatalon bekapcsolódott. Aktivan részt vett az 

őszirózsás forradalomban 'Tagja  volt az SZOP szentesi vezető-

ségének. 1919-ben bekerült a várósa, majd a megyei tanácsba. 

A Tanácsok Országos Gyülésébe delegálták a Tanácsköztársaság 

idején. A'Tanácskőztáreaság leverése után bebörtönözték, 

1925-től a földmunkás szakszervezet választott vezetője .. 

1930-ban Békéscsabán az SzDP kerületi kongresszusán' volt kép-

viselő. A felszabadulás után tovább folytatta aktiv tevékeny-

ségét.' Megválasztották a Nemzeti Bizottság elnökévé. 1945-től 

Szentes város polgármesteré volt nyugdijazásóig, 1948-ig. 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyüjteménye. 

Szeged, 1973. 101-103 oldal./ 

Vanda 3ános  /Pest 1827 - Pest 1897/ 

a 19. század második felének jelentős költője, publicista.  

Első verse 1844-ben jelenti meg az Életképekben. Petőfi baráti 

körébe került, részt vett az 1848 márciusi eseményekben. Re-

ménytelen szerelem fűzte házigazdája leányához,a nagyravágyó 

Kratochwill Georginához. Lirájában nagy szerepet játszott ez 
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ez élmény. 1855-től a Magyar Sajtó munkatársa lett, 1863-tál 

pedig a szerkesztője. A kiegyezést költeményeiben és pub-

licisztikai irósaiban elitélte. Politikai és szerelmi köl- 

tészetének legszebb alkotásai a 70-80-as években születtek. 

Mély fájdalom érződik verseiből. Komor magánya mélyén a 

népi és nemzeti felemelkedés vágya élt, mint Adynál, aki őt 

"Szent elődjének" tekintette. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. 8p, 1969. 941 oldal./ 

ak/ Bottyán Dános /1643 Lőrinczkáta - 1709/ 

kuruc generális, a Rákóczi szabadságharc neves hadvezére. 

Fiatalón végvári katona lett. Részt vett a törököt kiűző 

hadjáratokban. 1687-ben zsámbéki kapitány, majd szegedi 

várparancsnok ós Kecskemét, Körös, Cegléd katonai parancsnoka. 

A török elleni harcokban vesztette el fél szemét, ezért hiv-

ták katonái Vak Bottyánnak. 1703-ban a kurucok ellen vezé-

nyelték. 1704-ben Rákóczihoz állt, aki kinevezte generálissá. 

1705-ben Ounakömlőd környékén emeltette Bottyán várát az 

átkelés biztositására. Sorozatos csatákban megvédte a túlerővel 

szemben a Duna-Tisza közét és Dunántúlt. 1708-ban, a tren-

cséni csata'után a bányavárosok katonai parancsnoka lett. 

Katonai sátréban halt meg agyhártyagyulladásban. Kivétele 

katonai tehetség volt. 

/Magyar Élezrajzi Lexikon I. Bp. 1967. 255 óldal./ 

Várady Lipót'Árpád  /Temesvár 1665 - Kalocsa 1923/ 

püspök, kalocsai érsek, Budapesten ős Bécsben tanult 

teológiát, majd Temesvárt tanitott a papneveldében, _ 1897-tőt 
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a nemzetiségi egyházi ügyek intézője. 1902-tót miniszteri  

tanácsos. 1911-től győri püspök, 1914-től kalocsai érsek.  

Számos tanulmányt irt egyházjogi kérdésekről.  

/Magyar Életrajzi Lexikon  X.  9p. 1969. 955 oldal./  

Vásárhelyi ,  Kálmán /Kunágota 1891 - Makó 1919/  

tengerész, a makói munkásmozgalom harcosa. A Tanácsköz'tár-  

.:saság idején mint ,  képzett kommunistát hadügyi politikai meg-

bizottként Makóra küldték, hogy a Vörös Hadseregbe való  

toborzást irányitsa, a tanácshatalom helyi szerveinek  nun 

kéjét támogassa. Nagyszabású agitációs ős propaganda munkát  

végzett. A makói Vőrös Katona c. lapot szerkesztette. 1919.  

április 23-án a makói ellenforradalmi megmozdulásnak esett  

áldozatul.  

//songrád megye forradalmi'harcosáinak életrajzi gyüjteménye.'  

Szeged, 1973. 106 oldal./  

Vá 	ehr.,~„i.Pél  /Szepesolaszi 1795' Buda 1846/  

a reformkor legjelentősebb vizimérnöke, a Tisza-szabáyozás_  

tervezője, az MTA tagja. A Kórősök felmérésénél Huszár Mátyás  

mellett kezdte működését. 1819-ben, 1833-tól Széchenyi irá-  

nyitósa alatt elkészítette az al-dunai Vaskapu szabályozá-

sának tervét, majd megkezdte a szabályozást, amit azonban  

a kormány támogatásának megvonása miatt nem sikerült befejeznie.  

1841-t81 központi hajózási felÜgyelői  ‚ minőségben részt vett  

az ország különböző részein folyó vizi munkálatok ellenőr-

zésében és irányitásában. F8 műve a Tisza-szabályesés terve,  
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amelyet 1833-1845 között Lányi Sámuellel dolgozott  ki.  

A költséges terv heves vitákét váltott ki, melyek ' során, '. 

szivszélhűdést kapott és meghalt. A Tisza szabályozását 

.végül is teljesen az ő elgondolásai alapján hajtották végre. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II.  Bp. 1969. 968 oldal./ 

Vas Gereben /R adákovics 36zsef/ /Fürged 1823 - Bécs 1868/ 

népszerű ir6 az 1850-6Oas években Veszprémben bs Pécsett 

tanult. 1847-ben ügyvédi oklevelet nyert. A szabadságharc 

alatt Arany Jánossal együtt a Nép barátja szerkesztője. 

Világos után rövid ideig fogoly, majd egymás után jelentette 

meg laza szerkezetű, jbizü magyarsággal megirt regényeit. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 969 oldal„/ 

Vasvári Pál /Tiszabűd 1826 - Marise 1849/ 

forradalmár, filozófus, történész, a márciusi ifjak egyik 

vezére. Igen nagy hatásal volt rá Horvát István. A felvilá- 

gosodás ás az utópista szocialista tanok hatására a nun• 

kássággal is kapcsolatba került. 1848 márciusában részt vett 

a 12 pont szerkésztésében. Dolgozott titkárként.Kossuth pénzügy-

minisztériumában, 1848 szeptemberében a somogyi népfel- 

kelés egyik vezetője, majd honvédhadnagy.  '1849  juliusában 

az erdélyi román felkelőkkel'vivott harcban,e Funtine ila 

fennsikon esett el. A magyar történettudomány nagy igérete 

volt.  

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp.•1969. 972 oldal./ 
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Vécsev Károiv gróf /Pest 1807 Arad 1849/ 

honvéd tábornok, az aradi 13 vértanú egyike. Császári 

tisztként őrnagyi rangot ért el, 1848 nyarán a magyar 

kormánynak ajánlotta fel szolgálatait. Előbb a bácskai 

hadtest parancsnoka, majd nágyváradi'városparanósnok lett. 

A világosi fegyverletétel idejé Temesvárt ostromolta, majd 

augusztus 21-én 8 is letette a fegyvert a cári csapatok 

előtt. Haynau kivégeztette. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 978-979 oldal/ 

Vedres István /Szeged 1765 Szeged 1830/ 

mérnök, gazdasági,' müszaki szakivó. 1786-ban szerzett mér-

nöki oklevelet. Szeged város mérnöke, majd főmérnökeként 

a különböző közmunkákat irányitotta, Uttörő munkát végzett 

a futóhomok megkötése terén. Számos csatornatervet készitett. 

Viztárolók létesi éáét, öntözéses gazdálkodást és a tógai-

délkodás fejlesztését javasolta. Mint szópiró Ougonics 

András körének tagja volt. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II.'Bp. 1969. 979-980 oldal./ 

Veres Péter /Balmazujváros 1897 - Bpest 1970/ 

iró- publicista. Á Tanácsköztársaság idején a balmazujvárosi 

direktórium tagja .. 1919-ben másfél évre internálták Ro-

mániába. Vezető szerepet jétszott a hóladó erőket tömöritő 

Márciusi Frontban.  1945-48 között a Nemzeti Oarasztpárt 

elnöke. 1947-48-ban u j jáópitési,, majd honvédelmi miniszter. 
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1954-56-ban  az Irószövetség elnőko. 1945-től országgyűlési  

képviselő. Elsősorban írói ós publicisztikai munkásságot  

folytatott. .A mai.magyár próza egyik legjelentékenyebb  

képviselője.  Kétszer kapott Kossuth-dijat. 	 . 

/Ki.kicsoda? Bp. 1969. 584 oldal./. 

V~ orr  Hu /Besancgon 1802 Párizs 1885/  

francia költő, regény-.ás drámairó..Bár a pröza.terén'is  

hatalmas és varadandó müveket alkotott, és drámáit ma is .  

játsszák, elsősorban lirai géniusz. Korának legnépszerűbb  

költője volt, mert az. alapvető emberi érzéseket fejezi ki,  

e teljes valóságot,.banalitásában.és rendkivüliségében  

egyaránt t  és mindezt bámutatos formai tökéllyel és képbkbon  

gazdag nyelven. Próféta volt ás költő,  ami  az ő szemében már  

elsíí kötetétől kezdvé egyet jelentett. Mint próféta a népek  

lelkiismerete Volt, a haladás. útját mutatta meg. Mint költő  

nemcsak beteljesitotte a romantika minden gazdagságát, hanem -

a jövőt is magóban.hordozta. Hatása. számottevő a.magyar .. 

irodalomban is.. 	 . 

/Világirodalmi Lexikon IV ,  Bp. 1975. 657-561-oldal./ 	. 

Virág Benedek /Oióskál 1754 - Buda 1830/ 

tanár, költő, iró. 1775-ben belépett a.Pálos-rendbe. 1782-től  

a székesfehérvári gimnáziumban tanított. 1794-től Pesten  a  

Batthyány- családnál nevelő. A magyar ódaköltészet egyik leg-

nagyobb mestere volt. Az antik költészet és föleg Horatius  

volt az ideálja. Leforditotta leveleit és ódáit. Életének  
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utolsó harmadéban Magyarország történetét dolgozta fel a 

mohácsi 'vészig. 

/Magyar Életrajzi Lexikon IÍ. Bp. 1969.'1003- ►1004'oldal./ 

Vorosilov Kliment 3efremovics  / 1881 -'1969 / 

szovjet-orosz lakatos; bolsevik párt- és állami vezető. 

1896-ban kapcsolódott be  a munkásmozgalomba. Az 1905-1907-es 

forradalom idején Luganszkben tevékenykedett. 1918-ban az 

ukrajnai ideiglenes szovjet kormány tagja.  1921-től 1961-ig 

a Politikai Iroda tagja. 1945-47 között a Szövetséges Ellenőrző 

Bizottság elnöke Mggyarországon. 1946-53 között a miniszter- 

tanács elnökhelyettese, 1953-60 a Legfelsőbb Tanács Elnök- 

ségének tagja, majd elnöke, államfő. 	. 

/MTL Bp. 1972. 625 oldal./ 
0 

Vörösmarty Mihály  /Pusztanyék 1800 - Pest 1865/ 

epikus, 1iri.kus ás drámairó, a legragyobb magyar romantikus 

költő, az MTA tagja, Ügyvédi oklevelet szerzett, de ügyvédi 

gyakorlatot nem folytatott '. Perczel Etelka iránti szerelme 

volt 1844-ig költészetének egyik  ihletője. Első költeményei 

1823-ban jelentek meg. 1825-ben a Zalán futása c. eposzával . 

az  egész világban ismertté vált, 1826-tól csak az irodalom-

nak élt. Stilusa tele van a legköltőibb képekkel, hasonla-

tokkal. Egymás után nyorte a különböző akadémiai jutalmakat. 

1836-ban e Kisfaludy Társaság egyik alapítója. A Nemzeti 

Szinházat az ti darabjával, Árpád ébredésével nyitották meg 

1837-ben. 1843-ban feleségül vette Csajághy Laurát, hozzá 
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irta "A merengőhöz" c. versét. Ilona lánya Száll Kálmán 

felesége lett. Bölcseleti tárgyú költeményei az egész em-

beriség érzelemvilágát fejezik ki. Politikai cikkeket is irt. 

Mint  Kossuth hive Debrecenbe is követte a kormányt. Világos 

után bújdosott, 1850-ben kegyelmet kapott. 1854-ben ébredt 

fel benne Újra a nagy költő. 1855-ben Pesten halt meg. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 1015-1016 oldal./ 

Wallisch Kálmán  /Lugos 1889 - Levben 1934/ 

kómúvessegéd, a szegedi munkásmozgalom harcosa. lS05-től 

Lugason szervezett munkás. Katonaidejét Szegeden az utászok- 

nél töltötte. 1916-tó1 a szegedi gyárak munkásai kőzt agitál, 

ezért elitélték. 1918-ban tért vissza Szegedre. Kiemelkedő 

tevékenységet végzett a munkásosztály érdekében mint balol-

dali szociáldemokrata. A proletárdiktatura idején a direk-

tórium tagjává választották. A Tanácsköztársaság leverése 

után 3ugoszláviába menekült, majd Ausztriába került. Részt 

vett az osztrák SZDP munkájában. 1934-ben a bécsi felkelés 

idején a stájerországi fölkelés irányitőja. A fasiszta ala-

kulatok elfogták ás kivégezték. 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak életrajzi gyüjteménye. 

Szeged, 1973. 104 oldal./ 

Wekerle Sándor  /BudpOest 1878 - Budapest 1963/ 

politikus, pénzügyminiszter, Budapesten szerzett jogi doktori 

oklevelet. 1906--10-ben alkotmánypárti programmal ország-

gyíÖlési képviselő. Az első világháborúban katonai szolgálatot 

teijesit. A háboru után 1922-ig a,,Kereskedelmi Akadémia tanára. 

1926-tál egyetemi tanár.1927-től felsőházi tag, 1928-tál 1931-ig 
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a Bethlen-kormány pénzügyminisztere. Széles körű szak-

irodalmi munkásságot fejtett ki, számos jogi, pénzügyi 

tanulmánya jelent meg. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969, 1035-1036 oldal./ 

Wekerle Sándor /Mór 1848 - Bpest 1921/ 

miniszterelnök, pénzügyminiszter, a dualizmus legismertebb 

pénzügyi szakembere, az MTA tagja. Budapesten j gót végzett._. 

1870-től a pénzügyminisztérium tisztviselője, 1882-tő1 mi- 

niszteri o sztálytanácsos, 1886-tál államtitkár. 1889-1895 

között pénzügyminiszter. Nevéhez füződik e dialista állam 

adórendszerének újjászervezése. 1892-1895 között Magyaror-

szág első polgári származbfiú miniszterelnöke. Megteremtette 

az államháztartás teljes egyensúlyát, az aranyvalutára való 

áttérést. 1917-18-ban harmadik miniszterelnöksége idején 

hiába próbálta megakadályozni a Monarchia felbomlását. A pro-

letárdiktatura alatt tusiként őrizetbe vették. 1921-ben 

a Pénzügyi Tanács elnöke volt. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 1035 oldal./ 

Wersitz Emil  /Vogény 1907 Augsburg 1945/ 

a kommunista mozgalom mártirja, textilmérnök. 1942-ben kap- 

csolódott be a munkásmozgalomba. 1944 nyarától Rákóei Endrével 

ás Richmann Sándorral együtt részt vett a KMP sajtómunká-

jában, Az 6 lakásán működött a KMP egyik nyomdája.. 1944. no-

vember 4-én a nyilasok felfedezték a nyomdát és mindhármukat 

elhurcolták. Komáromba, majd Augsburgba került. 1945-ben 
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röviddel a felszabadulás előtt a fasiszták megölték. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II, Bp.  1969. 1041 oldal./ 

Wesselényi Miklós  báró /Zsi'bó 1796 Pest 1850/ 

politikai iró, ez MTA tagja, a magyarországi reformellenzék 

egyik vezetője, az erdélyi ellenzék vezére, 1820-ban szoros 

barátságot kötött Széchenyi Istvánnal. 1821-22-ben együtt 

mentek tanulmányutra Nyugat-Európába. 1830-1833 kőzőtt a ' 

reformellenzék fő szervezője, taktikája az  alsó ős felső 

táblai ellenzék együttás harcba vonultatása volt. 1835-ben 

Erdélyben ás Magyarországon külön-külön  pert indítottak 

ellene. Végül 3 évi. fogságra `itélték négy évig tartó vé-

dekezésxután. 1840-ben kegyelmet kapott súlyosbodó beteg-

sége miatt. 1844-ben megvakult, igy visszavonultan élt 

Zsibón mint Kolozs vármegye alispánja. Személyének roman-

tikus vonásai különösen nagy visszhangot keltettek  a köz-

véleményben. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969. 1042-1043 oldal ,/ 

Zalka Máté  /Matolca 1896 - Spanyolország 1937/ 

iró, s nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő harcosa, tá 

bornok. Az első világháborúban előbb Doberdónál, majd az 

orosz fronton harcolt, A kramajovszki hadifogolytáborba 

került, ahol megismerkedett a marxizmus eszméivel. 1919 

őszén partizáncsoportot alakjtott ős csatlakozott a Vörös 

Hadsereghez. Az 1. nemzetközi 1övészezred parancsnokaként 
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megmentette a Kolcsak által elrabolt kazányi aranykész-

letet. 1920-t61 az OK/b/P tagja. Részt vett a Krim :fel 

szabaditásában. A polgárháboru befejezése után a belügyi, 

majd a külügyi népbiztonságon dolgozott. Később Moszkvában 

irodalmi munkásságot folytatott. 1924-ben jelent meg első 

kötete  orosz nyelven.  1936-ban önként jelentkezett a spanyol-

országi antifasiszta harcosok soréba. Itt  Lukács Pál tábornok 

néven vettrészt a nemzetközi brigádok : szervezésébon. Hősi 

halált halt 1937-ben. 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. 9p. 1969. 1063 oldal ./ 

Zetkin Clara,  /1957 1933/ 	. 

a német és a nemzetközi munkásmozgalom kimagasló harcosa. 

a 70-es években kapcsolódott be a német munkásmozgalomba. 

1881-ben az illegális szociáldemokrata párt tagja lett. 

Később emigrált. Részt vett a Ifi.. Internacionálé megszer- 

vezésében. 1890-ben visszatért Németországba és a nőmozgalom 

irányitásában tevékenykedett: 1907-ben  kezdeményezésére , hiv- 

ták össze az első nemzetközi ngkongrosszust. 1910-ben Koppen-

hágában az 8 javaslatára nyilvánitották március 9-át Nem-

zetközi Nőnappá. Harcolt a militarizmus és a gyarmati  el-

nyomás ellen. Teljes erejével támogatta a Nagy Októberi 

Szocialista Forradalom.ügyót. Lenin nagyra értékelte tevé-

kenységét és harcát. 1921-tőt Komintern VB elnökségének 

tagja. Moszkvában halt meg, hamvait á Kreml falában he- 

lyezték el. . 

/UML 6. Bp. 1962. 767 oldal./ 

Zocskár András  /Nagylak 1891 - Szeged 1938/ 
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cipész, a szegedi munkásmozgalom haroosa. Részt veti az 

1918-19-es forradalomban. 6 szervezte azt a csoportot, amely 

1920-ban negszöktette'a nyílt utcán Udvardi Dánost és Bertha 

Lászlót 'Ezért Aerült börtönbe, ahol mogkinozták. Szabadulása 

után az illegális kommunista mozgalomban tevékenykedett. 

1935-ban'röpcédulákat . terjesztett, ezért ismét lotartóztatták. 

A börtdnbői betegen szabadult, de a mozgalomnak haláláig 

hü harcosa maradt. 	 , 

/Csongrád megye forradalmi harcosainak  életrajzi gyüjteménye. 

Szeged, 1973. 108 oldal./ 

Zolnoy Károly  / 1833 ? / 

a szentesi középiskolai oktatás megszervezője, gimnáziumi . . 

igazgató. A teológia elvégzése után a  debreceni kollégiumban 

tanitott. A szentesi református egyház meghívására 1859.-től 

negyven éven ét tanitott a giu naziumban. Vezető szerepet' 

játszott a város társadalmi életében is. 

/Magyar városok monográfiája III. Szentes ., é.n /kb.1927/ 

241 oldal a/ 

Zrinyi Ilona  gedfn:Ő J0zél j '1643 - Nikodmmia 1703/ 

II, Rá:;áczi FQ,*enc• anyja. 16674)en ' férjhez ment I. Rékóczi 

Ferenchez, majd özvegyen maradva 1681-ben Thököly Imréhez. 

Második férje oldalán maga is egyik szervezője volt a 

Habsbuigo< olloni kuruc felkelésnek. Három évig védte Munkács 

várát caászór.i csapatok ostroma ellen. 1688-ban kénytelen 

volt a várat feladni, mire a,bécsi udvar gyermekeitől el-

szakitotta és Bécsbe internálta. 1891-ben Thököly a fogságába 
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esett Heissler generálisért kicserélte. ,Férjét .a száréki 

vetésbe is'elkisérte. Hamvai a kassai dómban vannak 

eltemetve. 

/Magyar, Életrajzi Lexikon II. .6p. 1969. 1086 oldal/ 

Zrinvi Miklós  gróf /ezalj 1620 - Csóktornya 1664/ 

költő, hadvezér és politikus., 1636-ban itáliai tanulmány. ► 

utján megismerkedett az olasz irodalommal.'Hazatórbe állandó 

harcot folytatott a török ellen, 1646-ban Horvátország 

kapiténya, 1647-tői horvát bén. Szembefordult a bécsi ud-

varral, nemzeti pártot szervezett, 1661-ben felépítette 

uj Zrinyivárat, s visszaverte a török támadásokét,, A nagy-

vezér seregével Uj-Zrinyivár ellen vonult, elfoglalta és a 

levegőbe r.öpitette. Pusztán feltételezés tárgya lehet, hogy 

ez elkeseredett Zrinyi Miklós valóban gondolt a Habsburg- 

ellenes szervezkedésre, mint ahogy öccse, Zrinyi Péter és 

társai az .u.n Wesselényi- féle összeesküvést hozták létre 

később. Zrinyit ugyanis egy vadászat alkalmával egy vadkan 

megölte.Életének fő célja, politikai elgondolása az volt ,  

hogy - a tőrök kiüzését fegyverrel magának a magyar népnek 

kell kezdeményezni.®. 	 . . 

/Magyar Életrajzi Lexikon II. Sp. 1969. 1087 oldal,._/ 

Zó_la Kozmogvenianszkapia Anato .ljevna  /1923-1941/ 

moszkvai diáklány és Komszomol-tag. 1941 októberében önként 

a frontra ment. Harci feladat teljesitése közben e német 
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fasiszták elfogták, kegyotlonul megkinozták, majd  kivégezték.  

/Vilégtörténelmi Kisencikopédia, ®p. 1973.. 	748 oldal./  

Zöld Sándor /Nagyvárad 1913 - Epest 1951/  

a kommunista mozgalom harcosa, orvos,  belügyminiszter.  

1932-től..ez illegális kommunista párt tagja. 1944 decem-

berétől az Ideigleneo NcmzotgyŰiés képviselője,  balügyi  

államtitkár. 1946-ban a nagy-szegedi pértbizottoég titkára,  

országgyűlési képviselő. Az egyesülési kongresszus után a párt  

Központi Vezetőségének tagja. 1950-től belügyminiszter, a  

Politikai Bizottság tagja. 1951-ben koholt vádekét emeltek  

ellene. Letartóztatása előtt családjával együtt öngyilkos lett.  

/Magyar Életrajzi Lexikon II. .  ©p, 1969. 1085-1085 oldal./  

Zsdanov  And reai Alexendroyi cs /1896 - 1948/  
~~orr+r.rr.~—rr~rr~rsrnrw.++  

szovjet politikus, 1915-től tagja volt az SzKP-nak. 1930-tól  

a Központi Bizottság tagja, majd titkára. 1939-ben a Poli-

tikai Iroda tagja lett. A imásodik ,  világháboru idején a l©nin-

grádi'front katonai tanácsának tagja volt. 1945-tői haláláig  

a központi pártapparátusban töltött be felelős tisztvégeket .  

Mini a kulturpo?itikai élet egyik irányítója, hozzájárult a  

személyi kultusz légkörében gyökeret vert szektás- dogmatikus  

szemlélet elterjedéséhez az irodalom és a süvészetek területén.  

/UML 6. [3p. 1962. 775 oldal t/ . 

Zsigmond/Nürnberg 1368 - Zmo jmo 1437/  

magyar király /1307-1437/ ás nőmét császár /1410--1437/  

IV. Károly és Erzsébet pomerániai hercegnő fia.  Zsoldosaival  
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1385-ben Magyarországra tört és kikényszeritette házasságát 

Máriával, Nagy Lajos lányával, 1387-ben Fehérvárott megkoro-

názták. Nagy európai lovagsereg élén súlyos vereséget szen-

vedett el a töröktől Nikápolynál 1396-ban. 1404-ben korlá- 

tozta a pápaság magyarországi jogkörét. Megkisérelte a váro-

sokat a központi hatalom támogatására megnyerni. 1414-ben 

Kanstanzban általános zsinatot hirdetett a nyugati, egyház-

szakadás megszűntetése ás ez egyház megreformálása céljából. . 

A husziték elleni hadjárata 1421-ben sikertelen maradt, kény-

telen volt Magyarországra visszavonulni. 1428-ban Galambácnál 

ismét vereséget szenvedett e töröktől. 1433-ban csészérrá 

koronázták, s megegyezett a huszitákkal is. Uralma végén 

zajlott le 1437-ben az erdélyi Parasztfelkelés. 

/Magyar tletrajzi Lexikon II. Bp..1969. 1091-1092 oldal./ 

Zsukov  Georgi Konsztanvinovita /1896-1974/ 

szovjet-orosz hivatásos katone. 1918-tól a szovjet hadsereg 

harcosa. 1919-től ez SzKP tagja; 1941-ben vezérkari főnök, 

majd a hadügyminiszter első helyettese. A második világháboru 

idején a Vörös Hadsereg egyik kiemelkedő vezetője .. 1945. 

május 9.-én a szövetségesekkel együtt fogadta Németország 

feltétel nélküli kapitulációját, majd a németországi meg-

szálló csapatok parancsnoka lett. 1953-tól a honvédelmi mi-

niszter első helyettese, majd 1955-től honvédelmi miniszter. 

1957-ben a párt hadseregbeli ellenőrző és irányító szerepének 

korlátozása miatt bírálták és leváltották tísztségéből.Ezután 

haláláig emlékiratain dolgozott. 

/ÍITL'Op. 1976. 711 oldal,/ 
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.. . . . . . . elvtársnak  

He l,yben  

Tanszékvéz'ető Elvtárs!  

i'ivel a tavaszi szünet et rektori intézkedés szerint  április 5-án  

/ kedde 'n/ kezdődik, ezért' indokoltnak tartom, hogy április  2 ára 

/a-étfőre/ 	szünetet engedélyezzek. ,  

Kérem, hogy a szünetről tanszéke oktatóit értesiteni sziveskedjék.  

Szeged, 1979. március 16.  

Csukás_ István/ 

• dékán 

:szült 40  pld-ban. A soksz. eng.: Sényei Róbertné hiv.vez. 



B i r á 1 a t  

Sipos László: Haladó és forradalmi mult feltárása és értékelése 

Csongrád megyében a. egyetemi doktori értekezéséről 

A dolgozat készitőjével egyetértve /bevezető/ a válasz-

tott téma feldolgozása és értékelése valóban fontos részét ké- 

pezi a  szocialista  hazafiságra való nevelésnek. Ebben'az össze- 

függésben, de a tárgyalt kérdés eszmei, ideológiai és politikai 

jelentősége miatt id idószerünek és fontosnak kell tekinteni a  

témaválasztást. 	 . 

A viszonylag terjedelmes értekezés /280 old./ 3 fejezet-

re tagolva /I. a oimmel megegyező, II. Csongrád megyében folyó 

hagyományápoló tevékenység, III. A megyében található emlékek 

és elnevezések/ vizsgálja és tárgyalja a választott téma fon-

tosabb összefüggéseit. Csak egyet lehet érteni a  szerző ama  

törekvésével, hogy egyrészt vizsgálódásánál a m-1. klasszikusa . 

inak vonatkozó megállapitásaiból indult ki. /2-18. oldalak/,'ti.. 

másrészt a megyei anyagot az egységes egészbe beágyazva tár-

gyalta. Hogy mennyire tudatosan tette ezt a disszertáns, azt 

jelzi a felhasznált irodalom nagyságrendje is. /97 tétel/. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy talán kevesebb, de mélyebb 

és kritikusabb elemzéssel hasznosabb lett volna. 

Különösen hézagpótló Csongrád megye haladó és forradalmi 

hagyományainak összegyűjtése, értékelése és a megoldásra váró 

feladatok jelzése. Ez a .  része a dolgozatnak a megyei vezetés 0 
ilyenirányu jövőbeni munkáját is jelentősen segiti. Itt is ki- 

vánatos lett volna azonban a munkásmozgalmi, forradalmi multra 



és, hagyományokra összpontos itani. Jó kiegészitője a disszer-

táció mondanivalójának a terjedelmes /150-280. old./ életrajzi 

gyűjtemény, itt is azonban a megyében tevékenykedő, megyei il-

letékeseégü személyiségekre kellett volna ézoritkozni. 

Fentiek alapján a disszertációt cum_laude  minősiOssel 

javaslom elfogadni. 

Szeged, 1979. április 17. 

/Dr. Rácz János/ 
tanszékvezető egyetemi tanár 


