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Előszó 

Szocialista társadalmi rendünk, politikai intézményrend-

szereink alapvető elemei:  a szocializmus épitését irányitó 

forradalmi párt, az államhatalmi és államigazgatási szervek, 

valamint a dolgozók tömegszervezetei, tömegmozgalmai. Ezek, 

miközben betöltik sajátos funkciójukból adódó szerepeiket, 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a párt politikája a dolgozók millió-

inak cselekvésévé váljon, s feltárva a társadalmi életben ható 

érdekviszonyokat, azokat a párthoz továbbitva biztositják,hogy 

a lakosság különböző rétegeit képviselő csoportok, végső soron 

a dolgozó tömegek maguk is részt vegyenek a politika formálásá- 

ban. 

Hazánkban az egyes társadalmi osztályok és rétegek alapvető 

érdekei a szocializmus erősitése során egybeesnek, s ezeket a 

munkásosztály pártja, az egész nép politikai vezető ereje, a 

Magyar Szocialista Munkáspárt politikája kifejezi. A munkásosz-

tály alapvető társadalmi célja, a szocializmus megteremtése az 

egész nép ügyévé, nemzeti programmá vált. Pártunk közel három 

évtizede, a személyi kultusz szélsőségeivel szakitó és a revi-

zionista elhajlás káros következményeit következetesen felszá-

moló politikája szilárd alapjainak megteremtésekor helyesen is-

merte fel, hogy a különböző osztályok és rétegek érdekei, az 

össznépi érdekek alapján harmonikusan képviselhetők a Hazafias 

Népfrontban. A tömegszervezetek és -mozgalmak sorában ezért kü-

lönleges helye, szerepe és feladatköre van a népfrontmozgalomnák: 

a párt szövetségi politikája, a szocialista népi-nemzeti egység 
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kerete, megvalósulásának fontos műhelye és a szocialista de-

mokrácia szélesitésének lényeges szintere. . 

Az MSZMP politikájában mindig nagy figyelmet forditott a 

szocialista demokrácia fejlesztésére. Ennek fontos állomásai 

voltak a termelőszövetkezeti demokrácia erősitése, a szakszer-

vezetek jog- és hatáskörének bővitése, a választójogi törvény 

korszerüsitése etc. A pártdemokrácia fejlesztésének, a párt 

munkamódszere korszerüsitésének szükségszerűsége és feladata 

kongresszusi és vezető testületi határozatokban fogalmazódott 

meg. Az elmult év őszén a párt központi szerveinek rendezésé-

ben e kérdést sokoldaluan megközelitő, a továbblépés utjait 

felvázoló elméleti konferencia zajlott Budapesten. A társadal-

mi demokrácia erősitése azonban a dokumentumokban és elméleti 

elemzésekben, valamint a gyakorlati munka során sohasem cél-

ként jelent meg, hanem eszközként fogalmazódott meg. Korunk-

ban létkérdés, hogy megnövekedett gazdasági, politikai és kul-

turális feladataink megoldásához, munkánk hatékonyságának, mi-

nőségi jegyeinek erősitéséhez, a "valóságos értéktöbblet" lét-

rehozásához mennyire tudjuk hazánk lakosságának többségét meg-

nyerni, az emberi tényezőben rejlő tartalékokat mozgósitani. 

Ehhez van szükség többek közt a Hazafias Népfront tevékenységé- 

re is, arra, hogy "vállaljon nagyobb szerepet a szocialista épi-

tést, a társadalmi viszonyok szocialista fejlődését szolgáló 

erőfeszitésekben. A szövetségi politikát követve erősitse népünk 

összeforrottságát, mozgósitson az ország feladatainak megoldására. 



Törekedjen arra, hogy munkája nyomán a társadalom minden osz-

tályából és rétegéből többen vegyenek részt a közéletben." 1  

Disszertációm célja, hogy rövid történeti áttekintést nyujt-

sak a népfrontmozgalom Csongrád megyei helyzetéről,  tevékeny-

ségéről és fejlődéséről az ellenforradalom utáni szocialista 

konszolidáció és a szocializmus alapjai megteremtésének idő-

szakában. A népfrontmozgalom ebben az. időszakban uj helyzet-

be került, a korábbitól gyökeresen különböző feladatokat kel-

lett megoldania, s ehhez meg kellett találnia a megfelelő esz-

közöket, az uj munkastilust. Tág tér nyílt tevékenységé számá-

ra, de a megnövekedett lehetőségek, megváltozott körülmények 

és követelmények között a nagyobb feladatok megoldásához uj 

energiákat kellett felszabadítania, további szövetségeseket 

megnyernie. Mindezzel gyakran együtt járt az ujat teremtő va-

judás, a megtorpanás, az utkeresés. Napjainkban nemcsak az 

egyes embereknek, de szervezeteiknek, mozgalmaiknak is több-

irányu kihivásra kell reagálniuk, uj kérdésekre kell adekvát 

választ adniuk. Ennyiben talán van hasonlóság a két időszak 

között és a korábbi  tanulságok, tapasztalatok ma is haszno- 

sithatók. 

Munkám végzéséhez ösztönzést adott néhány aktuális évforduló 

is, a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front szegedi megalakulá-

sának 40 éves jubileuma, a Kommunista Internacionálé VII. 

kongresszusának 50. évfordulója, valamint a Hazafias Népfront 

VIIL kongresszusára való felkészülés. 

Szeged, 1985. december 28. 



I. Bevezetés  

1. A  maar  jé frotmozalom kialakulása 

A párt és a munkásosztály szövetségi politikájának egyik 

sajátos, történelmileg meghatározott módja a népfront. 

A népfrontpolitika a kommunista pártok antifasiszta harcban 

kialakult - a népek fasizmus elleni szabadságharcában szüle-

tett - tudományosan kidolgozott szövetségi politikája, mely 

együtt fejlődik a körülmények változásaival, tekintetbe ve-

szi az adott ország társadalmának lényeges jellegzetessége-

it,  az annak helyzetéből adódó sajátos követelményeket, ez-

által lehetőséget nyujt a  lehető  legszélesebb körű összefo-

gás megvalósitására. 

A népfrontpolitikát, mint a munkásosztály háboru és fasiz-

mus elleni harcának stratégiáját, a Kommunista Internacioná-

lé VII. kongresszusa emelte 1935 nyarán a nemzetközi kommu-

nista mozgalom irányvonalának rangjára. Megállapitotta, hogy 

"a munkásosztály harc i  egységfrontjának megteremtése a nemzet-

közi munkásmozgalom legfőbb és legközelebbi feladata azzal a 

veszéllyel szemben, amely a-munkásosztályt, annak minden viv-

mányát, valamennyi dolgozót és elemi jogaikat, a népek béké-

jét és szabadságát a fasizmus részéről fenyegeti. A népek bé-

kéjéért és szabadságáért vívott harc szükségessé teszi a mun-

kásosztály és a szegényparasztság tömegein tulmutató széles 

nemzeti egységfront, valamennyi demokratikus erő összefogá-

sának megteremtését." 2 



A magyar kommunisták - leküzdve korábbi tévedéseiket, me-

lyek a Tanácsköztársaság leverése után a párt közvetlen cél-

jainak meghatározásánál jelentkeztek, igyekeztek a hazai vi-

szonyokra alkalmazni az uj stratégiát. 

"Ma az  a  feladat vár ránk, hogy a fasizmus támadásának vissza-

verésére, erejének megtörésére egyesitsük az egész munkásosz-

tályt, hogy széles demokratikus frontba egyesitsük a magyar 

nép minden rétegét, melyet pusztit a tőke, pusztit a nagybir-

tok, mely ki akarja ragadni az ország ügyeinek vezetését a re-

akciós uralkodó osztályok kezéből, mely nem fasizmust, hanem 

szabadságot, nem véres háborut, hanem békét és jólétet kivin. 

A fasiszta diktatura visszaverése és a béke megvédése, a mun-

kásosztály egységének helyreállitása, a demokratikus Magyar-

országért harcoló népfront kialakítása az a nagy feladat, ame- 

lyért ma a Kommunisták Magyarországi Pártjának harcolnia kell" 3  

- irja Szántó Zoltán a Dolgozók Lapja első számában, 1937 áp-

rilisában. 

A Kommunista Internacionálé utmutatását követve a harmincas 

évek második felében a Kommunisták Magyarországi Pártja is 

kezdeményezte a demokratikus erők tömöritését. Ettől kezdve 

a kommunista párt szövetségi politikája szélesebb alapokon 

kezdett kibontakozni. 

2. A népfrontmozgalom jellemző vonásai 1949-ig, 

Az első kisérletek nem a fő erők vonalán - a politikai pár-

tok sdövetségén - hanem "mellékvonalon", az ifjusági mozgalom 

és a politikai szerepet betöltő irodalmi élet területén kezd- 

tek kibontakozni. 



Ennek eredményeként jött létre 1937 tavaszán a Márciusi Front. 

A március 15-i zászlóbontás előtti tanácskozást a szervezők 

- köztük Erdei Ferenc - február végén Lakón tartották meg. 

Az itt elfogadott nyilatkozat lett a Márciusi Front program-

ja. 4 A frontba tömörült, a szegényparasztság égető problé- 

máit feltáró  népi irók - a meglévő ideológiai bizonytalanság, 

nacionalista befolyás ellenére is - világosan jelezték, hogy 

az ország és a dolgozó nép életében radikális változásokra 

van szükség, s a nép felemelkedése nem lehetséges az ország 

demokratikus átalakulása nélkül. A mozgalom - mint a népfront 

inegvalósitásának első szervezeti kerete - ideológiai és poli-

tikai vitájával fórumot teremtett a Kommunisták Magyarországi 

Pártja antifasiszta egységfront programjának ismertetésére, 

népszerüsitésére. 

A párt arra törekedett, hogy a Márciusi Front a fejlődés ké-

sőbbi szakaszában a népfrontban érdekelt pártok együttmüködé-

sének szervezeti kerete legyen, bár ezt a célt nem tudta meg-

valósitani. 

A népfrontmozgalom történetének második szakasza 1941-1945 

között bontakozott ki. Ennek főbb eseményei ős megnyilvánulá-

sai: 

A Népszava 1941. karácsonyi számában való nyilt antifasiszta 

fellépés, a Magyar Történelmi Emlékbizottság 1942. februári 

megalakulása, majd a március 15-i tüntetés, illetve a Magyar 

Front, majd a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front létrehozása 

voltak. 
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Az események kezdeményezői továbbra is a kommunisták maradtak, 

de részt vettek a megmozdulásokban, szervezkedésekben a bal-

oldali szociáldemokraták, a kisgazdapárt haladó tagjai és a 

parasztpárt képviselői is. A tömörülések többnyire a haladó 

erők szövetsége formájában jöttek létre, de megtalálhatók vol-

tak bennük a pártszövetség első  jegyei is. 

Kiemelkedő esemény volt a Magyar Front megalakulása 1944 máju-

sában. Az antifasiszta pártok e szövetsége olyan politikai erőt 

jelentett, amely a demokratikus kibontakozás alapjául szolgál-

hatott és szolgált is a későbbiekben, bár szervezeti ereje ek-

kor alig terjedt tul a kommunista pártén. 

1944 ősze sorsforduló volt népünk életében. Mig az ország 

nyugati részén a fasiszta csapatok garázdálkodtak - az ország 

felszabadult részén már uj hatalom született: a magyar nép de-

mokratikus hatalma. 

A felszabadult tiszántuli területeken nagy hagyományai voltak 

a demokratikus és szocialista mozgalomnak. Itt élt a "Vihar-

sarok népe", amely mindig a tőkés és földesuri reakcióelleni 

küzdelem szilárd bázisa volt. Itt kezdődött el és innen ter-

jedt tovább a Vörös Hadsereg által felszabaditott ország ujjá-

születése. 

A Magyar Kommunista Párt kezdeményezésére a felszabaditott te-

rületeken ujjászerveződött a Magyar Front pártjainak politikai 

szövetsége, létrejött a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front. 

A Szociáldemokrata Párt, a Kisgazdapárt és a Parasztpárt kép-

viselői december 2-i tanácskozásukon Szegeden elfogadták a 
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Kommunista Párt nemzeti ujjáépitési programját, amely igy a 

Függetlenségi Front programjává vált. Ez a fasizmus és marad-

ványai elleni harcra,  a nemzeti függetlenség megvédésére, a 

demokratikus szabadságjogok biztositására, a még meglévő feu-

dális maradványok felszámolására mozgósított, s bár nem tüzte 

ki közvetlen célként a szocializmus épitését, növelte a nép 

politikai aktivitását, elősegitette a háborus pusztitás által 

keletkezett csüggedés leküzdését, alapul szolgált az Ideigle-

nes Nemzeti Kormány tevékenységéhez. 

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front megalakitására Erdei 

Ferenc igy emlékezett: "Hamarosan elhatároztuk, - az ilyen 

elhatározásokban a stratégiai elgondolásokat a moszkvai emig-

ránsok hozták, akik kétségtelenül jól elgondolták előre a ten-

nivalókat és helyesen, következetesen inditványozták -, hogy 

a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot kell létrehoznunk. Pes-

ten ugyan már a háboru éveiben megvolt és dolgozott a Magyar 

Front, amelynek a baloldali pártok voltak az alkotói, igy a 

Kommunista Párt is, és ennek a képviseletében éppen maga Ká-

dár János. De itt Szegeden azt mondtuk, uj helyzet van. Ekép-

pen legyen uj neve az uj alakulásnak: Magyar Nemzeti Függet-

lenségi Front, - a további fasisztaellenes háboru és a demok-

ratikus átalakulás programjával." 5  

A Függetlenségi Fronthoz csatlakoztak a szakszervezetek és a 

városi polgárság pártja, a Polgári Demokrata Párt is. 

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front formailag pártkoalició 

volt, de lényegét tekintve széles osztályszövetséget jelen- 



tett, amelybe beletartozott a munkásosztály, a parasztság, 

a városi kispolgárság, a demokratikus értelmiség és a bur-

zsoáziának a németekkel szembeforduló része is. 

A Függetlenségi Fronton belül már ebben az időben is a 

kommunisták tartották kezükben a kezdeményezést - a munkás-

osztály vezető szerepe azonban még nem érvényesült általá-

nosan elismert és kizárólagos módon. 

Az MKP mindvégig a munkásegységen alapuló nemzeti egység-

front politikáját folytatta és a legszélesebb társadalmi 

erők összefogását szorgalmazta. Kezdeményezésére ebben az 

időszakban nagy számban jöttek létre helyileg különböző nép- 

front tipusu szervek: nemzeti bizottságok - mint a Független-

ségi Front végrehajtó szervei, a népakarat megtestesitői -

különböző szakirányu termelési-, üzemi-, élelmezési- és föld-

igénylő bizottságok. Az e testületekben dolgozók nem egysze-

rien a koaliciós pártok képviselői, hanem a népfrontpolitikán 

és a pártok politikai együttmüködésén keresztül messzebbre mu-

tató osztályszövetség megtestesitői voltak. Az együttműködés 

azonban viszonylag rövid ideig volt zavartalan. Amikor a prog-

ram következetes végrehajtása, a demokratikus átalakulás to-

vábbvitele került napirendre, felszinre törtek a Függetlensé-

gi Fronton belül kezdettől meglévő ellentétek. 

A harc jelei 1946-ra szervezetileg is megmutatkoztak. A Ma-

gyar Kommunista Párt kezdeményezésére 1946 márciusában létre-

jött a Baloldali Blokk, melyben a kommunistákon kivid a Szo-

ciáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt és a  Szakszervezetek 

Országos Tanácsa is részt vett. 
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A Blokk létrejöttét a Kisgazdapárt balszárnya is támogatta, 

mely egyre inkább elkülönült reakciós vezetőitől. A Baloldali 

Blokk már a népi demokratikus forradalom továbbfejlesztésében 

érdekelt osztályerők szövetsége volt. Céljait tekintve tehát 

népfront a Függetlenségi Fronton belül, mely követelte a föld-

reform védelmét, a közigazgatás teljes megtisztitását a reak-

ciótól, a teljes államosítási program végréhajtását, olyan 

koalíciót akart, 'amely a  dolgozó  tömegek akaratát fejezi ki 

és következetesen érvényre juttatja valódi érdekeit. A népi 

demokratikus erők törekvései -.bár heves politikai harcokkö-

zepette - fokról fokra megvalósultak. A két munkáspárt egye- 

sülésével létrejöttek a szocialista épités feltételei, amély 

uj szakaszt nyitott a népfrontmozgalom fejlődésében is. 

3. Szektás - dogmatikus torzulások az MDP szövetségi politikásában, 

a népfrontmozgalom háttérbe szorulása. Kisérletek a hibák kija-

vitására  

A Magyar Dolgozók Pártja - a két munkáspárt, a kommunista és 

szociáldemokrata párt egyesülési kongresszusán - határozatot 

hozott az uj Függetlenségi Front megteremtéséről: 

"A népi demokrácia megszilárditása és fejlesztése, a nagybir-

tokos, nagytőkés és klerikális reakció, valamint a fasiszta 

maradványok elleni harc, a magyar függetlenség megvédése meg-

követeli a demokratikus erők szövetségének szorosabbra fűzé-

sét. A Magyar Dolgozók Pártja a demokratikus pártok eddigi 

többé-kevésbé laza koaliciója helyett a népi egység politikai. 
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tömegszervezetének, az uj Függetlenségi Frontnak megteremté-

séért száll sikra. Az egymással versengő - _jpártok laza koali-

ciójának rendszere a népellenes erőknek kedvez, amelyek a 

pártversengést az egyes demokratikus pártokba való behatolás-

ra használják fel és ezzel hátráltatják a demokratikus együtt-

müködést, az épitő munkát. Ezért van szükség a pártok laza 

együttmfködése helyett a demokratikus erők egységes tömegszer-

vezetére. Ebben a szervezetben, melynek a népi demokrácia leg-

átfogóbb politikai erejének kell lennie, a népért végzett kö-

zös munka mögött fokozatosan hátérbe kell szorulnia a pártver-

sengésnek. A Függetlenségi Front: a munkásság, parasztság, ér-

telmiség, dolgozó kisemberek, Magyarország minden haladó, ha-

zafias eleme szoros harci és építő szövetségének egységes tö-

megszervezete. A Függetlenségi Frontban ezért nemcsak a demok-

ratikus politikai-pártoknak, hanem a magyar nép nagy társadal-

mi szervezeteinek, a szakszervezeteknek, a szövetkezeteknek, 

a nők és az i$uság egységes szervezeteinek is méltó helyet 

kell biztositani." 6  

Elismerve a nemzeti bizottságok történelmi érdemeit, 1949. 

január 29-én megszűnt az Országos Nemzeti Bizottság, s egyben 

kimondta a helyi nemzeti bizottságok feloszlatását is: 1949. 

február 1-én megalakult a Függetlenségi Népfront Ideiglenes 

Országos Tanácsa, 1949. március 15-én összeült a  Magyar  Füg-

getlenségi Népfront Országos Kongresszusa, mely jóváhagyta a 

Front programját, szervezeti szabályzatát és megválasztotta 

az országos szerveket. A Népfront elnöke Rákosi Mátyás, az 
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MDP főtitkára lett. Mig a korábbi népfront 	szerveze- 

tekben - a többi népi demokratikus országokhoz  hasonlóan  /Ju-

goszlávia és Albánia kivételével/ - "mind a központi, mind az 

alsóbb szervek főleg koordináló, egyeztető" szervek voltak, 

pártok álláspontjainak egyeztetésére szolgáltak a különböző 

kérdésekben és nem irányitó, kötelező érvényii határozatokat 

hozó szervezetek" ?, addig a Magyar Függetlenségi Népfrontot 

alkotó politikai és társadalmi szervezetek "mindenben aláve-

tik magukat az Országos Tanács döntéseinek és végrehajtják 

határozatait, " 8  

A várható fellendülés helyett azonban a gyakorlatban ha-

nyatlás következett be. A Népfront tevékenysége lényegében 

a választásokra korlátozódott, s mint a szövetségi politika 

megtestesitője egyre inkább háttérbe szorult. Ez összefüg-

gött azzal, hogy elméletileg sem volt tisztázott a népfront 

tipusu szervezetek szerepe a proletárdiktatura viszonyai kö-

zött. A szektás-dogmatikus politika következtében a pártve-

zetés a tömegszervezetek tevékenységét, szerepét lebecsülte, 

a népfrontot elhanyagolható tényezőnek tekintette. 

Az MDP Központi Vezetőségének 1949. március 5-i ülésén Rákosi 

kijelentette: "Ha az elvtársak azt hiszik, hogy ez a népfront 

hossza életű, tartós képződmény, akkor nagyon tévednek. Ez a 

népfront tulajdonképpen a szomszéd pártok elhalási procesz-

szusának egy foka.. sok ebből a népfrontpolitikából nem jön 

ki." 9  

E szubjektivista megitélés nem a tapasztalatok elemzésén ala-

pult, hanem az eluralkodó szektás felfogás igazolására szol- 
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gólt, az osztályharc éleződésének sztálini tételéből táplál-

kozott és a pártok elsorvadásához vezetett, s'más hibákkal ' 

egyiitt ' károsan hatotta párt és a tömegek kapcsolatára, a 

munkás-paraszt szövetség fejlődésére, de megfosztotta mozgás-

teriiktől a volt koaliciós pártok haladó képviselőit is. 10 

A Magyar Dolgozók Pártja VI. kongresszusa kísérletet tett 

a korábbi hibák kijavitására, felhivta ismét a  figyelmet  a 

népfront szerepére a népi demokratikus államhatalom tömeg- 

bázisának erősitésében, a nemzet politikai és morális egysé-

gének további szilárditásában. 

A pártpolitikai Bizottsága még 1954. szeptemberében állást 

foglalt a népfrontmozgalom ujjászervezése mellett. 

"Népi demokráciánk viszonyai között a népfront az a széles, 
• 

átfogó tömegmozgalom, amely a munkás-paraszt szövetségen 

nyugvó, a lakosság tulnyomó többségét 'átfogó, széles népi 

egységet van hivatva kifejezésre juttatni." 11 

1954. októberében' tilt össze a Hazafias Népfront I. kong- 

resszusa, amely megállapitotta, hogy "a népfront politika . 

eddigi 'vívmányait felhasználja, tanulságait hasznosit ja, s 

erkölcsi, szellemi folytatőja a Magyar Frontnak, a  Magyar  

Nemzeti Függetlenségi Frontnak, s a Függetlenségi Népfront- 

nak is. Szélesebb alapokon épül fel és az egész nép, az 

egész nemzet egységbe tömöritése a célja. Ezért a Hazafias 

Népfrontnak miiködésében mentesnek kell lennie mindenfajta 

merevségtől, tulzott megkötöttségtől -.' Ezért tömegmozgalom. 



- 16 - 

Nincs benne egyéni tagság, nincs tagkönyv, nincs tagdij. Csat-

lakozhatnak hozzá mindazon tömegszervezetek, társadalmi egye-

sületek, politikai, gazdasági, kulturális szervezetek, melyek 

a népi demokrácia céljait magukénak vallják." 12 

A Hazafias Népfront tehát nem pártkoalició volt, hanem a kü-

lönböző társadalmi szervezetek, s egyes személyek tömörülése 

az MDP köré, a szocializmus épitésének közös platformján. Meg-

ezünt a legmagasabb szintű pártvezetés és a HNF Országos Taná-

csa vezető funkcióinak egybeolvadása, lazultak a szervezeti 

kötelékek, a müködési szabályzatban már, nincs szó az Országos 

Tanács által a álszervezetekre hozott kötelező határozatokról, 

előtérbe került a mozgalmi jelleg. Az összekötő kapocs a Nép-

frontba tömörült szervezetek, demokratikus, hazafias erők kö-

zött a szocializmus épitésének programja, az annak megvalósi-

tásáért végzett munka vállalása lett. 

Az országban folyó hatalmi harcok eredményeként azonban a 

népfrontmozgalom nem tudott konszolidálódni. Mind jellege, 

mind pedig politikai alapjai tekintetében ellentétes tenden-

ciák, redizionista és dogmatikus nézetek ütköztek össze ke-

retei között, sőt olyan irányzat is érvényre jutott benne, 

hogy a népfront váljon a párt ellenzékévé. Ekkor jelentkez-

tek először olyan vélemények, hogy a népfront mindenféle 

más szervezet felett álló mozgalom, a "legmagasabb erkölcsi 

testület", amely felette áll a pártnak is, mig mások a pár- 

tonkivüliek szervezeteként fogták fel. 
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Az MDP Központi Vezetősége 1955. február 16-án feltárta a 

hibákat, megjelölte, hogy a továbbféjlesztés érdekében mi 

a teendő. Ezek után a  Hazafias Népfront mozgalma megindul-

hatott volna azon az uton, hogy a helytelen és káros néze-

tek elleni hosszu és küzdelmes harc során a párt politiká-

jának végrehajtását segitő, nagy hazafias tömegmozgalommá 

váljék. A bonyolult harcban. azonban az erők szétforgácso-

lódtak. Nem segitett á mozgalom előbbrevitelében áz sem, 

hogy az LODP Politikai Bizottságának 1956. évi határozata 

az MNDSZ és a  magyar  békemozgalom egyesülését határozta el 

a Hazafias Népfronttal. Ez csak növelte a létrejött szövet-

ség keretein belüli politikai zűrzavart és közéleti tehetet-

lenséget. Mindezt tovább fokozta az a körülmény, hógy a nép-

front országos vezetése a helyi szervek tevékenységét nem a 

lakosság által választott bizottságokra, hanem a felszaba-

dulás előtti ellenzéki 48-as és különböző gazdakörökre akar-

ta épiteni. Ezen időszak  legfőbb tanulsága, hogy a munkás-

osztály pártjának a marxizmus-leninizmus alapján kidolgozott 

és alkalmazott helyes szövetségi politikája nélkül eredmé-

nyes népfrontmozgalom nem bontakozhat ki. 

II.A  népfrontmozgalom ujjászervezése az 1956-os ellenforradalom 

leverése  után 

1. Az MSZMP törekvése széles népi - nemzeti egvség kialakitásáre  

a helyes szövetségi politika :levében  

Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának november 6-i 

felhivása felszólitotta a kommunistákat, hogy a munkástaná- 

csok és más szervezetek mellett fogjanak össze P 1a Hazafias 
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Népfrontban a demokratikus érzelmis hazafiakkal - ha nem kom-

munista világnézetiiek is -, akik készek megvédeni a dolgozó 

nép hatalmát." 13 

Az IKS 1956. decemberi határozata elemezte az ellenforra-

dalmi események okait és előzményeit, s határozatot hozott 

a hibák kijavitására. Hangsulyozta, hogy a párt az állami 

és a társadalmi szerveket nem utasitásokkal, nem kötelező 

határozatokkal, hanem a célok és feladatok helyes meghatá-

rozásával, az e szervekben dolgozó kommunisták áldozatkész 

munkáján keresztül kívánja irányitani. Felhivt a a pártszer-

veket és a párttagokat a szektás-dogmatikus és revizionis- , 

ta nézetek elleni következetes fellépésre, a munkásosztály, 

a dolgozó parasztság és a szocialista értelmiség együttmű-

ködésének erősitésére. 

Az elhajlások elleni kétfrontos harc, a szövetségi politika 

helyes értelmezése . és maradéktalan megvalósítása nagy sze-

repet játszott a Hazafias Népfront ujjászervezésében és ké- . 

sőbbi töretlen fejlődésében. Különösen annak volt kiemelke-

dő jelentősége, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt veze-

tősége szakitott a proletárdiktatura dogmatikus felfogásá-

val. Megvalósitotta azt a lenini tanitást, amely szerint 

"nem egyedül, sőt nem is elsősorban az erőszak a proletár-

diktatura lényege, az erőszakot mindenekelőtt a megdöntött 

burzsoázia ellenforradalmi kisérleteinek leverésére kell 

alkalmazni. A forradalom sokkal mélyebb, állandóbb és jel-

lemzőbb vonása a dolgozó tömegek megszervezése a szocialis-

ta gazdaság ós társadalom felépitésére, az uj szocialista  

demokrácia kifejlesztésére." 14 
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A párt központi bizottsága a korábbi fejlődési időszak 

tapasztalatait gondosan mérlegelve, az országban kialakult 

politikai erőviszonyokat felmérve határozta el a Hazafias 

Népfront ujjászervezését. A közös munka egyetlen feltéte-

leként azt jelölte meg, hogy a mozgalomban munkálkodni ki-

vánók értsenek egyet a Magyar Szocialista Munkáspárt prog-

ramjának társadalmi céljaival, a szocializmus épitésének 

perspektivájával. 

Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága az időszerű kérdé-

sekről és feladatokról hozott 1957. február 26-3 határoza-

tában elismerően szólt arról, .hogy a Hazafias Népfront me-

gyei képviselőcsoportjai megkezdték működésüket. Javasolta, 

hogy a képviselői csoportok munkáját a Hazafias Népfront 

helyi bizottságai továbbra is rendszeresen irányitsák. 

Szükségesnek tartotta a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, 

valamint Elnöksége munkájának meginditását is. Az elmult 

időszakot elemezve kiemelte, hogy az ellenforradalom su-

lyos próbatétele ide jén a népfront vezetői közül néhányan 

méltatlanná váltak a dolgozó nép bizalmára. Kitűnt viszont 

az is, hogy ezeknél jóval többen vannak olyanok, akik ko-

rábban nem voltak ismert politikai vezetők,  de az ellen-

forradalom támadása idején a néphatalom hűséges védelmezői-

nek bizonyultak. Helyes, ha közülük többen helyet kapnak a 

Népfront vezető szerveiben is. Szükséges az is, hogy a Ha-

zafias Népfront munkájába, vezető testületeibe nagyobb mér-

tékben vonjanak be a néphatalomhoz hü, különböző pártállá-

su és pártonkivüli személyiségeket. Az MSZMP nagyra érté- 
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kelte a Hazafias Népfrontot, mint a kommunista ős pártonki-

vüli hazafiak tömörülését, amelynek az ország közéletében 

be  kell töltenie,azt a megtisztelő helyet, amely megilleti. 15  

Kádár János, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke'or-

.szággyttlési beszámolójában is• ennek , jegyében ézőlt. a .I P. uj-

'jászervezéséről. "Tömörítse a Hazafias Népfront .mozgalom 'a 

párt vezetésével áz összes-haladó erőket:-mindazokat, akik 

tevékenyen szólgálni kivánják népünk felemelkedését, védel-

mezni ős erősiteni akarják hazánk függetlenségét.és békéjét, 

A HázafiasNépfr©nt mozgalom ölelje át az élet Minden- 

terü-letét és a különböző konstruktiv .nézetek, elképzelések bá-

tor feltárásával, ,  kézdéményezésekkel, a helyi öntevékenység 

bátoritásával ségitse a párt, a kormányzat Munkáját.:" ; 16 

Az' MSZMP 1957. juniusi országos . értekezlete az ellenforra-

dalom maradványai felszámolásának és á társadalom szocialis-

ta konszolidációjának programjában ' ugyandsak'negY szerepet 

szánt a Hazafias Népfrontnak.'Mégérősitetté, hogy'a hazánk-
ban létező egypártrendszer nem zárja ki,' sót szükségessé te-

szi,"hogy a párt irányitása alatt a Hazafias Népfrontban tö. 

möritsük mindazokát a 'pártonkivülieket,'és korábban más pár-

tokban tévékenykedő, a népi hátalomhoz hü'személyekét, a 

nemzet összes haladó erőit, amelyek készek közéleti,' tudomá-

nyos ás kulturális szakinai tevékenységükkel az örszág szoci-

alista épitésében részt vállalni." 17  

Az MSZMP'országos értekezlétét követően mégindult á hivata-
'los szérvezőmunka. Apró Antal, a Magyar Forradalmi Munkás- 
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Paraszt Kormány elnökhelyettese, a Hazafias Népfront elnöke 

1957. julius 1=én körlevéllel fordult"az MSZMP megyei titká-

rához információkat és véleményt kérve a Népfront ujjászerve-

zéséhez. 18  

A párt szervezetileg megerősödött, kiegészült a kormány, két 

alkalomival összeült az országgyűlés, ttidőszeriivé vált, hogy 

átszervezzük a népfront vezető szerveinek és központjának e 

munkáját, hogy politikai életünkben kiszélesitsük a demokra-

tikus erők összefogásátr  a dolgozó tömegek mind  fokozottab-

ban  a párt köré váló tömöritését" - tartalmazza a dokumentum. 

2. Az 'ujjászervezés kezdetei Csongrád megyében. A szervezeti ke-

retek kialakitása. 'A népfront  tevékenysége a szocialista kon-

szolidáció időszakában.  , 

Az országos szintü szervezőmunka beindulása, az egységes 

koncepció kialakitására való törekvés lendületet adott a Nép-

front ujjászervezésére irányuló munkának megyénkben is. 

Csongrád megye területén a népfront tevékenysége 1957. ele-

jén nagyon szűk keretek között mozgott.. Az ellenforradalom 

politikai bizonytalanságot, szervezeti bénultságot idézett 

elő a népfrontbizottságok munkájában. Sok helyen szétestek ' 

a testületek, tevékenységük megszűnt. A megyei népfrontel-

nökség október 26-án tartott ülést Hódmezővásárhelyen. A Vi-

harsarok c. politikai napilapban felhivással fordult Csong-

rád  megye lakosságához, hogy őrizze meg nyugalmát, végezze 

a.  termelőmunkát, , ne higgyen az ellenséges propagandának, 

ne csatlakozzon az ellenforradalomhoz. 1956-ban ez volt a 
19 

Hazafias Népfront Csongrád megyei elnökségének utolsó ülése. 
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Pozitiv tény viszont, hogy az ellenforradalmat megyénkben 

a népfrontbizottságok szervezetten nem támogatták. Néhány 

népfrontbizottsági vezető ugyan karrierizmusbó], politikai 

becsvágyból részt vett az ellenforradalmi eseményekben, de 

ezeket az ujjéalakuló Országos Tanács kizárta a mozgalom-

ból. 20 

Az első népfronttal kapcsolatos hiradás 1956. december 

15-én jelent meg a Szegedi Néplapban. Ebben a Hazafias Nép-

front felhívással fordult a kerületi nőbizottságok tagjaihoz, 

hogy jelenjenek meg az iskolákban a karácsonyi Unnepségek 

előkészitése érdekében. 

A megujhodás azonban nehezen indult. Még igen sok téves né-

zet, az ellenforradalom káros ideológiai maradványa élt jó 

ideig az emberek tudatában. Sokan a párt és a kormány ellen-

zékének, vagy csak a pártonkivUliek szervezetének képzelték 

a népfrontot. Volt olyan vélemény is, mely szerint paraszt 

érdekképviseleti szervnek, illetve az értelmiség és a váro-

si kispolgári rétegek fórumának kell lennie. Az egészséges 

kibontakozást a megbénult központi irányitás is komoly mér-

tékben akadályozta. Tisztázatlan volt a népfront jellege és 

az, hogy kik vehetnek részt a munkájában. 21 

Közvetlenül az ellenforradalom után aipártszervek sem tud-

tak kellő intenzitással a népfrontmunka beinditásával fog-

lalkozni, fő energiájukat saját szervezeti megerősitésükre 

kellett forditaniuk. Igy egy-két község kivételével csak 

1957 tavaszán-nyarán kezdték meg a népfront elnökségek uj- 
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jászérvezését. Pontos dolog volt a mozgalom ujrainditása 

személyi feltételeinek a megteremtése. Első lépésként az 

elnökök és titkárok személyét kellett tisztázni, ezt kö-

vette az elnökségek ujjáalakitása járási és városi szin-

ten.  A bizottságok megszervezése későbbre maradt, egyrészt, 

mert még nem dőlt el, hogy a népfront tömegmozgalom lesz-

e, vagy tömegszervezetként alakul ujjá, másrészt viszont 

előbb létre kellett hozni egy szükebb vezető testületet, 

amely a további szervezőmunkát végezte. A megyei sajtó, 

a Szegedi Néplap, majd a Délmagyarország és Csongrád me-

gyei Hirlap számos irással segitette a szervezést, az el-

méleti, felfogásbeli problémák tisztázását. 

1957. julius 7-én megyei szinten létrejött a 33 tagu elnök-

ség. A városokban szintén megalakultak az elnökségek 21-25 

taggal. A járásiak megszervezése nehezebben ment, mert csak 

a községi testületek létrehozásával párhuzamosan lehetett 

végezni. 

A szervezőmunka során a Hazafias Népfront Megyei Irodája a 

községi tanácsok végrehajtó bizottságainak elnökeihez for-

dult, hogy a helyi pártszervezetek vezetőségeivel egyetér- 

tésben foglaljanak állást a népfront elnökének és titkárá-

nak a személyével kapcsolatban, tegyenek javaslatot arra, 

hogy alkalmasnak tartják-e őket továbbra is funkciójuk be-

töltésére. A levélre 45 községi tanács küldött választ, kö-

zülük nyolc nem tartotta alkalmasnak sem az elnököt, sem a 

titkárt népfronttisztség ellátására. Ahol viszont a városi 

és a községi népfronttestületek élére sikerült kiválasztani 
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a megfelelő embert, ott a mozgalom elevenen ható társadalmi 

erővé vált. Makó városban Répási Imre másfél évtizedig, Hód-

mezővásárhelyen Vörös Mihály negyedszázadig, Szentesen dr. 

Négyest János szintén több évtizedig töltötte be a városi 

népfrontbizottság elnöki tisztét és dolgozott önzetlenül a 

köz javára. Kövegyen Bartha István, Kiszomboron Majorosi 

István iskolaigazgató, Balástyán Virág János tanár, Székku-

tason Vigh Imre tsz-elnök, Csanyteleken Papp István tettek 

sokat a népfrontmunka fellenditéséért. 

Nyár közepére 62'községből 35 helyen alakult 3-5 tagu elnök-

ség. Tagjaik 40-50 %-a pártonkivUli volt. Az elnökségek szo-

ciális összetétele általában a helyi viszonyoknak megfelelő-

en alakult, részt vettek a munkájukban egyéni parasztok, tsz-

tagok, értelmiségiek, munkások. A megyei elnökség összetéte-

lében azonban még felfedezhető némi - a korábbi időszakból 

örökölt - aránytalanság: az 5 munkás, 6 tsz-tag, 5 egyénileg 

gazdálkodó paraszt, 6 értelmiségi és 1 kisiparos bizottsági 

tag mellett magas, 11 fő a testületben a párt-, állami és 

tömegszervezeti tisztségviselők száma. 22  Ez a gyakorlat bi- 

zonyos mértékig lassitotta a népfront tömegbázisának széle-

sitését. A szervezeti keretek helyreállitásával párhuzamosan 

döntő fontosságuként jelentkezett az a kérdés, hogy az ujjá-

szervezett elnökségek milyen programot kövessenek. A népfront 

Megyei Irodája május közepén megbeszélést tartott az elnökök 

számára az időszerű feladatokról. Ekkorra még nem alakult ki 

országos irányvonal, igy a megyei népfrontvezetők azt java-

solták, hogy az.elnökségek kapcsolódjanak be a helyi kulturá- 



-25-  

lie, társadalmi, politikai munkába, segítsék a pártszerveze-

tek és a tanácsok felvilágositó tevékenységét. Az elnökségek  

működése ekkor még legtöbb helyen leszűkült a képviselői be-

számolók és egy-két ismeretterjesztő előadás megszervezésére.  

A. munka meginditásához a pártszervek igyekeztek segitséget  

nyujtani. A Szeged városi pártvezetés például a legfontosabb  

feladatként azt fogalmazta meg, hogy a népfront tartson rend- 

szeresen gyiUléseket, vitákat politikai, ideológiai és kulturá-

lis kérdésekről /pl. az igazi hazafiság, Szeged müemlékei, tör-

ténelmi hagyományai stb./. A népfrontban dolgozó kommunisták  

itt is feladatul kapták, hogy a pártirányitás biztositásamel-

lett minél nagyobb számban vonjanak be pártonkiviulieket a nép-

frontmunkába, foglalkozzanak többet a parasztság és az értelmi-

ség problémáival, a békemozgalom kérdéseivel. ~3  

Szegeden a népfrontbizottság elnöke dr.Buza László, titkára  

Nagy István lett .. Az elnökség legaktivabb tagjai dr.Bozsó Ti-

bor  MÁV osztályvezető, Kéri Imre tanár, Mucsi Józsefné tanár,  

F.Nagy József tsz dolgozó, Rácz Károly kereskedő, dr.Turai  

Géza, tanár és Oltvai Ferenc levéltáros voltak.  

Aktivaként lelkes munkát végeztek: Nagy József, Klein Ernő,  

Szabó János és neje, Kosa János, Fekete Jenő, dr.Szilágyi Ti-

bor,és neje, Bodoni János, Farkas Istvánné, Baricz Istvánné.  

Sok segitséget nyujtott a szervezőmunkához Lacsán Mihályné,  

aki a Békebizottság elnöke volt, valamint a Nőtanács és a Vö-

röskereszt városi szervezetének vezetői, Farkas Istvánné, ill.  

Krekuska Istvánné. A kontaktust könnyitette, hogy e két szer-

vezet a Népfronttal közös épületben dolgozott.  
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A kerületi és körzeti népfrontbizottságok tagjai is rövidesen 

bekapcsolódtak a munkába. Az első kerületben Kovács István, 

Beck Sándor és Szabadi Tibor, a másodikban Bézi Ferenc, a har-

madikban Sziládi Sándor és Bartha László. A körzetekben Ujsze-

geden Dunai Józsefné, Hári Béla ős Kiss Jenő, Rókuson Süli 

István és Pintér Aladárné, Béketelepen Balázs Imre, Fodorte- 

lepeti Eitler Mártonné, Szentmihálytelken Szalma János. 

A népfront városi elnöksége a területi munka mellett az üzemek-

ben, intézményekben is törekedett kiépíteni a népfrontmunka bá-

zisát. Egy-egy lelkes aktina közül kisebb nagyobb csoportok ala-

kultak ki.  Nagy  Sándor főmérnök a Textilmüvekben, Bárkányi Fe-

rencné igazgató a Jutagyárban, Sarnyai Vencel az Autójavitó Vál-
lalatnál, Puszti István az Üveges KTSZ-nél, Bézi Ferenc a Cipő-

gyárban gyüjtött maga köré aktivacsoportot. Az Orvosegyetemen 

dr.Kulka Frigyes, a Kórháznál pedig Batta János gondnok végez-

te a szervezőmunkát. 

A város tudományos életének képviselői közül Ábrahám Ambrus, 

Knlm4r  László, Madácsy László, Bálint Sándor, Incefi Géza, 

Bálint Alajos, Csukás István, Kiss István, Nagy Károly, Papp 

Ignác, Ib lai Elemér és Waldmann József is sok  segitséget nyuj-

tott a népfrontmunkához. 

A katolikus egyházi emberek közül Nagy Tibor püspöki titkár, 

Pozsgai Pál a harmadik kerületből, Molnár Antal pedig mint 

megyei elnökségi tag kapcsolódtak be a mozgalomba. Reformá-

tus részről Nagy Károly Petőfitelepen, valamint az  ujszegedi 

lelkész vett részt a körzeti népfrontmunkában. Sindler rabbi 

is szivesen fogadta a népfronthoz érkező külföldi delegáció-

kat és készséggel mutatta be nekik a zs inagógát.24 
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A széles körU aktivagárda, a sokirányu kapcsolatrendszer ős a 

munka soksziniisége azt bizonyítja, hogy a népfront az ellen- 

forradalom után hamar megtalálta a hangot a társadalmi megbé-

kélés érdekében, kezdeményező módon működött közre a párt szö-

vetségi politikájának megvalósitásábane 

Az irányító népfrontbizottságok a pártonkívüliek bevonását a 

népfrontmunkába nemcsak a testületeken belifli arányszámuk nö-

velésével akarták elérni, hanem ugy vélték, hogy a népfront-

bizottságok mellett létrehozandó különféle szakbizottságok, 

munkabizottságok lehetővé teszik szélesebb pártonkivűli töme-

gek, szakemberek, a termelésben nagy tapasztalattal rendelke-

ző munkások és dolgozó parasztok aktivizálását is. 

A megyei Mezőgazdasági Bizottság 1957. május 4-én alakult meg 

a legjobb szakemberek részvételével. Tagjai elhatározták, hogy 

felmérik, milyen feladatokat kell megoldani a megye egyes vá-

rosaiban és járásaiban a termelés fejlesztése érdekében, s 

mindezt figyelembe veszik a 15 éves távlati fejlesztési terv 

kislakit ósánál. 

A bizottság által rendezett előadások, tanfolyamok iránt rövid 

idő alatt nagy érdeklődés nyilvánult meg. /Szegvár, Apátfalva, 

Székkutas környékéről elsősorban a burgonyatermesztés, hegyma-

és zöldésgtermesztés, a szegedi járásból a gyümölcstelepités, 

a termelőtársulások és a szakcsoportok részére kialakítandó 

legmegfelelőbb belterjes gazdálkodás iránt./ 

A megyei Miivelődési Bizottság feladata művelődési, kulturpoli-

tikaí előadások tartása, az ifjuság erkölcsi és szocialista ha- 
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zafiságra történő nevelésébe való bekapcsolódás lett. A bizott-

ság tervbe vette, hogy az uj tanév kezdete előtt a községekben 

a nevelők, szülői munkaközösségi tagok, valamint az ifjusági 

szervezet képviselőivel közösen nevelési ankétokat tartanak, 

a mezőgazdasági munkák befejeztével pedig falusi ás tanyai ol-

vasóköröket alakitanak. Elkezdődött az "Ismerd meg hazádat" 

mozgalom keretében az országjárások szervezése, ami a fiata-

lok körében a szülőföldhöz való kötődést erősitette és törté-

nelmi multunk megismerésén keresztül segitette az akkori ese-

mények megértését. 

1957. májusában Szegeden is megalakult a jogi-, a mezőgaz-

dasági-, a várospolitikai-, a kulturális- és a békebizottság. 

A mezőgazdasági bizottság hamarosan ankétot rendezett a pap-

rikatermesztésről, a jogi bizottság rendeletismertető előadást 

szervezett, a várospolitikai bizottság dr.Bozsó Tibor vezeté-

sével a tanácstagok munkáját segitette. 

Rövid idő alatt elismerésre méltó eredményeket tudott felmu-

tatni a Kéri Imre által vezetett Szép Szegedért:mozgalom. 

Több ezer ház környékét, egész utcákat hoztak rendbe, csino- 

sitottak ki egy-egy tavaszi megmozdulás során. 

A békebizottság szép akciója volt a Lidicei-emlékadi ujjáépi- 

tése. Az eredeti emlékkövet az ellenforradalom idején tönkre-

tették, a rózsákat kitépték. A népfront az emlékművet kemény 

gránitból felujitotta és ezt követően évente a győzelem nap-

ján neves előadókkal tartottak itt békegyűlést. 



-29-  

A kulturális bizottság megkezdte a juliusi országos dalosta-

lálkozó előkészitését. Tervbe vette a TIT-tel közösen  . a bará-

ti népek életének bemutatását, ami az ellenforradalom idején ., 

felerősödött nacionalista hullámmal szemben a népek barátsá-

gának eszméjét, az internacionalista gondolkodás erősitését  

szolgálta.  

A Péntek-esti beszélgetések sorozatában szintén érdekes és  

sokrétű munka folyt. Dr.Túrai Géza tartotta össze az idejáró  

sokszinü társaságot. Legkitartóbban a képzőmüvészek jöttek,  

otthont keresve maguk számára. Tápai Antal, Kopasz Márta,  

Szőke Győző, Szegfű Sándor és Kosa János képezték a csoport  

gerincét.  

Tápai Antal "Életutam" cimü könyvében szép emléket állit  

egyik akciójuknak. ~ 5  Ebből a körből indult el a Szegedi Nyá-

ri Tárlat gondolata is.  

A másik csoport a Szabadtéri Játékok ujrainditásán munkálko-

dott. Közöttük a hangadók Turi Géza, Korek József, Ladányi  

Benedek és Tari János voltak, valamennyien tanácsi dolgozók.  

Nagy szerepet vállaltak a város közvéleményének alakitásában  

is, a közönség szervezésétől a város fogadókészségének élesz-

téséig. 	 . 

A Szabadtéri Játékok gondolatát a szinészek is lelkesen támo-

gatták. Szabady István, Kovács János, Mentes József, Horváth  

Teri, Kemény Klió és Marosi Károly voltak a legaktivabbak.  

Időnként Szabó Miklós és Kiss Ferenc is bekapcsolódtak a mun-

kába. A szinház műtvészei sok esetben vállaltak társadalmi sze-

replést a népfront támogatására.  
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A "péntek esti beszélgetők" kezdték tervezgetni a Vidám Park 

és az állatkert létrehozását. ,A megvalósitáshoZ az első pénz-

összegeket is összegyűjtötték. A tervfogadtatása kedvezően 

indult, a Tolbuhin sugárut mögötti terület kisajátitása meg 

is történt e célra. Végül a kulturpark terve megváltozott és 

később üjszegeden a Vidám Park kissé zsufoltan ugyan, de meg-

valósult. 

A kulturális bizottság keretében rövidesen irócsoport alakult. 

Az irodalmárok közül Szabolcsi Gábor, Ertsei Péter, Somfai. 

László, Dér Endre ős Andrássy Lajos látogatták rendszeresen 

a Népfront rendezvényeit. Ők inditották ujra a Tiszatáj ciam i 

folyóiratot. Felelős szerkesztője Nagy István lett. Az első 

három szám megjelenéséhez szükséges anyagi feltételeket a 

népfront teremtette meg társadalmi uton. Dr.Turai Gézának a 

tanulók munkára nevelésével kapcsolatos, Gál Endre helytör-

téneti ős Csongor Győző Dankó Pistáról irt munkáit is meg-

jelentették, 26  füzetben feldolgozva. 

A fentiek is bizonyitják, hogy a munkabizottságok megalaku-

lásával rövidesen nagy számu aktivista kapcsolódott be a meg-

ujuló népfrontmozgalom munkájába. 

E megujulási folyamatban a Népfront elsők között államjogi 

funkcióinak tudott eleget tenni. 

A megyei képviselőcsoport első ülését az ellenforradalom után 

1957. január 12-én tartotta. Az ülésen részt vettek Kádas Ist-

ván és Boros Gergely országgyülési képviselők, az országgyűlés 

jegyzői. 
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Megyénk országgyűlési képviselői hüek maradtak a dolgozó 

néptől kapott megbizatásukhoz, nem vettek részt az ellen-

forradalmi eseményekben, s a későbbiekben bizalmat és tá- 

mogatást szavaztak a Forradalma. Munkás- Paraszt Kormánynak. 

A képviselőcsoport első ülésén a megye mezőgazdaságának 

kérdéseivel foglalkozott és a  megyei  tapasztalatok alapján 

országos szintű javaslatokat fogalmazott meg. Kezdeményez-

te, hogy állapitsák meg a paraszti birtokkategória felső  

határát, rendezzék a földtulajdon- és jogviszonyt, hatá-

rozzák meg a szerződéses termeltetés feltételeit a követ-

kező gazdasági évre. 

Márciusban a képviselők megvitatták a megye termelőszövet-

kezeti mozgalmának helyzetét. Javaslatot tettek a belter-

jes megyei tájkulturák fejlesztésére, az állattenyésztés 

számbeli és minőségi növelésére, 'a mezőgazdasági termelő-

szövetkezetek, termelőszövetkezeti csoportok és termelési 

társulások gazdasági megszilárditssára. 

Április végén megtárgyalták a május 9-i országgyülés napi-

rendjét. Az országgyűlésen Katona Sándor képviselő, a me-

gyei népfrontbizottság titkára is felszólalt. 

A májusi ülésszak után a képviselők beszámoltak választó-

kerületükben. A 13 képviselő két hónap alatt 25 helyen tar-

tott beszámolót, s ezeket nagy érdeklődés kisérte. /Ambróz- 

falván pl. K.Papp Mihály képviselői beszámolóján mintegy 

ezer ember vett részt./ A Csongrád megyei Hirlap tudósitá-

saival, híradásaival nagy segitséget nyujtott a megyei nép- 
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frontbizottságnak a képviselői beszámolók megszervezésében. 

A képviselők julius végi csoportülésén a megyei népfrontve-

zetők javasolták, hogy más megyékhez hasonlóan a megye kép-

viselői is tartsanak piaci napokon fogadóórákat a népfront 

megyei irodáján, hogy választóik számára könnyebben elérhe-

tők legyenek. 27 

Ebben az időszakban nagy hangsullyal vetődött fel a kérdés, 

vajon a régebbi koaliciös pártok tagjai, illetve más párton-

kiviili közéleti személyiségek, akik a párt politikáját el-

ismerik, mutatnak-e hajlandöságot arra, hogy bekapcsolódja-

nak a népfront tevékenységébe. 

Megyénkben az ellenforradalom után a volt koalíciós pártok 

vezetői igen komoly érdeklődést tanusitottak a közügyek 

iránt, elsősorban azok, akik az ellenforradalom idején nem 

kompromittálták magukat. Közülük sokan már a kezdeti időszak-

ban részt vettek a népfrontbizottságok munkájában. A megyei 

népfrontelnökségnek 3 korábbi parasztpárti vezető volt a tag-

ja /közűik Katona Sándor, a megyei népfrontbizottság titkára 

korábban a Parasztpárt Csanád megyei titkára volt/. A Függet-

len Kisgazdapárt 6 volt vezető tagja is részt vállalt a me-

gyei elnökség munkájából /pl. Nagyistók József, az Országgyű-

lés alelnöke, a Népfront Csongrád megyei elnöke/. Az emlitet-

tek közül hárman már 1957. nyarán tagjai lettek az MSZMP-nek.. 

A "koalíciós jelleg" Szegeden is érvényesült. Nagy István, a 

népfront városi titkára tekintélyes, tapasztalt, művelt pa-

rasztpolitikus volt. Rajta kívül a korábbi parasztpárti Nagy 

Sándor, a kisgazdapárti Ördögh Imre és a szociáldemokrata 
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Simon Béla kapcsolódott be a mozgalomba. 

A megyei pártbizottság felhivta a népfront megyei vezétőinek 

a figyelmét arra, hogy a szervezőmunka során  vonjanak  be ínég 

több becsületes, a népi hatalomhoz hü pártonkivüli dolgozót 

a népfrontmozgalomba, akik érdeklődnek a politikai kérdések 

iránt, elismerik a párt alapvető célkitűzéseit és tekintélyük-

nél, példamutató munkájuknál fogva alkalmasak-e megbizatásra. 

Ebben az időszakban szép számban voltak ilyen emberek, akik 

szimpatizáltak a rendszerrel, de ugy gondolták, hogy kivár-

ják, milyen irányu lesz a fejlődés. Többségük tartózkodott 

a politikai állásfoglalástól, önmagában igyekezett tisztáz- 

ni a dolgokat, legfeljebb gazdasági vagy kulturális kérdések-

kel foglalkozott. E jőszándéku, de egyelőre még visszahuzódó 

és bizonytalan munkások, parasztok és értelmiségiek*aktivitá-

sát olyan irányba kellett fokozni, hogy segitsenek a tömege-

ket felsorakoztatni a párt politikája mellé. Ehhez nagy tü-

relemre, megértésre, bizalomra volt szükség mind a pártszer-

vek, mind a népfront vezetői részéről. 

3. A Hazafias Népfront szervezeti meguihodása  

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1957. október 21-22-

i ülése előtt tisztázatlan volt, hogy a népfront milyen szer-

vezeti formában alakuljon ujjá. A népfront megyei vezetői kö-

rében még élénken élt annak a rossz tapasztalatnak az emléke, 

hogy az ellenforradalom idején a népfront soraiba ellenséges 

elemek is beférkőztek, s a mozgalmat revizionista nézeteik 

terjesztésére, a nacionalizmus szitására és a néphatalom gyen- 
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gitésére használták fel. Ennek következtében az eddigi szerve-

zeti formákat nem találták megfelelőnek, ugy vélték, hogy a 

továbblépés feltétele a szervezeti keretek megszilárditása, 

megszigorítása. Tisztázandónak tartották a népfronthoz való 

tartozás kérdését is. Korábban mindenki tagja lehetett a moz-

galomnak, aki becsülettel elvégezte munkáját. A népfrontveze-

tők azt vallották, hogy aki a népfrontmozgalomban részt kivár 

venni, az mutasson is  fel valamit a közért való munkálkodás-

ból. Jusson érvényre a Népfront területén bizonyos mérvű kö-

töttség is. Ezt a nézetet osztotta a megyei  pártvezetés  is. 

Azt javasolták a felsőbb pártszerveknek, hogy a Népfront ne 

mozgalom legyen - ez az eddigi tapasztalatok szerint szétfo-

lyó és megfoghatatlan -, hanem szervezet, laza formában. Le-

gyen tagsági igazolvány és negyedévenként csekély tagsági dij. 

Ilyen formában a parasztság tömegeit is szervezettebben össze 

lehetne fogni. Ugy látták, hogy a tanyai területeken olvasó-

körök megalakitása szükséges, amelyeket a népfrontbizottságok 

irányitanák, e pártszervek ellenőrzése mellett, Az olvasókö- 

rök biztosithatnák érdeklődés szerint a szakmai ismeretter-

jesztő ős egyéb előadások, rendezvények szervezését, szakkö-

rök létesitését. 28  

Megyei szinten tehát érződik az egyéni parasztok szervezésére, 

összefogására való törekvés, amit a megye tulnyomóan mezőgaz-

dasági jellege igazolt, de ez az  ipari  munkásságra való támasz-

kodás bizonyos mértékű háttérbe szorulásának veszélyét is ma-

gában hordozta. 

A Hazafias Népfront tevékenységét elvi és gyakorlati vonatko-

zásban tisztázta az Országos Tanács 1957. október 21-22-én tar- 
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tott ülése. Az országos tanácsülés meghatározta a Hazafias 

Népfront jelregét,, valamint tisztázta azt a döntő elvi kér-

dést, hogy kik vehetnek részt a Hazafias Népfront munkájá-

ban:  "A Hazafias Népfront politikai tömegmozgalom, a kommu-

nisták és pártonkivüliek szövetsége a szocializmus épitésé-

re a nemzeti függetlenség és a béke megvédésére." A mozga-

lom munkájában részt vehet minden dolgozó, aki ezekkel a cél-

kitüzésekkel egyetért. 

Az országos tanácsülés felhivása után a Hazafias Népfront 

iránti nagyarányu érdeklődés bizonyos mértékig csökkent Csong-

rád megyében is. Az Országos Tanács szilárd állásfoglalása a 

párt és a kormány politikája mellett csalódást okozott azoknak, 

akik a népfrontot a párttal és a kormánnyal szemben ellenzéki 

vagy ellenzékieskedő célokra akarták felhasználni. Az Országos 

Tanácsülés felhivása után . találkozt unk olyan nézetekkel megyénk-

ben is, - főként pártonkivűliek részéről - amelyek csak a kom-

munisták mozgalmának tartották a népfrontot. A párttagok pedig 

az ellenforradalom előtti helytelen népfrontpolitika következ-

tében tartózkodóan és kissé bizalmatlanul szemlélték ebben az 

időben a népfrontmozgalmat. 29 

A tartózkodást és bizalmatlanságot Oldotta az MSZMP Poli-

tikai Bizottságának 1957. november 21-én a Hazafias Népfront 

mozgalom megerősitésére hozott nagy jelentőségű határozata. 

A határozat kiemelte, hogy a mozgalom erősitését szükségessé 

teszik azok a nagy politikai, gazdasági és kulturális felada-

tok, amelyek az ország előtt állnak. A népfront erősitése ugyan- 
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akkor  lehetővé  teszi a még határozottabb harcot az ellenfor-

radalom által okozott károk felszámolásáért, a dolgoz, nép 

életkörülményeinek megjavitásáért. A mozgalom továbbfejlesz-

tése jelentős . biztositékaként számolt azzal a nagyfoku akti-

vitással, mely a társadalom különböző rétegeiben megnyilvá-

nult. Mind többen fejezték ki készségüket,. hogy részt vegye-

nek az országos és a helyi ügyek intézésében. Mindez  arról .. 

tanuskodott, hogy nemcsak a párttagok, hanem a pártonkivüli-

ek, sőt a más pártokban nevélkedett emberek számára is nagy 

iskola volt az ellenforradalom és levonták annak tanulságait. 

A dokumentum hangsulyozta, hogy az országban sziikség van egy 

olyan erős népfrontmozgalomra, amely átfogja a széles tömege-

ket, kifejezi a népi egységet és az egészdolgozó nép céltu-

datos aktív munkáját igényli a szocializmus épitése érdeké-

ben,  hiszen a . tömegek közremiiködé .se nélkül nem oldhatók meg 

a társadalom épitésének feladatai. 

A Politikai Bizottság világosan meghatározta a népfront 

politikai tartalmát: a munkásosztály és a  szocializmushoz hü 

erők összefogása azokkal a társadalmi rétegekkel és csopor-

tokkal, amelyek a részletek tekintetében, vagy a megoldás 

módját illetően más véleményen vannak, de alapvető kérdések-

ben helyeslik a párt és a kormány politikáját, készek annak 

megvalósitásában részt venni .. 	. 

A határozat leszögezte, hogy a népfrontmozgalom társadalmi 

és politikai alapja a munkás-paraszt szövetség. Ez az egész 

népfrontmozgalom gerince. A népfront vezető, irányitó ereje 
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az MSZMP-vel az élen a munkásosztály. Á népfrontmozgalomban 

állandóan erősiteni kell a párt és munkásosztály befolyását, 

vezető szerepét. A népfront nem tömegszervezet, hanem széles 

demokratikus társadalmi politikai tömegmozgalom, amely ösz-

szekapcsoija a tömegszervezeteket, a társadalmi szerveket a 

pártonkivüli széles dolgozó tömegekkel. A Hazafias Népfront 

mozgalom a nemzeti egység állandó erősítője, formálója, né- 

pi demokratikus rendszerünk demokratizmusa fejlesztésének 

fontos eszköze. 

Mindezek valóraváltásában a Hazafias Népfrontnak nincs szűk-

sége általános politikai programra, tevékenységének alapját 

a párt és a kormány politikája képezi. A Hazafias Népfront 

tevékenységével erősitse a nép hatalmát. Nevelje a tömege-

ket a haza iránti odaadás, a szocialista erkölcs szellemében. 

Fejlessze és ápolja.az egész társadalom felelősségét az ifju-

ság neveléséért. Legyen a béke, hazánk függetlensége és sza-

badsága megvédésére irányuló harc fontos szervezője. Nevelje 

dolgozó népünket a nemzetköziség, a Szovjetunióval és a töb- 

bi népi demokratikus állammal fennálló barátság és együttmi-

ködés szellemében. Munkálkodjon kulturális életünk felvirá-

goztatásán, a közművelődés fejlesztésén. A mezőgazdaságban 

erősitse a biztonság légkörét, a termelési kedvet, segitse 

a terméshozamok növelését. Töltse-be fontos szerepét az ál-

lamhatalom központi és helyi szervei megválasztásának előké-

szitésében és lebonyolításában. Segitse elő, hogy az ország-

gyülési képviselők és a tanácstagok szoros kapcsolatban le-

gyenek választóikkal. Biztositsa'a széles dolgozó tömegek 
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részvételét az országos és a helyi politikai, gazdasági és 

kulturális kérdések megoldásában. A népfront és szervei tá- 

mogassák a dolgozók reális, jogos és megvalósitható javas-

latait, lépjenek fel a demagógia, a jogtalan vagy meg nem 

valósitható követelések ellen. Kezdeményezzék öntevékenyen 

az egyes helyi feladatok megoldását, ennek érdekében tár-

ják fel a helyi tartalékokat, szervezzenek széles körii tár-

sadalmi összefogást, 3° 

A Politikai Bizottság határozata a társadalomban a  nép-

front  jellegéről korábban kialakult vitákat lezárta, s ha-

tározott programot adott a pártszervek számára a mozgalom 

elvi-politikai irányitására. Kimondta, hogy a Hazafias Nép-

front testületeit minden szinten a párt szervei és szerve-

zetei irányitják. A pártbizottságok ős vezetőségek felelő-

sek a teriiletükön működő népfrontbizottság munkájáért, te-

vékenységéért. A párt vezető szerepének érvényesítése azon-

ban csak a népfront választott szerveiben müködő kommunista 

csoportokon és az ott dolgozó kommunistákon keresztül való-

sul meg, a pártszervek a népfrontbizottságokra kötelező ér- 

vényi. határozatokat nem hozhatnak. 

A dokumentum hangsulyozta, hogy meg kell teremteni a kom-

munisták körében a politikai-szemléleti egységet annak ér-

dekében, hogy megértsék, hogy a népfront a párttagok és a 

velük együttműködő pártonkiviiliek mozgalma az előbbiek ve-

zetése alatt. A pártbizottságok, a kommunista csoportok és 

az egyes kommunisták munkamódszere a meggyőzés, a példamu- 
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tatás, a következetes politikai munka legyen. Ennek eszközé-

vel lépjenek fel a párt politikájától eltérő nézetekkel szem-

ben.  Folytassanak kétfrontos harcot, ne engedjék, hogy az el- 

lenség a saját céljai megvalósitására használja fel a népfron-

tot, de szálljanak szembe a helyenként jelentkező szektás né-

zetekkel is, amelyek a népfront, a pártonkivüliek és általá-

ban a tömegek körében végzett politikai munka lebecsülésében 

jutnak kifejezésre. 

A Politikai Bizottság a Hazafias Népfront megerősitésének 

fontos feltételeként jelölte meg,  hogy a párttagság megért-

se, hogy a népfront a nemzeti összefogás erősitésének, az 

ország függetlensége megvédésének, a dolgozó nép erkölcsi-

politikai egysége megszilárditásának, a szocializmus épi-

tésének fontos tényezője. Ezért a kommunisták ne idegenked-

jenek, ne huzódozzanak a népfronttól, támaszkodjanak rá, 

igényeljék közremüködését minden fontos társadalmi feladat 

megoldásához. 

A határozat felhivta a figyelmet a népfronton belüli vi-

ták fontosságára. Ezek lehetőséget adnak arra, hogy a kommu-

nisták bátran hirdessék a párt nézeteit ás politikáját és 

türelmes munkával meggyőzzék azokat, akik még nem minden kér-

désben értenek velük egyet. 

Emellett a népfront fórumain elhangozhat birálat egyes párt-

szervek vagy kommunisták munkájával, magatartásával szemben 

is.  Ezeket a kritikai észrevételeket továbbitani kell a párt-

szervekhez és le kell vonni belőlük a szükséges következteté-

seket. 
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Ezzel a felsőbb pártszervek a párt tevékenységének az egy-

pártrendszer viszonyai között szükséges társadalmi kont-

rollját igyekeztek ösztönözni. 

A Politikai Bizottság helytelenitette azokat a törekvése-

ket, amelyek a párt vezető szerepét a népfrontbizottságo-

kon belüli kommunita többséggel kívánták biztositani. Szük-

ségtelennek tartotta azt is, hogy a népfrontban minden ve-

zető funkciót  párttagok töltsenek be. Ehelyett a hatékony 

politikai munka szükségességét hangsulyozta, külön figyel-

met szentelve azokra a községekre, ahol alacsony a pártta-

gok száma. 

Végül felhívta a területi pártszervek figyelmét, hogy 1958. 

március 15-ig hozzák létre a népfront választott szerveiben 

a kommunista csoportokat és biztositsák, hogy ezeken keresz-

tül megvalósuljon a párt politikája. 31 

A megyei pártbizottság - a Politikai Bizottság 1957. no-

vember 21-i határozata alapján - 1958. március 14-én irány-

elveket fogadott el a hazafias népfront-bizottságokban mükö-

dő kommunista csoportok tevékenységéhez. A testület a párt 

politikájának érvényesítése: ., a népfronton belüli helyes 

politikai vonal kialakitása érdekében ugy határozott, hogy 

megyei, városi és járási szinten a népfrontbizottságokban 

és az elnökségekben, községekben pedig a bizottságokban 

kell megalakitani a kommunista csoportokat. A pártcsopor- 

tok vezetői az illetékes pártbizottságok titkárai, vagy kép-

viselői legyenek, akik egyben töltsék be a népfrontbizottság 
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egyik alelnökének tisztét, vagy legyenek az elnökség tagjai. 

A dokumentum hangsulyozta, hogy "a párt és a  tömegek  közötti . 

kapcsolat állandó erősitésének alapvető feltétele az, hogy 

nap mint nap meggyőzzük a legszélesebb pártonkívüli tömegeke t . 

a párt politikájának helyességéről. Ebben fontos feladata van 

a Hazafias Népfront bizottságoknak és az MSZMP csoportoknak. 

Hogy a népfrontmozgalom valóban összekötő kapocs legyén a 

párt és a tömegek között, szükséges a rendszeres és jól átgon-

dolt pártirányitás biztosítása a népfrontmozgalomban." 32 

Az irányelvek kiemelik, hogy a pártszervezetek a népfront vá-

lasztott szerveire nem hozhatnak határozatokat, csak a nép-

frontban dolgozó kommunistákra. Az utasitás, nyomás látszatát 

is kerülni kell. Türelmes meggyőző munkára van szükség, hogy 

a pártonkivüliek is magukénak érezzék a párt által meghatáro-

zott célokat. A pártcsoport tájékozódjon a tömegek véleményé-

ről, elemezze a párthatározatok végrehajtását. Időnként érté-

kelni kell a párttagok egyéni magatartását is, az illetékes 

pártszervek pedig időközönként tűzzék napirendre a népfront-

bizottságok munkáját. 

4. A Hazafias Népfront tevékenységének széles körii. kibontakozása 

A Politikai Bizottság határozata kedvezően befolyásolta 

megyénk területén a népfront szervezeti megerősitését és a 

tartalmi munka kibontakoztatását. Három járási, négy városi . 

és hatvanhárom községi népfrontbizottság megválasztására ke-

rült sor, összesen 3921 testületi taggal.  
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A Politikai Bizottság novemberi határozata szellemében a Sze-

ged városi párt-végrehajtóbizottság 1957. december 20-i ülé-

sén tekintette át a városban folyó népfrontmunkát. 

A testület elismerően szólt a munka ujrainditásáról. Sikeres-

nek értékelte a népfrontnak az időszaki tanácstagválasztások 

során kifejtett tevékenységét, melynek során 46 körzetben vá-

lasztottak uj tanácstagokat. Az akcióban való részvétel során 

erősödött a mozgalomnak a tömegekkel és a tanácsokkal való 

kapcsolata)  a választásokban való részvétel egyben a kerületi 

népfrontmunka feléledését is magával hozta. Különösen kiemel-

kedő volt a III. kerületi elnökség munkája. Tevékenységlik jó-

val telterjedt az elnökségi ülések rendszeres megtartásán. 

Szoros kapcsolatot alakitottak ki a kerületi tanáccsal, a ke-

rületben lévő iskolákkal, fontosabb üzemekkel. A parasztság-

gal való jó együttműködés érdekében elhatározták az alsóvá-

rosi és a mihálytelki gazdakörök ujjászervezését. Alsóváro-

son is arra alkalmas tekintélyes gazdákból szervező bizott-

ságot hoztak létre és megkezdték a tagok szervezését. 

A városi párt-végrehajtóbizottság nagyra értékelte a haza-

fias népfrontnak az általunk fentebb már érintett kulturpoli-

tikai tevékenységét. Kiemelte Juhász Gyula szobrának augusz-

tus 20-i avatását, a Szeged felszabadulása évfordulóján és 

november 7-e alkalmából rendezett szinvonalas ünnepségeket, 

hasonlóképpen az Arany János irodalmi estet és szavalóver-

senyt, a képzőmüvészek kiállitásait, a  szegedi énekkarok de-

cember 16-i Kodály-estjét. 
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Üdvözölte a kibontakozó műemlékvédelmi, néprajzi, helytör-

téneti és irodalmi tevékenységet. Helyeselte, hogy a kultu-

rális bizottság pedagógus csoportja a Nőtanáccsal 'közösen 

két alkalommal is előadást tartott a szülői munkaközösségek 

vezetői  számára az ifjuság hazafias neveléséről, s elhatároz-

ták, hogy "Nagyjaink arcképcsarnoka" cimmel feldolgozzák az 

egyes tudományos és művészeti ágak kiemelkedő személyiségei-

nek életét, munkásságát és fényképüket rövid ismertető szö-

veggel elhelyezik az iskolákban. 

A párttestület ugy ítélte meg, hogy az eddig lebonyolí-

tott rendezvények és elindított akciók nemcsak szervezési 

sikereket jelentettek, hanem tartalmát tekintve is növel-

ték a népfront politikai erejét. Az elért eredményeket el-

ismerve a végrehajtó bizottság felhivta a figyelmet a mun-
ka gyengeségeire is. Rámutatott, hogy a népfrontbizottsá-

gi tagok egy része passziv, nem vesz részt a szervezőmun-

kában. Alacsony a népfrontban dolgozó, politikai tapaszta-

latokkal rendelkező kommunisták száma. Kevés Üzemi dolgo- 

zót sikerült bevonni a mozgalomba. A különböző szakbizott-

ságok nagy része nem fejt ki eredményes munkát. A Béke-

bizottság kevés segitséget kap az országos szervektől is. 

A népfront és néhány tömegszervezet kapcsolatai formálisak. 

A népfronttestületekben nem működnek a kommunista csopor-

tok. 
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A testület határozata felhívta a figyelmet a Politikai Bi-

zottság 1957. november 21-i határozatának legfőbb mondani- 

valójára és ennek alapján konkrét helyi tennivalókat fogal-

mazott meg. Javasolta, hogy a népfrontbizottságokat erősit-

sék meg mozgalmi és politikai tapasztalatokkal rendelkező 

elvtársakkal, akik a népfrontban végzendő munkát pártmeg-

bizatásként kapják. A városi népfrontbizottság létszámát 

fel kell emelni 150 főre, tagjainak 30-35 %-a üzemi munkás 

legyen. A pártszervezetek nyujtsanak segitséget a népfront 

kádermunkájához. Haladéktalanul meg kell alakitani a párt-

csoportokat a népfronttestületekben és ki kell dolgozni mű-

ködésük irányelveit. Az 1958. januári párttaggyülések egyik 

napirendje a népfrontmunkával kapcsolatos feladatok megvi-

tatása legyen. Ezeken és más fórumokon is törekedni kell a 

népfronttal szembeni lebecsülés megszüntetésére. Propagálni 

kell a népfront 1958. évi nyári programjait, ezeket a város 

minden dolgozója érezze magáénak. Több segitséget kell kér-

ni a munkához az országos irányitó szervektől. Minél előbb 

össze kell ülni a többi tömegszervezetek vezetőivel a fel-

adatok koordinálásé céljából. Ehhez a városi pártbizott-

ság Párt- ős Tömegszervezetek Osztálya nyujtson segitsé-

get, egyben meg kell alakitani az osztály mellett a nép-

front-szakbizottságot. 

A megyei népfrontbizottság kiegészitése 1958. március 

13-án nagyaktiva keretében történt Hódmezővásárhelyen, az 

akkori megyeszékhelyen. A résztvevők 101 tagu népfrontbi- 



- 45 - 

zottságot és 35 tagu elnökséget választottak. Megszünt az a 

korábbi helytelen gyakorlat, hogy a népfrontbizottság tagjai-

nak döntő többsége funkcionárius és hódmezővásárhelyi lakos 

- az uj bizottsági  tagok kétharmad része a megye többi tele-

püléseit képviselte. Az ujjáválasztott alsóbb szintű testü-

letek társadalmi összetétele azonban még sok helyen egyenet-

lenségeket, gyakran helytelen nézeteket tükrözött. A bizott-

sági tagok tulnyomó többsége továbbra is értelmiségi, alkal-

mazott és funkcionárius volt, alacsony volt a munkások, tsz- 

tagok, egyéni parasztok aránya. 

A fentiek alátámasztására néhány példát emlitünk: A makói 

járási 72 tagu népfrontbizottságban az 5 fő munkás /6,9 %/ 

akkor is kevésnek tűnik, ha tudjuk, hogy a lakosság ekkor 

tulnyomórészt mezőgazdasággal foglalkozott; ezzel szemben 

az alkalmazottak száma 17 fő /23,6 %/ volt. 

Az Igen jelentős mezőgazdasággal rendelkező Hódmezővásár-

helyen, ahol a népfront irányit•ásával 15 gazdakör müködött, 

a 101 tagu bizottságból az egyéni parasztok aránya mindösz-

eze 6 % volt. Itt a munkások aránya /38 %/ megfelelőnek mi-

nősithet ő. 

Csongrádon a 115 fős bizottságból tsz-tag volt 8 fő /7,8 

ezzel szemben értelmiségi. 23 fő /20 %/, alkalmazott 18 sze-

mély /15,6 %/. 

A szegedi járásban, Szentesen, Csongrádon és Makón az ifju-

ság képviseletdt nem biztositották politikai sulyának meg-

felelően. A szegedi járási elnökségben 15 főből nem volt 
egyetlen termelésben dolgozó munkás, vagy tsz-tag sem. 33 
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A példaként felhozott aránytalanságok azt bizonyitják, 

hogy a határozatokban lefektetett helyes elvek nem való-

sultak meg a gyakorlatban ;, automatikusan, sokszor a nép- 

frontvezetők is idegenkedtek attól, hogy uj erőket vonja-

nak be a testületekbe, tartva attól, hogy ezek - legaláb-

bis a kezdeti időszakban - nehezebben lesznek aktivizál-

hatók. Esetenként jobban biztak az állami és más. tömeg-

szervezetekben, dolgozó  vezetőkben, alkalmazottakban, mert 

azok ugymond "hivatalból" elvégzik feladataikat a népfron-

ton belül. is. 	 . 

Az irányitó pártszervek arra törekedtek, hogy biztositsák 

a népfronttestületek helyes, a párt szövetségi politiká-
ját tükröző ős annak megvalósitását elősegitő összetételét. 

Céljuk a megyei pártbizottság 1956. októbere előtt hozott 

határozatának végrehajtása volt, amely a népfronttestüle-

tekben a párttagság 40 %-os ős a pártonkivüliek 60 %-os 

arányát tartotta kivánatosnak. Az elvi-politikai irányi-

tás, a türelmes meggyőzés mellett azonban esetenként elő-

fordult a pártszervek részéről konkrét operativ beavatko-

zás is a népfront munkájába. P1: A Szegedi járási Párt-

bizottság határozétban mondta ki, hogy a járási népfront-

elnökségbe 4 munkást ős .2 tsz-tagot kell kooptálni és en-

nek érdekében az elnökség létszámát 15-ről 21 főre kell 

emelni.33/ 9" A határozat ugyan bizonyos mértékig csorbitot-

ta az érintett népfronttestület önállóságát, de az adott 

helyzetben a helyes politikai irányok kialakitása és az 
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aránytévesztés elkerülése érdekében igazolható volt. 

A Politikai Bizottság határozata nyomán a népfrontmozgalom 

keretében megyeszerte helyes társadalmi kezdeményezések in- 

dultak el az ifjuság szocialista szellemű nevelése, a  kultu-

rális és ismeretterjesztő munka területén, a békemozgalomban, 

haladó nemzeti hagyományaink ápolásában, valamint a város- 

és községfejlesztési tervek megvalósitását segitő társadalmi 

munka szervezésében. 

A megyei békebizottság még szeptember folyamán tiltakozó 

felhivást adott ki az ENSZ ötös bizottságának a magyarorszá-

gi ellenforradalmi eseményeket meghamisító, az MSZMP és a 

Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormány politikáját rágal-

mazó jelentése miatt. A gyors konszolidációt és a mielőbbi 

kibontakozás óhaját bizonyitotta, hogy a felhivást megyénk 

lakosságának ezrei irták alá. 34  A béke-barátsági munka egyik 

legeredményesebb időszaka volt az 1958. májusában megrendezett 

Népek Barátsági Hónapja. Ennek során kétszázötven olyan nép-

front  jellegű béke- és kulturális rendezvényre került sor, 

ahol a megjelentek száma kétszázon felül volt. 

A rendezvények közül kiemelkedett a népfrontmozgalom testvér-

szervezetének a Bolgár Hazafias Arcvonal delegációjának láto-

gatása alkalmából szervezett békenaggyűlés Földeákon, mintegy 

háromezer résztvevővel, a megyei küldöttválasztó békekonferen-

cia Hódmezővásárhelyen, az apátfalvi Dózsa-napok rendezvény-

sorozata - ahol Dögei Imre, földmiivelésügyi miniszter több 

ezer parasztember előtt ismertette a kormány politikáját, a 

mezőgazdaság szocialista átszervezésével kapcsolatos elkép- 
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zeléseit -, a megyei orvos béketalálkozó, a szentesi és 

csongrádi kubikusankét, a nagylaki békeest, a szőregi szov -

jet képkiáliitással egybekötött békenap, a makói román-ma-

gyar barátsági est. A rendezvényeken megyénk mintegy het-

venezer lakosa - köztük számos fiatal - tett hitet a béke, 

a népek barátsága és a szocializmust épitő népek testvéri 

együttműködése mellett - a lakosság szinte minden rétege , 

és korosztálya. Többszáz klubszerű beszélgetésre, kisgyű-

lésre is sor került a tanácstagok .és népfrontbizottsági , 

tagok közremüködésével. 

Igen eredményesek voltak a népfrontbizottságok által a . 

város és községfejlesztési tervekben meghatározott helyi 

jellegű feladatok megvalősitása érdekében szervezett tár-

sadalmi munka akciók. Fzek lebonyolitása során fejlődött 

a tanácsok és a népfrontbizottságok együttműködése, folya-

matos munkakapcsolat alakult ki közöttük. 1958-ban megyénk 

területén a népfrontbizottságok 1 millió Ft értékű társa-

dalmi munkát szerveztek. Az elvégzett munkák közt ut-, jár-

da-, iskola- és kulturházépités, fásitás, parkosítás és bel-

vizelvezetés szerepelt, ahol a segéd- és szakmunkát, afu-

varozást egyaránt a helyi lakosok végeztgk.  

1958. augusztus 23-án a megyei párt-végrehajtóbizottság 

értékelte a népfrontmozgalom eredményeit, a választott szer-

vek és az apparátus munkáját. Többek közt megállapitotta, 

hogy az elmult egy év során előrelépés történt a testületi 
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munkában, kollektivebbé vált a tevékenység, az elnökség 

több tagja nemcsak a munka tervezésében vett részt, ha- 

nem az éves program megvalósitásában is. Tevékenységük-

höz a megyei párt-végrehajtóbizottság és a Párt- ős Tö-

megszervezeti Osztály jelentős politikai segitséget nyuj-

tott. Az értékelés tovább ösztönözte a népfrontmunka terv-
szerűségének javitását, az ülések szinvonalának növelését, 

a bizottsági tagok további bekapcsolását a munkába. 

Az év folyamán rendezett sikeres közös rendezvények kap-

csán egészséges, gyümölcsöző együttműködést sikerült kiala-

kítani a népfrontmozgalom ős más tömegszervezetek között  is.  
A párt-, tanácsi- és népfrontszervek együttmüködéséhez ugyan- 

csak jó terepet biztositott az 1958. november 16-i országgyü-

lési ős tanácsválasztások előkészitése és lebonyolitása. 
A választások eredményeként befejeződött a népi hatalom meg-

erősitése és az ország alkotmányos életének helyreállitása. 
A dolgozó osztályok szavazataikkal  is kifejezték a párt ős 
a kormány politikája iránti bizalmult ! és megbizást adtak 
e politika folytatására. A választást megelőző hetek munká-

jában tovább erősödött  a párt ideológiai, politikai, szer- 

vezeti egysége, nőtt a párttagság aktivitása. Tovább szilár-

dultak a párt tömegkapcsolatai. A pártszervezetek többsége 
helyesen oldotta meg a tömegszervezetek pártarányitását, 
munkájuk koordinálását. A választási munkából a pártszer-

vezetek ős a kommunisták mellett a tömegszervezetek és je-
lentős azámu pártonkivilli társadalmi munkás is kivette a 
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részét. E fontos  politikai  akcióban a szocializmus épité-

sének elvi alapján tovább erősödött a párttagok és ;párton 

kívüliek összefogása. A "Hazafias Népfront a 'választási mun-

kában bizonyságot tétt arról, bogy a párt vezetésével meg-

találta, helyét az ország politikai és társadalmi életében. 

A`választási eredmények azt mutatták, hogy kialakult egy 

széles demokratikus nemzeti egység az 1956. november 4-e 

utáni ' politika alapján a szocializmus, a rend és a «békés 

termelőmunka mellett. Az eredményekből arra is lehetett 
következtetni, hogy a párt- és a kormány politikáját nem, 
vagy csak részben támogatók; illetve az ingadozó kispolgá-

ri rétegek is á rendszer megerősödésének és a tömeghangulat-

nak a hatására a népfront jelöltjeire szavaztak. 
Az dlenségnek nem járt sikerrel az a  törekvése, hogy a vá-

lasztókat passzivitásra birja. A választók 98,4 %-a járult 
az urnák elé és ezek 96,6 %-a a *Hazafiae Népfront jelölt-

jeire adta le szavazatát. . 

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa határozata alapján a 

népfrontbizottsági tagok  ás az uj tanácstagok oktatását a 

népfront szervezte. Megyénkben ezeken az oktatásokon - me-
lyek előadói zömmel a népfrontbizottságok vezetői voltak - 
45 községben 2150 népfrontbizottsági tag és mintegy 2400 
tanácstag vett részt. E téli tanfolyamok tematikája fel-
ölelte a világpolitika alakulásának, belpolitikai életünk-

nek, a világ és hazánk mezőgazdasága fejlődésének, a hazai 
ipar fejlesztésének legfontosabb kérdéseit. 35 
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A megyei népfrontbizottság a megyei tanács művelődési osz-

tályával közösen a tél folyamán Kisteleken 2 éves, Kiskun-

dorozsmán és Csanádpalotán pedig 1 éves népfőiskolai tan- 

folyamot szervezett. 141 hallgatóval. A mezőgazdasági osztály- 

lyal közös szervezésben 42 eziistkalászos tanfolyam indult 

1246, egyénileg dolgozó paraszt, tsz-tag, mezőgazdasági mun-
kás részvételével. Hódmezővásárhelyen 13 ©lvasőkörben 39 

ismeretterjesztő előadás hangzott el, az érdeklődők száma 

több, mint 2000 fő volt. A tanfolyamok sikerét jelezte, 

hogy egy-egy helyen /pl. Ószikáncs/ alkalmanként száznál 

több parasztember is,részt vett az előadásokon. A szegedi 

és a szentesi járás községeiben és Csongrád kiilterületén 

a helyi népfrontbizottságok által szervezett téli előadá-
sokon mintegy négyezer ember vett részt. 36 

III. A párt agrárpolitikájának támofatása, a mezőgazdaság szocia-
lista átszervezésében való részvétel  

1. A párt agártéziseitől a mezőgazdaság szocialista átszer-

vezéséig 	. 

Az általunk eddig felvázoltakból is kitifnik, hogy a Haza-

fias Népfront mozgalom már közvetlenül az elenforradalom 

utáni időszakban méltó részt vállalt megyénkben is a köz-

vélemény alakitásában, a társadalmi tudat formálásában, vég-

ső soron a néphatalom megszilárditásában, a szocialista kon-

szolidációban. A keretei között kibontakozó viták lehetősé- 

get nyujtottak a párt politikája melletti meggyőző munkára, 

az esetenként jelentkező szélsőséges nézetek leszerelésére, 
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a párt vezetésével a . társadalom széles rétegeit aktit/ cselek-

vésre mozgósiló elvszerit szövetségi politika megvalósitására. 

Eközben folyamatosan alakultak  a mozgalom munkamódszerei . , bő-

vült a politikai munka  	erősödött a sajátos nép- 

frontos arculat, amely lehetővé tette, hogy a mozgalom a párt 

politikáját támogatva mindinkább önálló kezdeményezésekkel 

is részt vegyen e politika formálásában. Az ötvenes évek vé-

gén, a hatvanas évtized első éveiben a mezőgazdaság.szocia-

lista átszervezése, a népgazdaság minden ágára kiterjedő szo-

cialista tulajdonviszonyok megerősitésében való közreműködés 

jelentett ujabb gyakran ellentmondásokat is magában hordozó - 

nagy erőpróbát a mozgalom számára. 

A szervezőmunka beinditásához a Magyar Szocialista Munkás-

párt Központi Bizottsága 1958. december 7-i határozata terem-

tette meg a szilárd elvi alapot. A határozat megállapította, 

hogy 1956. november 4-ét követően a mezőgazdaság fejleszté-

sére sére hozott párt- és kormányhatározatok és egyéb intézkedé-

sek helyeseknek bizonyultak és számos területen kedvező ha-

tást fejtettek ki. Belterjes irányban fejlődött a mezőgazda-

ság, nőtt a termelés mennyisége, anyagilag erősödtek mind az 

egyénileg gazdálkodó, mind a szövetkezetekben dolgozó parasz-

tok, megszilárdultak a termelőszövetkezetek, nőtt a tekinté-

lylik az egyénileg gazdálkodó parasztok előtt is. A fejlődés 

ellenére azonban a közös gazdaságok száma és területtik nagy-

sága elmaradt az ellenforradalom előtti állapottól. A Köz-

ponti Bizottság kifejezte azt a véleményét, hogy gyorsitani 
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kell a mezőgazdaság szocialista átszervezésének ütemét, fel 

kell tárni és az egész párttal meg kell értetni az elmaradás 

okait. Az okok között elsőként emlitette, hogy közvetlenül 

az ellenforradalom után a párt feladata a megbomlott munkás- 

paraszt szövetség helyreállítása és megszilárditása volt,eb-

ben az időszakban tehát nem tehette központi kérdéssé a ter- 

melőszövetkezetek szervezését. Ez a helyzet azonban a szocia-

lista államrend megszilárdulásával megváltozott. Az 1957. ja-

nuár 6-i kormánynyilatkozat és a Központi Bizottság februári 

határozata már egyik fő feladatként a mezőgazdaság szocialis-

ta átszervezését, a szövetkezetek megalakitását jelölte meg.  

Az emlitett állásfoglalások ellenére a termelőszövetkezeti 

mozgalom csak lassan erősödött meg. Egyeseket a multban szer-

zett rossz tapasztalatok tartottak vissza a szövetkezéstől. 

A megmaradt és fokozatosan megszilárduló termelőszövetkeze-

tek nem tudtak megfelelő vonzó hatást gyakorolni. Az egyéni-

leg gazdálkodó parasztok a kedvezően megváltozott körülmények 

között elégedettek Voltak helyzetükkel, nem törekedtek válto-

zásra. Időnként a sajtó is helytelen nézeteket terjesztett, 

tulhangsulyozta az önkéntesség elvének betartását, de nem 

mozgősitott a szövetkezetek szérvezésére, főleg az alacso-

nyabb rendű szövetkezeteket népszerüsitette, de nem propa- 

gálta a szövetkezés fejlettebb formáit. Időnként a párt- 

ás tanácsi szervek munkájában, magatartásában is ingadozás, 

bizonytalanság érződött. Nem alakult ki egység az MSZMP ag-

rárpolitikája néhány alapvető kérdésében. Egyesek elkerül-

hetetlennek tartották a termelés átmeneti visszaesését a 
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mezőgazdaság szocialista  átszervezése során, mások ugy 

vélték, hogy a  termelés emelését nem szabad a szocialis- 

ta átszervezés kedvéért kockára tenni. Az egyik nézet 

képviselői tehát a termelés növeléséről, mig a másik ol-

dalé a szövetkezetesitésről mondtak volna le. Eltértek a 

vélemények a  termelőszövetkezeti formáik kérdésében is. 

Voltak, akik a szocialista fejlődés utját kizárólag a me-

zőgazdasági termelőszövetkezetek szervezésében látták ;  

míg mások csakis a termelőszövetkezeti csoportok alaki-

tását látták reálisnak. Egyes nézetek szerint az egyéni-

leg dolgozó parasztokat csak adóterheik jelentős növelé-

sével lehet rábirni a szövetkezetbe való belépésre, mások 

természetesnek tartották a gazdálkodók kiugróan magas jö- 

vedelmét is. Sokan elzárkóztak az egyéni gazdáknak a párt-

ba való felvételétől, mások a párt politikájával általában 

egyetértő paraszti tömegek előtt szélesre akarták tárni a 

górt kapuit. 	 - 	 . - 

A Központi Bizottság decemberi ülése feltárta az elkö-

vetett hibákat, elitélte.a párt vonalától - az MSZMP 1957. 

jaliusi agrárpolitikai téziseiben lefektetett elvektől - 

való jobb- és baloldali elhajlásokat. Egyértelműen dekla- 

rálta, hogy a társadalom szocialista átalakitása csak a 

mezőgazdaság szocialista átszervezésével válik teljessé, 

a szocializmus épitése pedig visszafordithatatlanná. Vál-

tozatlanul helyesnek tartotta a párt agrárpolitikájának 

azt a célkitűzését, hogy a mezőgazdaság szocialista át- 
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alakítását a mezőgazdasági termelés egyidejü növelése mel-

lett kell végrehajtani. A Központi Bizottság az adott poli-

tikai és gazdasági helyzetben ugy látta, hogy 1959 folyamán 

lehetőség nyilik a termelőszövetkezeti mozgalomnak a koráb 

binál gyorsabb fejlesztésére. Ennek során a feltételek meg-

létének mértékében kell differenciálni az egyes megyék, 

sőt egy-egy megyén belül a járások között is. A gyorsabb 

ütemű fejlődés feltételeinek megteremtéséből minden kommu-

nistának és haladó embernek ki kell vennie a részét. A ha-

tározat fontos feladatnak tekintette a párt politikája 

iránti bizalom erősitését, a munkás-paraszt szövetség szi-

lárditását oly módon, hogy a munliásosztály tudatában legyen 

annak, hogy az ő feladata a parasztságot a szocializmus ut-

jára vezetni, a parasztság pedig megértse, hogy csak a szo-

cialista nagyüzemi gazdálkodás hozhatja meg gazdasági és 

kulturális felemelkedését. A falusi osztályellenséggel szem-

beni harcban pedig szükség volt a párt falusi munkája szia 

vonalának emelésére, a falusi pártszervezetek megerősitésé- 

re. 

A párt nagy figyelmet forditott a szervezőmunka személyi 

feltételeinek megteremtésére.. A Központi Bizottság intézke-

dett, hogy a falusi pártszervezetek ős tanácsok, a meglévő 

és ujonnan alakuló termelőszövetkezetek megerősitésére 500 

politikailag szilárd, a politikai és'a szervezőmunkában nagy 

tapasztalattal rendelkező, jól képzett, lehetőleg falusi 

származásu és az ottani  helyzetet  j61 ismerő elvtársat kell 

pártmegbizatásként, önkéntes alapon falura küldeni. 
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A jól dolgozó, erős termelőszövetkezetekből, állami gazdasá-

gökbói téhetséges, vezetésre alkalmas szakembereket kell át- 

irányitani a gyenge termelőszövetkezetekbe. Fontosnak tartot-

ta, hogy a termelőszövetkezeti szervezésben és agitációban 

résztvevő kommunista aktivisták széles köri felvilágositó 

munkával mindenekelőtt a falusi tömegszervezetek tagjait győz-

zék meg a szövetkezés előnyeiről. Érjék el, hogy minden egyé-

nileg gazdálkodó falusi tanácstag, födmö.vesszövetkezeti igaz-

gatósági tag, Hazafias Népfront bizottsági tag, a kommunista 

ifjusági szövetség és a nőtanács vezetőségi tagjai minél előbb 

hajlandók legyenek termelőszövetkezetbe belépni, illetve ter-

melőszövetkezetet alakitani. Javasolta a Központi Bizottság, 

hogy az ipari üzemek és az állami gazdaságok végezzenek a  ter-

melőszövetkezetekben konkrét patronáló munkát.. A testület a 

mezőgazdaság szocialista átszervezése fő utjának a mezőgazda-

sági termelőszövetkezetek alakitását tartotta, de átmenetileg 

támogatta az alacsonyabb tipusu szövetkezeti Pormák létreho- 

zását és célként megjelölte, hogy ezek saját eszközeikre tá 

maszkodva és állami támogatást igénybevéve mielőbb mezőgazda-

sági termelőszövetkezetté alakuljanak át: Javasolta az állami 

szerveknek a különböző szövetkezeti formák minta alapszabály-

zatának elkészitését, a termelőszövetkezetek szétszórt föld-

jeinek nagyüzemi táblákba való összevonását, a mezőgazdasági 

termelés gyorsabb ütemű gépesitését. A Központi Bizottság 

helyesnek tartotta, hogy az egyénileg gazdálkodó parasztok 

leghaladóbb elemei, a mezőgazdaság szocialista átalakitásá-

nak hívei különféle páirtmegbizatások teljesitése után eljus- 

sarak a párt tagjelöltjei, majd tagjai sorába. 
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2. A szervezőmunka beindítása, kezdeti eredményei  

Természetes, hogy az 1950-es évek végén az országban 

végbement társadalmi-politikai változások nem voltak ha-

tástalanok  a népfrontmozgalemra sem. Tömegbefolyása ebben 

az időszakban jellemző módon - a megye tulnyomóan mezőgaz-

dasági jellegéből eredően - a parasztságra volt a legna-

gyobb. Érthető tehát, hogy a mezőgazdaság szocialista át-

szervezése során a helyi pártszervek számitottak a nép-

frontbizottságok és aktivisták támogatására. Az elkövet-

kező évek bizonyitották, hogy ez a bizalom nem volt alap-

talan. Az MSZMP Központi Bizottsága 1958. decemberi hatá-

rozata oldotta azt a bizonytalanságot, amely a községek-

ben és a tanyavilágban, sőt a városokban is tapasztalható 

volt a mezőgazdaság jövőjét illetően. A határozat lendü-

letet adott a szervezőmunkának megyénkben is. Bár az el-

lenforradalom Csongrád megye gazdaságában is okozott ká-

rokat, visszaeséseket, mégis az országosnál kedvezőbb volt 

a helyzet. Pest megye után itt sziint meg a legkevesebb ter-

melőszövetkezet. /1955-ben 220 termelőszövetkezet dolgozott 

118 ezer kh-on, 1957-re számuk 167-re, az általuk művelt te-

rület csupán 97 ezer kh-ra csökkent./ A fentiek következté-

ben az ujjászervezés is kiemelkedően gyors volt. 1958-ban 

már 181 szövetkezet mü.ködött a megyében 102.000 kh terület- 

tel. 37 A szervezőmunka az országgyűlési és tanácsválasz- 

tásokat követően decemberben kezdődött a Szentesi járás 

egy részén, Hódmezővásárhelyen, Makón és a Makői járásban. 
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Eredményeként Hódmezővásárhelyen és a Fakő járás községei-

ben szinte valamennyi parasztember, Csongrád Szentes és a, . 

Szentesi járás egyéni gazdálkodóinak pedig mintegy 60 %-a 

lépett be.a termelőszövetkezetbe. A hódmezővásárhelyi ter-

melőszövetkezeti városban rendezett ünnepi nsgygyülés elő-

adója Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának tag-

ja, a Központi Bizottság titkára volt. 38 

A Hazafias Népfront , Országos Tanácsa 1959. február 4-i 

határozata külön is megfogalmazta a népfrontbizottsági és 

elnökségi tagok feladatait a termelőszövetkezeti mozgalom 

fejlesztésében, a konkrét szervezési munkában. A párt és 

tanácsi szervek által kidolgozott ütemtervek végrehajtásába 

a népfrontbizottsági tagok is bekapcsolódtak. Közülük szá-

mosan tagjai voltak a pártbizottságok mellett alakult 50-
100 fős agitációs bizottságoknak. A népfront különböző szin-
tit bizottságai megvizsgálták egyéni paraszt tagjaik helyze-

tét, felvilágosító munkájuk nyomán rövid idő alatt a testü-

letek egyénileg gazdálkodó tagjainak 30-35 %-a belépett a 

termelőszövetkezetekbe. Az átszervezett termelőszövetkeze-

ti községekben ugyszólván minden népfrontbizottsági tag alá-

irta a belépési nyilatkozatot. A termelőszövetkezeti mozga-

lom fejlesztése érdekében többek közt Takács Mihály, a me-

gyei elnökség tagja, Fejes Imre községi elnökségi tag, kitár-

ta Ferenc bordányi, Nacsa Bálint nagymágocsi, Török Péter 
mártélyi, Pásztor János szegvári, Domonkos István tömörké-

nyi községi népfrontbizottsági elnökök végeztek példamutató, 
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eredményes munkát. A termelőszövetkezetbe való belépésüknek 

azért is volt különös jelentősége, mert e nagytekintélyű 

gazdák példáját mindenütt követte a falu nagy része. 

A szervezőmunkának uj és lényeges fejleménye volt, hogy mig 

a korábbi években a tsz -mozgalom elsősorban a szegényparasz-

tok mozgalma volt, addig 1959 elején a középparasztok már 

tömegesen léptek be a szövetkezetbe. A szervezők figyelme 

ekkor mar a tekintélyes, jól gazdálkodó, a falu életében 

kulcsszerepet játszó egyénileg dolgozó parasztokra irányult, 

őket igyekeztek megnyerni a szövetkezés ügyének. 

A személyes példákon tul a népfront testületi állásfogla-

lásaival, kollektiv módon is támogatta a mezőgazdaság átala- 

kitását. A népfrontbizottságok munkatervében 1959-ben közpon-

ti kérdésként szerepelt a mezőgazdaság szocialista átszerve-

zése érdekében végzendő politikai munka. Egyes népfrontbizott-

ságok /pl. a hódmezővásárhelyi városi és a mórahalmi községi/ 

éves fejlesztési tervet dolgoztak ki a mezőgazdaság szocia-

lista átszervezésének segitésére. Balástyán kibővített bizott-

sági ülésen vitatták meg az átszervezés feladatait, s a bizott 

ság 28 egyéni paraszt tagja az elnökkel az élen elsőként lé-

pett be a tesz-be, később mindannyian részt vettek a szerve-

zésben. Nagymágocson a népfrontbizottság azt a feladatot kap-

ta a párttól, hogy a kivülmaradókat szervezzék be a termelő-

szövetkezetbe, a 38 családból 31-et sikerült is. 39 
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A Központi Bizottság 1959. március 6-i ülése kiemelked ő . 

jelentŐségünek értékelte azt az előrehaladást, amely 1958. 

decembere óta a magyar falu szocialista átalakulásában vég-

bement. Márciusra a termelőszövetkezetek taglétszáma mint-

egy kétszázezerrel ., szántóterülete több ., mint egymillió . 

holddal növekedett. A termelőszövetkezetek és az állami gaz-

daságok egiittesen már az ország szántóterületének a 40 %-

áa gazdálkodtak. Ez azt jelentette, hogy a tsz-ek taglét-

száma és földterülete két hónap alatt hozzávetőlegesen meg-

kétszereződött és már ekkor meghaladta az ellenforradalom 

előtt elért legmagasabb szintet. A határozat felhivta a fi-

gyelmet arra, hogy a mezőgazdaság fejlődésének legfontosabb 

feladata a tavaszi munkák jó elvégzése, a nagyobb termés 

biztositása. Hangsulyozta: "Mezőgazdaságunk fejlődésének 

fő követelménye ma a termelőszövetkezetek megerőditése, 

különösen a tél folyamán alakult termelőszövetkezetek nagy-

üzemi gazdálkodásának megalapozása. A Központi Bizottság vé-

leménye szerint most ez a döntő feladat; ennek sikeres vég-

rehajtása az alapvető feltétele annak is, hogy az uj gazda-

sági évben ujabb nagy lépést tegyünk előre a termelőszövet-

kezetek fejlődésében." 

A határozatot ennek ellenére sokan  agy  értelmezték, hogy 

a párt lemondott a mezőgazdaság további átszervezéséről, s 

a termelőszövetkezetek alakitásában megtorpanás következett 

be. Ezek a vélemények ignorálták azt a körülményt, hogy a 

párt a szocialista átszervezést a mezőgazdasági termelés 

visszaesése nélkül kívánta megoldani - ehhez az elvhez a ja.. 
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korlatban is következetesen t artotta,magát - megvalósitásá-

hoz viszont szükség volt a már létrejött közös gazdaságok 

megerősitésére, az átszervezés addigi  tapasztalatainak elem-

zésére, időt kellett hagyni a még egyénileg gazdálkodó pa- 

rasztoknak a tavaszi mezőgazdasági munkák elvégzésére. 	. 

Megyénkben is jelentkeztek különböző, az adott helyzet 

meg nem értéséből, vagy hamis illuziókból táplálkozó hely-

telen nézetek. Egyfelől a korábbi sikerek hatására tapasz-

talható volt bizonyos türelmetlenség, olyan vélemény, hogy 

kár volt leállni a szervezőmunkával, amig a megye egész 

mezőgazdaságának átszervezése meg nem történt. Az agitáci- . 

ós munkában résztvevők közül néhányan csak a szervezést, 

a számszerit fejlesztést tartották igazán fontos cselekedet-

nek, a gazdaságok megszilárditását lebecsülték. A célirá-

nyos ellenséges propaganda, a Szabad Európa Rádió zavar-

keltő adásai hatására olyan vélemények is megfogalmazód-

tak, hogy a küszöbön álló genfi külügyminiszteri értekez-

let miatt a párt feladta a mezőgazdaság szocialista átszer-

vezésének politikáját. Az ideológiai diverzió, a helytelen 

nézetek hatása a gyakorlatban a közös gazdaságba ujonnan 

belépett parasztok bizonytalan magatartásában nyilvánult . 

meg. Nagyér, Nagylak, Derekegyház és Székkutas uj termelő-

szövetkezeti-községekben többen ajánlott levélben jelen-

tették be kilépési szándékukat a tanács vb elnökének. 

Egy-egy frissen alakult, ősszel kezdő mezőgazdasági ter- 

melőszövetkezet nem akarta elfogadni a minta alapszabályt, 
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sőt Nagylakon a nagyüzemi táblák kialakítása érdekében még 

földrendezést sem kértek. 40  E bomlási folyamat megállitá-
sához komo ly erőfeszitésekre volt szüks ég, türelmes meg-

győzőmunkával, 
 

győzőmunkával, a nyilt, őszinte vitát magábafoglalópoliti-

kai felvilágositó tevékenységgel kellett szembeszállni a 

helytelen nézetekkel. Az irányító népfrontbizottságok tag-

jai a párt- és tanácsi szervekkel, valamint a községi nép-

frontbizottságokkal együttműködve tevékenyen részt vettek 

a megszilárditás munkájában. 

Másrészt a fokozott politikai munka ellenére az is ta-

pasztalható volt, hogy a parasztság egy része, még a nép-

frontbizottságok tagjai is visszahuzódtak a politikai te-

vékenységtől, sokszor azok is, akik szóban egyetértettek 

a párt és a kormány politikájával, a decemberi és a márci-
usi KB határozattal, a szocializmus épitésének meggyorsí-

tásával. A középparasztok egy része pedig önmaga igazolá-

sára magyarázta a márciusi határozatot, halogató állás-

pontra helyezkedtek, egyoldaluan csak az önkéntesség elvét 
hangoztatták. Makó városban és a járásban, Hódmezővásárhe-

lyen, Szentesen és Csongrádon a jómódu középparasztok erő-

sen huzódoztak a tsz-be való belépéstől. Azzal "érveltek", 

hogy ők még nem ismerték fel a mezőgazdaság szocialista át-

szervezésének politikai ős gazdasági szükségességét. Maga-

tartásukat magyarázza, hogy anyagi helyzetük jó volt, nem 

igényeltek változtatást. A parasztság vásárlóerejének nö- 
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vekedését a földmüvesszövetkezeti boltok áruforgalma is 

bizonyitotta. Bizonyos mértékű termelési kedv, a jó ter- 

més elérésére való törekvés is érezhető volt, bár emögött 

olyan szándék is rejtőzött, hogy a termelőszövetkezetbe 

lépés utáni időre biztonsági tartalékot képezzenek. A sze-

gedi járás egy részében pl. a szőlő és gyümölcskultura 

nagy jövedelmet adott. A községekben havonta 30-40 lakó-

ház saját erőből történő épitésére adtak ki engedélyt. 

Az általunk tanulmányozott dokumentumokból az is kitii-

nik, hogy helyenként /pl. Makó város és járás/ erős huzó- 

dozás volt tapasztalható az I. tipusu termelőszövetkezeti 

csoportok mezőgazdasági termelőszövetkezetté való alaki- 

tása ellen. Problémát jelentett, hogy a tél és a tavasz 

folyamán átszervezett községekben nem mindenütt lehetett 

megvalósitani a földrendezést. A megyei tanács végrehaj-

tó bizottsága határozata alapján azonban 1959. junius 25-

én ezeken a helyeken is megkezdték a tagosítást, s ez elő-

segitette a közös gazdaságok megerősödését, kedvezőbb ta-

lajt biztositott az eredményesebb politikai munkához. 

Szórványosan tapasztalható volt az is, hogy az ujonnan 

létrehozott termelőszövetkezetekben hiányzott a közös 

épitkezések beinditására, az uj állat - férőhelyek bizto 

sitására való törekvés. Egyes helyeken a közös állatállo-

mány és takarmányalap létrehozása érdekében kellett komoly 

agitációt és meggyőző munkát kifejteniük a gazdaságok meg-

sziláirditása érdekében létrehozott brigádoknak. 
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A türelmes politikai felvilágositó munkát azonban eléggé 

meggyőző érvként segitette az a tény,hőgy a termelőszö-

vetkezetekben az aratás során holdanként 2-3 q-val több 

termés mutatkozott, mint az egyéni parasztgazdaságokban. 

3. A népfront szerepe a mezőgazdaság szocialista átszervezé-

sének meggyorsitásában  

Az emlitett nehézségek ellenére, illetve azok fokoza-

tos felszámolásával hatalmas eredmények is születtek. 

A Központi Bizottság márciusi határozata alapján a szak-

szervezet kezdeményezésére Csongrád megyében is elkezdő-

dött a szocialista munkaverseny kibontakoztatása a megye 

üzemeiben. Ennek jegyében rendezte meg a szakszervezet, 

a KISZ és a Hazafias Népfront 1959. május 11-én Makón a 

Mezőgazdasági Gépgyárban a város és a járás üzemei, a 

tsz-ek és állami gazdaság, a gépállomás, valamint a kis-

ipari termelőszövetkezetek kiváló dolgozóinak ankétját. 

A résztvevők konkrét felajánlásokat tettek az MSZMP KB 

márciusi határozatában megfogalmazott célok - a terme-

lés növelése, a termelékenység fokozása, az önköltség-

csökkentés és a szocialista munkaverseny kiszélesitése - 

érdekében. A tanácskozás a Csongrád megyei Hirlap hasáb-

jain nyilt levéllel fordult a megye közvéleményéhez a 

márciusi határozat megvalósitására mozgósitva. A terme-

lőszövetkezetek megdzilárditása egyes községekben /Nagy--

mágocs, Királyhegyes, Csanádaiberti, Bordány, Nagytőke, 

Gyálarét/ a párt irányitásával, a tanács és a községi 
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népfrontbizottságok közreműködésével ugyszólván társadalmi 

üggyé vált. Csanádalbertiben a községi népfrontbizottság 

mozgósitásával a lakosság a helyi Kossuth tsz bekötőutjá-

nak épitésénél 5 ezer forint értékü társadalmi munkát vég-

zett. A nagytőkei Kalinyin és Uj Barázda, valamint a nagy 

mágocsi Petőfi és a fábiánsebestyéni Haladás tsz saját erő-

ből történő épitkezések megvalósitásával 1 millió forint 

megtakarítást ért el. A Kalinyin tsz a terméseredmények 

300 ezer forinttal való növelését határozta el, ami a mun-

kaegységenként 5 forint növekedést jelentett. A csongrádi 

Vörös Csillag tsz 1 millió forint, a szentesi Felszabadu-

lás tsz pedig 290 ezer forint értékisi többlettermést aján-

lott fel a Központi Bizottság márciusi határozatát ismer-

tető közgyűlésen. 

A megyei Népfrontbizottság mellett junius 24-én Müszaki 

Csoport alakult, főleg az ujonnan létrejött termelőszövet-

kezetek támogatására. A csoport Iblmérte és kijelölte a 

megyében társadalmi hozzájárulással megépitendő tsz bekö-

tőutak helyét és területét. A 12.700 f.méter ut épitését, 

melynek munkálataira a népfrontbizottságok nagiyarányu 

társadalmi akciót szerveztek, a tsz közgyűlések megszavaz-

ták. A tervezést a műszaki csoport végezte társadalmi mun-

kában. 

A megyei Népfrontbizottság 1959. évi munkatervében a fel-

sőbb párthatározatok szellemében nagy gondot forditott a 
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városi és községi népfrontbizottsági tagok tsz-látogatásai-

nak ütemezésére. A látogatások, tapasztalatcserék elősegi-

tették az egyénileg gazdálkodó népfrontbizottsági tagok 

"megbarátkozását" a szövetkezés gondolatával, hozzájárultak 

a mezőgazdasági nagyüzemi termelés népszerüsitéséhez, a jó 

tapasztalatok elterjesztéséhez. Junius.12-én a szentesi 

Felszabadulás tsz-t és Tangazdaságot látogatta meg 22 nép-

frontbizottsági tag Mártélyról, Mindszentről, Szegvárról, 

Nagytőkéről, Csongrádról és Szentesről. A látogatók a kor-

szerü nagyüzemi táblák és a fejlett szarvasmarha, sertés és 

baromfitenyésztés láttán elismerően szóltak az eredmények-

ről. Nagy érdeklődést mutattak az üzemszervezés, az alkal-

mazott agrotechnikai eljárások, valamint a gépi munka szer-

vezése iránt. A makói József Attila tsz-ben és a Hagymaki-
sérleti Gazdaságban junius 21-én 67 nagyéri, ambrózfalvi, 

pitvarosi és csanádalberti népfrontbizottsági tag tett lá-

togatást. Megelégedéssel tapasztalták, hogy a gépi megmun-

kálás különösen magas terméshozamot biztosit a dughagyma 

és a lucernatermésben. Működés közben láthatták a Bruder-

Kovács féle "hagymamindenest", amelynek feltalálói Bruder 

János a Kisérleti Gazdaság igazgatója és Kovács István 

gépésztechnikus, mindketten a városi népfrontelnökség tag-

jai voltak. Szinte természetes, hogy a látogatás után több 

órás eszmecsere alakult ki a nagyüzemek vezetői, dolgozói 

és a látogatóban lévő népfrontbizottsági tagok között. 
Ugyanezen a napon a hódmezővásárhelyi elnökség 90 egyéni-

leg dolgozó városi és városkerületi népfrontbizottsági tag 
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és olvasóköri elnök számára szervezett tapasztalatcserét 

a Mezőgazdasági Technikum Tangazdaságában és a Marx tsz-

ben. A látogatáson a Földművelési Minisztérium tsz-szer-

vezési főosztályvezetője is részt vett. A látogatás után 

késő délutánig tartó beszélgetésre került sor a vezetők-

kel és a tsz-tagokkal az uj paraszti életforma lehetősé-

geiről. . 

1959 őszén folytatódott a mezőgazdaság szocialista átszer-

vezése. Az év elején őszi indulásra létrehozott termelő-

szövetkezetek megkezdték a közös munkát. Az év végére a 

Szegedi járás községeinek kivételével befejeződött Csong- 

rád megyében az átszervezés. A Szegedi járásban az 1958. 

decemberi határozat nyomán 13 szövetkezeti községet /Al-

győ, Baks, Deszk, Dóc, Gyálarét, Kübekháza, Röszke, Ru-

zsa, Sándorfalva, Ujszentiván/ és 23 termelőszövetkeze-

tet szerveztek. 1960. januárjában a kivülálló községek-

ben itt is megkezdődött a tsz-szervezés őszi kezdése. 

"A sűrű tanyai település miatt, az őszibarack, szőlő és 

gyümölcstermelés biztositása érdekében'vegyes művelésű" 

termelőszövetkezetek alakultak. A szántó közösbe került, 

az őszibarack, szőlő és egyéb gyümölcsös családi művelés-

ben maradt, annak használatáért a közös alapba fizették 

a használati bért a tagok a tsz-közgyűlések határozata 

szerint Bordány, Balástya, Domaszék, Kistelek, Mőirahalom, 

Pusztamérges, Szatymaz, Zákányszék és Zsombó községekben." 41 

Igy már 1960-ban 50 termelőszövetkezet 274.863 kh-on gaz- 
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dálkodott a járásban. Gondos politikai munka eredményeként 

azután 1960 telén és 1961 tavaszán a még hátralévő 17 köz-

ségben is sorra alakultak a termelőszövetkezetek. Ezzel a 

szocialista átszervezés megyénkben lényegében befejeződött. 

4. Haladó kulturális  örökséUnk ápolásáért,. a„  béke meőrzéseé rt 

én a népi-nemzeti exvség, erősitéséért kifejtett tevékenvsé  

A mezőgazdaság szocialista átszervezésében való hatékony 

részvétel nem jelentette a népfrontmunka egyoldaluvá válását, 

beszűkülését. 

Csongrád megyében a népfrontmozgalom erősödését, tartalmi 

munkájának eredményességét nagymértékben elősegitette a párt 

és a kormány politikája iránt megnyilvánuló bizalom. Ez 1959-

ben nagyon határozottan megnyilvánult a Tanácsköztársaság 40. 

évfordulója, április 4. és május 1. megünneplésében résztve-

vő nagy tömeg& pártonkívüli részvételében. 

Jelentősen fellendült a népfront kulturális és ismeretter-

jesztő munkája.. Különösen a tanyán élő parasztság politikai 

és szakmai niivelődését igyekezett a mozgalom komoly mérték-

ben támogatna.. Szervezésében az év derekán már 20 olvasókör 

működött Hódmezővásárhely térségében, 16 a városban, 3 Szék-

kutason, egy a mindszenti tanyavilágban. Földeákon és Magyar-

csanádon népfrontklub kezdte meg működését. Hódmezővásárhe-

lyen a Szántó Kovács`János-hét rendezvényeinek megszervezé-

sében tevékenykedett eredményesen a városi elnökség és bi-

zottság. A junius 6-7-i pedagőgusnapok ünnepségeinek irányi- 
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tói /a müvelódési osztályok, a KISZ, a szakszervezet és a 

szülői munkaközösségek bevonásával/ a megyei, városi és 

községi népfrontbizottságok voltak. Junius 6-án a Bethlen 

Gábor Gimnáziumban kertilt sor a megyei pedagógusnapi meg-

emlékezésre, amelyen részt vett és felszólalt Desmond Buckle 

angol békeharcos is, aki a városi népfrontbizottság meghivá-

sára érkezett a városba. Szentesen a Horváth Mihály Gimnázi-

um iinnepelte ezen a napon fennállásának 100. évfordulóját. 

A két napos ünnepség szervezésében eredményes munkát végzett 

a városi népfrontbizottság is. 

A nemzetközi és magyar békemozgalom megalakulásának 10:. 

évfordulója uj lendületet adott a békemozgalmi munkának a 

megyében. Április 20' és Junius 20. között a népfrontbizott- 

ságok jubileumi nagygyüléseket szerveztek. Hódmezővásárhe-

lyen a megyei ünnepség szónoka április 19-én Szekasits Ár-

pád, az Országos Béketanács alelnöke, a Béke Világtanács 

Irodájának tagja, a Magyar Ujságirók Szövetségének elnöke 

volt. A jubileumi békegytiéseken 35 községben és városban 

11 ezer ember vett részt, közel 48 ezer tiltakozó aláirást 

gyűjtöttek: A békemozgalom erősödése Csongrád megyében is 

jelentős társadalmi bázist teremtett a népfrontmozgalomnak. 

Az ősz folyamán került sor a megye felszabadulása 15. évfór-

dulójának iinnepségeire. Az évfordulók lehetőséget nyujtot- 

t ak a népek közötti barátság és a Szovjetunió iránti őszin-

te tisztelet kialakitásához és formálásához. Az évforduló 

ünnepségeihez kapcsolódva kertalt megrendezésre Pitvaroson 
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a megyei nemzetiségi találkozó délszláv, román és szlovák 

nemzetiségiek és a magyar lakosság részvételével. 

A megyei népfrontbizottság továbbra is nagy sulyt helyezett 

a képviselők munkájának segitésére. A képviselőcsoport rend-

szeresen megtartotta üléseit, megvitatva a képviselői mun-
kából adódó megyei felacitokat, illetve a választóktól ér-

kező, országos jelentőségű felvetéseket. A képviselők a  be-

számolóikon, fogadóóráikon elhangzott közérdekű bejelenté-

sek és jogos egyéni panaszok ügyében eredményesen intézked-

tek. A helyi tanácstagi beszámolókon a lakosság jelentős 

tömegei vettek részt. A megyei népfrontbizottság ugyanakkor 

felhivta a városi bizottságok figyelmét, hogy fordítsanak 

nagyobb gondot a városokban kialakitott megyei tanácstagi 

választókerületekben tervezett beszámolók előkészítésére, 

megszervezésére, a választópolgárok mozgósitására. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy az évtized végén a népfront-

bizottságok munkája politikailag tovább erősödött. Ez jel-

lemző a szervezeti élet területén is. Rendszeresekké váltak 

és tartalmában gazdagodtak a testületi ülések minden szin-

ten, az elkészült programtervek alapján tervszerűbb lett a 

munka, erősödött a kollektiv vezetés. Az április 27-i me-

gyei elnökségi ülésen részt vett Vass Istvánné, az Orszá-

gos Tanács titkára és Németh Károly, a megyei pártbizott-

ság  első titkára is. Vass Istvánné ismertette az Országos 

Tanács Titkársága március 31-i értékelését a megyében fo-

lyó népfrontmunkáról, amely segitette néhány elvi és mód-

szertani kérdés tisztázását és serkentőleg hatott a továb-

bi munkára. 
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Az elnökség a betegeskedő Nagyistók József elnök helyett 

Hantos Mihályt, a megyei Tanács VB elnökhelyettesét bizta 

meg az ügyvezető elnöki teendők ellátásával. 42 

A népfront tömegkapcsolata a 60-as évek elején tovább 

szélesedett. Erősödött befolyása a munkások, értelmisé-

giek és városi kispolgári rétegek körében, ami a béke-

barátsági és kulturális rendezvényeken, társadalmi munka-

akciókban, tanácstagi beszámolókon való részvétel alapján 

vált részben mérhetővé. A népfrontbizottságok a többi tár-

sadalmi és tömegszervezet mellett mindenütt jelen voltak 

a felmerülő kisebb-nagyobb problémák megoldásánál. Leg-

főbb feladatuknak továbbra is a termelőszövetkezetek meg-

szilárditását, a kivülálló gazdák meggyőzését, illetve 

- ahol ez volt napirenden - uj termelőszövetkezetek szer-

vezését tartották. Tapasztalhatók voltak részükről uj tö-

rekvések is, hogy a népfrontmozgalom valóban megtalálja 

a helyét a megváltozott társadalmi viszonyok között. A vá-

rosi és járási népfronttestületek a településpolitikai, 

békemozgalmi és kulturális feladatok mellett megvitatták 

a felvásárlási tervek teljesítését, az aratást és a csép-

lést, az őszi betakaritást és a kenyérgabona vetésterület 

biztositásá.t segítő mozgalmi feladatokat. Agitációs mun-

kájukkal támogatták az egyes termelőszövetkezetek munka-

verseny felhívását. A népfrontbizottságok tagjai több 

helyen folytattak  beszélgetéseket az uj tsz tagokkal a 

közös munkában való részvétel érdekében. /1961. első fél-

évében 76 %-os, a második félévben 72-?3 %-os volt a tag- 
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ság közös munkában való részvétele/ 43  A járási népfront- 

bizottságok a MEDOSZ-szal, a KISZ-szel és a gépállomások-

kal közösen rendszeresen rendeztek szántóvérsenyeket. Több 

esetben szerveztek kölcsönös tsz-látogatásokat, silózási 

ankétokat. 1961 őszén többek közt a kiszombori, a maros-

lelei és a ferencszállási uj tsz-vezetők vettek részt ta-

pasztalatcserén az apátfalvi Aranykalász és a magyaresa-

nádi Uttörő tsz-ben, hogy a nagyüzemi állattenyésztést ta-

nulmányozzák, a felgyői Alföldi Róna termelőszövetkezet 

tagjai pedig a nagyszénási Dózsa tsz-ben ismerkedtek a kor-

szerű sertés- és baromfitenyésztés módszereivel. 

Tovább folytatódott a  társadalmi munka-akciók szervezése: 

Szentesen a tv-állomás, a fürdő és bekötőut épitésén dol-

gozott a lakosság, Nagymágocson járdát, Csongrádon gyermek-

játszóteret, parkot és sportpályát, Csanádpalota és Nagylak 

között bekötőutat épitettek, Nagylakon parkositották a vas-

útállomás környékét is, Apátfalva-Magyaresanád cigánylakos-

sága munkába állítása érdekében pedig háziipari üzemegysé-

get szerveztek. 

A társadalmi-munka tervekbe elsősorban a lakosság jogos 

igényeit kielégitő feladatok. _ .kerültek be, igy végrehaj-

tásukra a népfrontbizottságok eredményesen tudták mozgó-

sitani az embéreket. Az egy év alatt elvégzett munka  ér-

téke a megyében több millió forint volt,/csupán a makói 

járásban másfél millió/. 

A gazdaságpolitikai agitáció és a konkrét területpoliti 

kai tevékenység mellett továbbra is jelentős szerepet vál- 
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lelt a népfront a politikai meggyőzőmunkában, a közvéle-

mény helyes , irányu alakitásában is. Augusztus végén, szep-

tember elején - a kubai Disznó öbölbeli események hatásá-

ra - megyénkben is bizonyos foka háborus félelemérzet volt 

észlelhető. A háborus rémhírkeltés elleni fellépést a  nép-

front a párt által rendezett szabad pártnapok mellett az 

üzemekben, lakóhelyéken szervezett kubai barátsági este-

ken, békegyűléseken, valamint a képviselői beszámolók al-

kalmával is támogatta. 

Az alkotmánynapi ünnepségeket megyeszerte a népfront szer-

vezte, Szeged városi bizottsága a "Sárgán" kétezer dolgozó 

jelenlétében az e napon rendezett nagygyűlésen avatta fel 

a munkásmozgalom mártirjainak emléktábláját. Szeptember 3-

án a Szegedi járási és a Sövényháza községi népfrontbi-

zottság megrendezte hagyományos Arpád-ünnepségét a környe-

ző községek többezer lakosa részvételével. Ennek ellenére 

az egyéni parasztok mozgalmi aktivitása a mezőgazdaság na-

gyobb ütemű átszervezése miatt komoly mértékben csökkent.  

A népfrontbizottságok egyénileg dolgozó tagjainak egy ré-

sze nem jelent meg az üléseken, rendezvényeken, vagy ha 

elment, akkor sem nyilvánitott véleményt. Hasonló okok 

miatt jelentett gondot a községi népfrontbizottságok veze-

tésében a nagy fluktuáció. Az egyéni paraszt népfrontelnö- 

kök, ha nem tudták elhatározni magukat a belépésre, lemond-

tak. /Kisteleken Dancsók István, Sándorfalván Darázs József, 

akik a megyei elnökségnek is tagjai voltak. 44/.A községi 

és városi népfrontbizottsági titkárok közül sokan voltak 
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pedagdgusnk, többen áthelyezésük miatt  kénytelenek voltak  

megvAlni funkciójuktól Egyes községekben a mozgalomnak a  

helyi pdrt- és tanácsi vezetők 9,rángáb61 tapasztalt bizo-  

woo mdrtékii lebecsülése okozta a pártonkivtili népfront   

vezetők lemondésát• Fléhány helyen  a  tangos  vesetői a .  vég-  

rehajtd bizottség és a saját tekintélytiket Sé?.tve nem vet-  

tók eziveaen a népfront kezdeményezéseit. ./Földeák, . Csanádw  

a5iberti, Tlegyarcsanád, Apátfalva, az6kkutas, Pusztemérges/ . 

n P  
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Az uS helyzetben - a mezőgazdeség szocialista éitQzerve-  

zésével M  tehát a aaBpYrontbizottvágok munkája a fejlődés  
Gs aokezinUaóg ellenére sem változott a szükséges do le- 

hetséges mértékben• íl0002u ideig az utkeresés, a kgeórlete-  

zés volt rd a jellemző. Csak lassan fordult  a figyelem a  
termelés, telváQárlie, a raupkatermelékenyoág növeléi+s, a  

munkaszervezet klalakitása, a munkafegyelem megezilárditáM  

sa és a termelőszövetkezeti közösségi élet fokozottabb ki-  
bontskoztatósa  ~lelé. A bizottságok egy részének  tevékeny-

sége hullámz6 volt  o nagy volt közöttük a szfnvenalbQli  kti-  
lönbség, a testületi Ulések napirendjén ritkán ozer©pel-  

tek as  adott  tezdia.ot fejlődésének egy-egy  oldalát elemző  

átfogd tómák, a politizálás főleg csak a napi  feladatok  

megbeezéléeére sQ,óritknzott, a legtöbb eoetben le©zikült  

részletkérdésekre.  Bár a mozgalmi beszámolók, jelentések  

ósa előterjesztések gyakran hengsulyozták a munkásosztály  
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vezető szerepét, s a bizottságok egyetértettek a párt poli-

tikájával, minden tőlük telhetőt mégtettek a szocializmus fel-

épitése érdekében, a munkások részvétele a lakóterületi munká- 

ban mégsem volt kielégitő. Az üzemekben a gazdasági és párt-

vezetők gyakran  nem vették elég komolyan a népfrontban kifej-

tett tevékenységet, a pártszervezetek pedig nem fogadták el 

pártmegbizatásként. Helyenként érezhető volt a pártban a nép-

frontmunka lebecsülése, esetenként csak rányomtatták a nép- 

front nevét is a meghivéra, s annak vezetői csak onnan érte-

sültek, hogy ők is szervezői, felelősei egy-egy rendezvény-

nek. 45  

Párt- és népfrontvezetők körében is megjelentek, vagy to-

vább éltek korábbi helytelen nézetek a népfront lényegéről: 

"A Népfrontnak az a feladata, hogy továbbitsa .a lakosság ré-

széről felmerülő panaszokat, kívánságokat az illetékes párt-

és állami szervekhez. Ezt akkor is meg  kell  tenni, ha törté-

netesen a panaszosnak nincs. igaza. A Népfront nem szállhat 

szembe még a helytelen kérdéseket felvetőkkel szemben sem, 

mert ha ezt tenné, az a birálat visszautasítását jelentené, 

és rontaná a Népfront tömegkapcsolatát." - irtók egyik je-

lentésükben a Szentes városi népfrontvezetők. 

A hódmetáővásárhelyi népfronttitkár szerint "... az emberek 

bizalommal fordulnak ügyes-bajos dolgaikkal, munkaügy, la-

kásügy, pénzügy... a Népfronthoz.. mert ha ezeket az ügye-

ket nem intéznénk el, sóhivatalnak neveznének bennünket." 
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"Tekintettel arra, hogy területünk már csaknem 100 %-ig nagy-

üzemi gazdálkodást folytató szektorból áll, melyekből 70 % 

állami gazdaság, igy a népfrontmozgalom igen kis területen 

mozoghat." 46  -. vélekedett a cserebökényi népfronttitkár. 

Más vélemények hangsulyozták, hogy a Népfront legyen az a 

fórum, ahol a tömegek vitatkozhatnak. Szélsőségesebb elgon 

dolás volt,  hogy ,a legszínvonalasabb munkának a népfrontban 

kell folynia, mert itt tömörülnek a párt és a tanácsi szer-

vek vezetői. 

Ezek a nézetek leegyszerüsitették, vagy egyoldaluan eltorzi-

tották a népfront lényegét, á népfrontmozgalom feladatát, 

gyakran a felsőbb szintit párt- és népfront határozatok is-

meretének hiányából táplálkoztak. Terjesztőik lemondtak a 

tömegek neveléséről, a párt politikájának magyarázásáról, a 

meggyőző munkáról, gyakran cask a látványos, a népszerü mun-

kát vállalták. 

Az emlitett nézetek felszinre kerülése az uj társadalmi 

viszonyokhoz való alkalmazkodás kapcsán tapasztalható ut-

keresésen kivül erősen összefüggött a népfrontmozgalmon be-

lüli kádermunkával, a pártirányitás helyenkénti gyengesé-

geivel, a társadalmi átrétegződéssel. 

Az 1960. első belében megtartott népfrontválasztások uj erő-

ket vontak be a népfront vezető testületeibe, a mozgalmi mun-

kába, a vezetők általában a város, község megbecsült polgá-

rai, tekintélyes emberek lettek. Ugyanakkor a népfront veze-

tői éppen tekintélyüknél, társadalmi rangjuknál fogva sokszor 
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3-4 funkciót is betöltöttek, az ujonnan bekerültek viszont 

kevés politikai tapasztalattal rendelkeztek, igy a munka 

sokszor egyedül . a járási vagy városi titkárra hárult. A köz-

ségekben gyakran összefonódtak a tanácsi és a népfront funk-

ciók, a mozgalmi jelleg elmosódott, a népfront részéről is 

ritkán történtek önálló kezdeményezések, néha a tanácsi ve-

zetők ezeket sem támogatták, tekintélyüket féltve mindent 

állami, tanácsi feladatként kezeltek. 

Mindezek közrejátszottak abban, hogy a választások utáni 

időben a fellendülés helyett a népfrontmunka lanyhult, a 

bizottsági tagok egy része el-elmaradozott az illésekről, 

nem találta meg a helyét a testületben. A testületi ülé-

sek nem voltak rendszeresek, elmaradt a határozathozatal, 

a végrehajtás nem volt következetes. A munkastilus, munka-

módszerbeli hiányosságok megszüntetését nem segitette a 

felsőbb szintit irányitás néhány gyengesége sem. A függet-

lenitett apparátus a választások után tulzottan egyes ki-

választott helyekkel foglalkozott. A megyei titkár 1960-

ban 2-3 esetben járt pl. a szentesi járásban; 4 óv alatt 

átfogóan nem értékelte megyei testület ezt a területet. 

Hiányzott a jó megyerés országos tapasztalatok elterjesz-

tése. Az Országos Tanács részéről kijelölt instruktor sze- 

mélye gyakran változott. Ők bár többször megfordultak a 

helyi népfrontbizottságoknál, a helyes munkastilus kiala-

kitásához kevés tanácsot adtak, látogatásaik főleg érdek-

lődés jellegnek voltak. A látottakról, hallottakról rit-

kán nyilvánitottak értékelő véleményt. Egyikük, Márton 
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Lajos - amint az a Szentesi járási népfrontmunkáról folyta-  

tott brigádvizsgálat jelentéséből kitűnik - egy alkalommal  

valamelyik községben ki sem szállt az autóból, mert nagy  

volt a sár. 47  

Néhány járási, városi népfrontvezető esetében /pl+ Hódmező-

vásárhely/ felmerült az alkalmasság kérdése is. A megyei  

népfrontvezetők a választások után mellőzve érezték magu- 

kai! A  mn.7iiga•sri ~agg al9h/► 4 
 á.14 

 e.+r.  ~+...>,,,,... ~. ~..r...é  1. g  7-- 
~,.., .  .a ....,v.. cw..   cav cz cu c~.  vc A c rs n eYti moz mozgalmas  

időszaka lezárult, az uj társadalmi viszonyoknak megfele-

lő mindennapi munka ideje érkezett el. A megfelelő eszkö-

zök, módszerek megkeresése nem ment egyezerben, s a nép-

front vezetői a mozgalmon belüli nehézségek megoldását a  

munka szinvonalának javulását gyakran a pártarányitás erő-

sitésétől, következetesebbé válásától várták.  

A megyei pártbizottság és a népfront megyei szervei kö-

zötti kapcsolat rendszeres volt, megvalósult a következe-

tes pártarányitás, Ez megnyilvánult a megfelelő pártképvi-

seletben, a népfrontban dolgozó kommunisták rendszeres be-

számoltatásában munkájukról, a népfront vezetőinek infor-

málásában csakugy, mint a napi munkához nyujtott segítség-

adásban. Városi ős járási szinten ugyanez volt a helyzet,  

bár Csongrádon és Szentesen kérdéses volt, hogy ki képvi-

selje a pártbizottságot a népfrontban, a titkár, vagy a  

PTO-vezető.  Néha előfordultak információs problémák.  

/A Szentesi járási pártbizottság pl: nem juttatta el a  
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népfrontról szóló határozatát a.népfront vezetőihez, igy 

a határozat végrehajtása, annak ellenőrzése lehetetlen 

volt./ 

Szinte valamennyi szinten nehézségek merültek fel a nép-

fronttestületekben működő pártcsoportok munkájával kap-

csolatban. Létrehozásuk elhozódott, tevékenységük legtöbb 

helyen formális volt, nem találták meg igazán feladatu-

kat. A k3zségi pártszervezetek egy része a tsz-szervezést 

követően valóban saját szervezeti ügyeivel volt elfoglal-

va. A párttagság száma viszonylag alacsony volt, a rendki- 

felvételekkel sok olyan becsületes parasztember ke-

rült 'a szervezetekbe, akiknél az elkötelezettség ugyan 

nem hiányzott, de az életmódváltozást követően a tudata 

változások még hosszabb nevelőmunka, önképzés és gyakor-

lati tapasztalatszerzés után következtek be körükben. 

Érthető, hogy  a politikai  munka szinvonala, a tömegszer-

vezetek és a tanácsok pártirányitásának szintje csak fo-

kozatosan érte el a követelményeket. 

A megyei pártbizottság az emlitett problémákat j61 

látta, a népfrontmunkát elemző testületi ülésein felhiv-

ta ezekre a figyelmet, megfelelő határozatokat hozott 

megszüntetésükre. A végrehajtó bizottság helytelennek 

tartotta, hogy sok helyütt a kommunisták türelmetlenek 

és bizalmatlanok a pártonkivüliekkel szemben a népfront-

bizottságokban. óvott a korábbi szubjektivista megitélés 
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visszatérésétől, a népfrontbizottsági tagok iránti biza-

lom szükségességét hangsulyozta. Kiemelte, hogy a tömeg-

szervezetek, köztük a népfront pártirányitása is nemcsak 

a testületi üléseken való. ilyen vagy olyan szintű képvi-

seletet jelenti, nem az adott területi pártbizottság tit-

kárának, vagy osztályvezetőjének jelenlététől függ, hanem 

az összes többi területen dolgozó kommunista részvételét, 

cselekvő politizálását is  jelenti.  

Pelhivta a figyelmet a népfront-vezetők leterheltségére, 

ezzel kapcsolatban a káderutánpótlási bázis szük voltára. 

Hangsulyozta,hogy az alapvető cél az uj helyzetben, amikor 

a párt tagsága sokkal kevesebb a korábbinál és sokkal na-

gyobb pártonkivüli tömegekhez kell eljuttatni a párt poli-

tikáját, azoknak a módszereknek a keresése, amelyek e po-

litikának megfelelnek. 

A régi beidegződések azonban esetenként még a pártvezetők 

körében is hatottak, a korábbi hibák megismétlődésétől 

tartottak ős a mozgalom tisztaságát féltették. A vezetők 

egy része a pártonkivüliek irányába való erőteljesebb 

nyitást tartotta szükségesnek, a azok bevonását a népfront-

mozgalomba, akik az ellenforradalomban bűnt nem követtek 

el, csak ugymond "megperzselődtek", de korábban politikai 

munkát végeztek, mert ezek megfelelő keretben a szocializ-

mus javára dolgoznának. Szükségesnek tartották, hogy ne 

legyen szektás elfogultság azokkal szemben, akik az ellen-

forradalom idején félrehuzódtak, de korábban aktiv politi- 
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kai munkát folytattak, bizalmat kell nekik szavazni, mert 
őket már nem megnyerni kell, hanem tovább nevelni. A koráb-

ban említett okok miatt ez a realista álláspont azonban 

csak fokozatosan tört utat a tömegszervezeti politikában. 48 

6. A népfront tevékenységének a társadalmi viszonyok átalaku-
lásához igazodó tartalmi és módszerbeli megujulása 

Pártunk az ellenforradalom után kimunkált következetes 

szövetségi politikájának megvalósitásával - a jobb- és bal-

oldali elhajlások dleni elvi küzdelemmel - irányt mutatott 

különböző szintű szervei és a tömegszervezetek tevékenysé-

géhez. Az MSBMP kongresszusai és a Központi Bizottság hatá-

rozatai segitették a helyenként tapasztalható, - a korábbi 

rossz gyakorlatban gyökerező, vagy az uj társadalmi válto-

zások meg nem értéséből következő - helytelen nézetek le-

küzdését. A megyei pártbizottság a felsőbbszintü határoza-
tok helyi adaptálásával a tömegszervezetek következetes 

irányitását valósitotta meg, elvi meggyőzőmunkával leküz-

dötte a szélsőséges nézeteket. A mezőgazdaság szocialista 

átszervezése befejezése után az uj tsz pártszervezetekbe 

rendkívüli tagfelvétellel olyan volt egyéni parasztokat 

vettek fel, akik korábban éppen a népfrontmozgalmon belül 

végzett politikai és társadalmi munkájuk eredményeképpen 

váltak érdemessé a párttagságra. Az .emberek tudatában, 

gondolkodásában a mozgalom egyre inkább tért hódított, 

ott is, ahol kezdetben csak 1-2 ember kapcsolódott be a 

közösségi munkába. 
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A mezőgazdasági jellegig pártalapszervezetek megszilárdulá-

sával erősödött és hatékonyabbá vált a községi népfront- 

szervek pártirányitása is. A mezőgazdasági termelőszövet-

kezetek fejlődésével, az üzemek és tsz-ek kapcsolatának 

erősödésével párhuzamosan a népfrontmozgalom figyelme mind 

jobban az üzemek, a nagyüzemi munkások felé fordult. Nőtt 

számuk a népfront testületeiben, munkabizottságaiban, erő-

södött részvételük a lakóterületi munkában. Tovább növeke-

dett a népfront befolyása az értelmiségre, különösen a vá-

rosokban, nagyközségekben, ahol a pedagógusok, orvosok, 

jogászok, müszaki értelmiségiek egyre aktivabban vettek 

részt a mozgalom akcióiban, kezdeményezéseiben. Az alkal-

mazottak, városi, kispolgári rétegek közremiiködése is ha-

tékonyabbá vált. Ugyanakkor további feladatként jelentke-

zett a lakosság más rétegei - többek közt a növekvő lét-

számu mezőgazdasága. szakemberek - irányába való nyitás, 

az ifjuság és nők körében a befolyás növelése. 

A társadalmi viszonyok átalakulása /1961. végén Csong-

rád megye szántóterületének 95 %-a volt a szocialista 

szektor, 12,9 % állami gazdaság, 74,1 % mezőgazdasági 

termelőszövetkezet, 8 %-a mezőgazdasági szakcsoport, 
49 

ezekben 64.099 fő dolgozott/ uj követelményeket támasz- 

tott a népfrontmunka módszerének, a tömegekkel való kap-

csolattartásnak és a népfront pártirányításának a tovább-

fejlesztésével szemben. A korábbiaknál hangsulyozottab 
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ban jelentkezett az alsóbb szintű népfrontbizottságok 

segitésének igénye, a testületi tagok feladattal, meg-

bizatással való ellátásának és az aktivahálózat bővi-

tésének szükségszerűsége. Előtérbe került a közös gaz-

daságok megerősítésének a kérdése. El kellett érni, hogy 

a pártszervezetek ebben a munkában támaszkodhassanak a 

népfrontbizottsági tagokra a közhangulat alakit ásában, 

a munkafegyelem erősitésében, a népgazdasági érdek ér-

vényesitésében,  a termelési eredmények fokozásában. 

Mindez  szükségessé tette a népfront és a többi tömegszer-

vezetek kapcsolatának kialakitását, munkájuk összehango-

lását. Ehhez viszont minden szinten növelni kellett a 

pártirányitás hatékonyságát. 

Az elmult három évtized eredményei bebizonyították, hogy 

a pártszervezetek és a népfrontbizottságok megyénkben 

jól oldották meg ezeket a feladatokat. Erről tanuskod-

nak gazdasági és kulturális eredményeink, szükebb hazánk 

lakosságának nemzeti- és munkásmozgalmi örökséget ápoló 

munkája, hagyományteremtő tevékenysége, a megyében élő 

különböző társadalmi rétegek összefogása a gondtalanabb 

és a nehezebb időszakokban egyaránt. 

Megyénk népfrontmozgalmának az ellenforradalom utáni 

közel harmadszázados története a magyarországi népfront-

mozgalom öt évtizedet felölelő tapasztalatait és ered-

ményeit gazdagitja. 
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"A több mint négy évtized bizonyitja: a párt szövetségi 

politikája ném taktikai lépés, hanem a társadalom belső 

szükségletének hosszabb távra szóló kifejeződése; a tár-

sadalmi osztályok és rétegek objéktiv helyzetéből faka-

dó érdekközösség. A haladó erők összefogására, a népi 

nemzeti egység erősitésére mindaddig szükség lesz, amig 

a kommunizmus teljes felépitésével meg nem szünnek a -

társadalmi osztályok é s rétegen, /e 50 

Népfrontmozgalmunk jövője tehát igéretes. 

Doktori értekezésem végére érve lelkiismereti kötelességem-

nek tartom, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik nagy 

tapasztalatukkal, értékes, jószándéku és megszivlelendő ta-

nácsaikkal, utmutatásaikkal segitették abban, hogy szerény 

munkám elkészülhetett. 

Ezuton szeretnék mindenekelőtt köszönetet mondani dr.Hegyi 

András egyetemi adjunktusnak, aki sokoldalu tudományos,ok-

tatói és közéleti elfoglaltsága mellett volt szives és el-

vállalta dolgozatom témavezetését és munkámat ugy irányi-

totta, hogy minél teljesebben sikerüljön a lényeges össze-

függéseket megragadnom a vizsgált időszak népfront-mozgalmi 

munkájában. 

Az  értekezés megirása során mindvégig segítséget kaptam 

Molnár Sándortól, a Hazafias Népfront Csongrád megyei tit-

kárától és Nagy Istvántól, a megy ei  bizottság elnökétől, 

akiknek a tapasztalata, véleménye és tanácsa nélkülözhe-

tetlen volt a téma megirása szempontjából. 



IV. Dokumentumok, szemelvények 

Magyar Szocialista Munkis pi,rt 
Megyei pirtbi.zottsági titkárainak 51  

Székheiyeikep 

Az utóbbi időben a m wer belpolitikai életben mind több 
esetben keí 1l szóba a népfront kérdése. Most, hogy pártunk 
szervezetileg meger- ©s dUtt, megtartottuk az Országos párt.,  

értekezletet, előzőleg kiegéezitettUk a Koím nyt, mór két 
esetben hivtuk Booze az Országgyalést, jelentős mértékben 

átszerveződtek a népfront megyei,, jáirt bizottságat is, 

időszez(ivé vd1t hogy átszervezzük .a népfront 'vezetőszervei- 

nek és kbzp©ntjénak a  munkáját, hogy politikai életcinkben 

kiszélesitstik a demokratikus erők E3eszefogását, a. dolgoz! 

t 5megek mind fokozottabban a  párt karé való tbmYrité®ét. 

Az elc3tt4snk á3.16 feladatok  megoldására, a s2oci.aliiztnus 

épitésében, amelyet am Országos Pártértekezlet is megjel.€il.t, 

kevés '. csak saját erőre timaszkodpi. A pártonkivali munkások, 
parasztok ezéizezrQit is aktivizálni kell. 

Mielőtt vezető pártszervek elé végleges javaslatot készt- 
tendnk a  népfrontmunkával kapcsolatban, szeretnénk megismer' 
ni s megyei népfrontbizottságok álláspontját néhány kérdés- 
ben. 

1/ Hogyan lát jdk most aNépgront helyzetét a megyében? 
MLikUdriek-e,  legalábbis  a negpobb helységekben a nip-  



frontbázottsógok, megfelelő-e asszetóte3.€ik, részt vese- 
nek--e ebben a munkabon a páxtonkivUliek? MUkcidnek -e a 
képviselő csoportok, tartanak-e népfront-gyUlé®eket? 

2/ MilYen javas1etaik vausak az eltitdrsakn~tmk a pártonkivali 

dolgoz6knek a. Népfronton kéresztU,é. .val6 aástivi2alá®ara? . 

Van-e a régi gyukorlo ►ttől eltérő uj médozerokro, szerr.: 

vpzet$ fdrmara, u. politikai . tUmegmunka kiszbles3:tgs6re; 

összeheaagolá,sdra , javeslatuk, emit ezUkségesnek tsrte,- 
nah,  hogy  a pórt Kr3zponti Vezetősége elé kerti3ő javas « 

latban figyelembe vegytink? . 

3/ A  régebbi  koaliciós 'pártök tagjai, vagy olyan parton-
kivUll közéleti személyiségek körében, akik elismerik 
a páit, a kermánY politikáját, tapasztalnak-e éidek- 
1sd6st a közUgyek iránt, ha;j3.andösagot arra, hogy a 
Népfront nunká fidban részt vegyenek? 

felsorolt néhány kérdésre szeretnék az elvtársaktól xtivid 
valeszt kapni, bogy vőleményeiket a Savaalatok e3.kószités6- 
nál figyelembe vehesaUk és hogy a tényleges helyzetet ne 
cask a népfront-szervektől kapott jelentésekből 3umerjfalk 
meg. 

A 

 
Budapest, 1957. Julius 1• 

Blvtársi Udvaziottei : 

Apró Antal 



Tdpai Anta].6 L -  otutem 

Alkotuh{352  
Ado ilot/ 

1957-ben -- mikor a viddki kulturd3.ie központok dledezni kezdtek, 
koreotdk a aajdt utjaikat, fejl6ddaUüs lehet64dgeRt « ugy drez- 

ten, hogy eljött az dn 1d6m, teremthetek valamit, amire engem 
m nultem kdpesit, oft  kdtQlQz: Szervezek egy tovdbblapzó minta- 
mtiTcie]yt, a kdpzSrntitvdozet o iparnUtvdazQt do milvdozi ipar sz:intd.. 
ziadt ezolgl.á 	amely s.ollemi. 6o gyakorlati központja 
leoz a szakmunkások e®ztdtikei neveldodn4k. Egy axjdzolZemil mUt- 
vdezeti központot ozervozek, amely szegedi hagyo rcunyokra 6pU1., 
helyi sajátosodgokra. Ezt majd  minden ®zogedi magádnak dxsezYi©ti. 
Ba jdasn€ak majd  az arenykez'd 'dreg tt©e;or©ink, fiatal seg4deink s  

4zaLmunkáQok do szvkm4n kivUliek, hogy fej3eoazgL izldraB.iket, 
m,amudlie-techtiika3. tudásukat. Igazi szocialista alkotdmiihely 
leozt /••./ 
MeQ0.yertEtm ez  ügynek a üazafie,.s Wpfrontot, a tanács ndpmUivold- 
ni bsztdlydt ds a Szegedi Tervező Irodát. Tandontitt lelkesedtek 

az 'dtletdrt. A KazaQiao 114pfrontban "tip3kua n -dpfrontfQladat-

hint" LQzeltdk a m9holy Ugyát. Titkárdvai, Nagy Ietvdnnal ds 
Turai Gd za tanfrral a mUhely ezdmdra f©lndrt4ik a T:laddch utca ?, 
sz. alatti BQnkdc4i-fdle Uresan álld lakatoomifYial,yt. BeoaddoQ 

Kornól városi f6mdxnök megsugta, hogy anyagi fedezet  Is  lesz 

rd. Mixed a vdr©snas p6nze dv vfgán, amelyet erre  fordithatunk. 



Részlet 

a Magyar Szocialista Munkáspárt 1959, évi megyei. pártőrtekezleti 

'beszámolójából 53 

/1959. X. 30-31. / 

Az ellenforradalom után a párt helyes politikája kedvező 
helyzetet teremtett a népfront mozgalom számára ős meg 
is követelte annak erősitéeét. A párt vezetésével a me- 
gyében is  sok feladat megoldásában eredményesen mUködtek 
közre a hazafias népfront helyi bizottságai. A hazafias 
népfront keretei, között, a párt vezetésével a killönböző 

nézeteket valid pástonkivaiiek támogatják a  szocialista 
építőmunkát, a nemzeti fiiggetlenség védelmét, a békéért 
folyd harcot. 
Az utóbbi időben megyénkben olyan helytelen felfogás ter-
jedt el, mely szerint a hazafias népfrontra nincs már 

szikség. Se  teljesen ellentétes a párt álláspontjával do  
nem lehet vele egyetérteni, mert a szocializmus épitése 
megköveteli a népfront további tevékenységét. A népfront 
feladatát azonban csak akkor töltheti be sikeresen, ha a 

kommunisták belyenkőnt tapasztalható idegenkedése megszU-
nik, bemennek oda dolgozni, kezdeményeznek, biznak a pár-

tonkivUliekben, megosztják velük a munkát és a felelős-
séget is. 
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A Hazafias Né»froft 1938. mArcius 13-i aLktivaUlésáp meg- 
vá1a ztott meavei. elnökagsaAvsorat  54 
Blnbk; Nagyist6k József, az országgy tlés alelnöke, titkár; 
Katona Sándor orszálési képviselő. Alelnökök: Németh 
Károly, az MSZMP Csongrád megyei Bizottság eisőtitkára, 
Papp Sándor, a Csongrád megyei Tanács VB elnöke, Gyovai 
Lajos a KISZ Csongrád megyei Bizottság titkára, Tóth cet.. 
vénné, a. megyei nőtanács titkára, Czukár György, valamint 
JO ► ész József, a szakszervezetek megyéi tanácsának elnöke. 
Az elnökség tagjai; Balázs Károly /Makó, Gépgyár, munkás/, 
Bordás Perene /Szeged, BM megyei főosztálya, rendőrőrnagy/, 
Bozó Sándor /Hó dmezóvásárhely, a megyei tanács titkára, az 
MSZBT megyei. elnöke/ 0  Dáncsók István /Kistelek, egyéni dol-
gozó paraszt/ 0  Debreczeni János /Szentes, egyéni dolgozó 
paraszt/ 1  Génes Mihály /Mindszent, Lenin TSZ/, Gera Sámuel. 
/Makó, egyéni dolgozó paraszt/ t  HunyaákUrti Lajos /Hódmezcő-
vásárhely, a MÉSZÖV megyei elnöke/, Kocsis S. Perenc /Móra-
balom4  Vörös Október TSZ/, dr.László György /Hődmezővásár- 
hely, a  megyei tanács egészségügyi osztályának vezetőjel, 
Molnár Imre /Hódmezővásárhely, a megyei tanács előadója/ t  

Munkácsy György /Szentes, a Csongrád megyei református 
egyházmegye esperesei, Nagy  Károlyné /H6dnez6vásárheiy, a  
városi tanács elvadó ja/, Nagy Tibor /Szeged,  a  csanádi me-
gyéspuspök titkára/, Osváth Béla /H6dmez6vásárhely, a TTIT 
megyei titkára%, Perényi István /Szeged, a Csongrád megyei 
Hirlap ' - ;rovatvezetője/, Pozsár István /Csongrád, Botor-
gyár/, Rostás Mihály /Ródmezővásárhely •  Mérleggyáir/, Sas 
Bóla AlódmezővásáthelY 0  megyei főagronómus/, dr.Szánthó 
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EleZn6r /Szeged, megyei bir6sdg/, azildgyi 33ez®6n6 Alegylak, 

kendergyax/, dr•Szit.as s36zsef / Szeged, a  ptlepi3k4 blvatal 

rckt,b2?c,/: Takaee =bay  /Mak+S, tez-tag/, Varga Kovacs Ja- . 

Yaos  /1164I3Q5'röVdsdrhE317!  az UúZUP tt1®gy43 b'1zottHdganak m►vn- 

katdrsa,/, Veszelirt0v =Win  /Ujezerativds, tsz•-tars/, ViGh 

Imre /Sz6kkutest  egg6ail.eg dolgoz6 paraozt/ 6a V3scze 

zaser /Csanytel.e&, ea6ni dolgoz6 paraszti. 
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Vélemény  

Horváth Lajos: A népfrontmozgalom Csongrád megyében 
a szocialista konszolidáció és a szocializmus alapjai 
lerakásának időszakában 1957-19 .62. c. doktori értekezéséről 

Az 1956. évi ellenforradalom leverését követően az LiSZT''P 
határozottan törekedett a szövetségi  politika új alapokon 
történő kibontakoztatására. Ebben különleges szerepet kapott 
a Hazafias Népfront újjászervezése és támogatása. Az MSZP 
megvalósította azt a lenini tanítást, amely szerint:  "A  'forradJ 
lom mély, állandó . és jellemző vonása a dolgozó tömegek meg-
szervezése a szocialista gazdaság és társadalom felépítése, az 
új szocialista demokrácia kiterjesztése." 

Horváth Lajos értekezésében arra vállalkozott,_ hogy bemutassa 
a.népfrontmozgalom Csongrád megyei históriáját a szocialista 
konszolidáció és a szocializmus alapjai lerakásának az időszaká- 
ban. 

Széleskörű szakirodalom és forrásanyag - zömében levéltári 
felhasználásával eleget tett kitűzött céljának. Színvonalasan 
elemzi a népfrontmozgalom szervezeti megújhodását, a népfront-
aktivisták részvételét a mezőgazdaság szocialista átszervezé-
sében, és a haladó kulturális örökség ápolásáért tett erőfeszí-
téseket. 

Az értékes, gazdag forrásbázison nyugvó elemző fejezeteket 
eddig még nem publikált dokumentumok, szemelvények egészítik ki. 

A doktori értekezés anyaga megalapozottan támasztja alá  
szerző végkövetkeztetését: "A népfrontmozgalom megerősödése az.;-  
adott időszakban bizonyítja, hogy a párt szövetségi politikája 
nem taktikai lépés, hanem a társadalom belső szükségletének 
hosszabb távra szóló kifejeződése, a társadalmi osztályok és 
rétegek objektív helyzetéből fakadó érdekközösség." 

Horváth Lajos értekezését tartalmi  értékei és a megformálás 
igényessége alapján s u m m a c u m l a u d e minősítéssel 
javasoljuk elfogadásrá. 

Szeged,1986.ápr.l0. 	 , 
/dr.Csatari Dániel/ 
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