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A Szántó-Kovács János-féle agrárszocialista 
mozgalom 

(Csongrád megye tanácsa VB Népművelési Osztályának kiadása, 1954.) 

A Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Csongrád 
megyei szervezete azzal a helyes célkitűzéssel, hogy a dolgozók széles tömegei nép-
szerű formában megismerhessék megyénk haladó hagyományait, múltjának ma is 
harcra lelkesítő örökségét, szocializmust építő jelenét: füzetsorozatot indított. • Öröm-
mel üdvözöljük a „Csongrád megyei füzetek" első számát, amely Bíró József ava-
tott tollából az 1894-es, magyarországi és külföldi vonatkozásban is komoly vissz-
hangot keltő, harcos emlékével, a „Viharsarok" vármegyéiben mindmáig elevenen 
élő és ható hódmezővásárhelyi földmunkás és szegényparaszt mozgalmat mutatja be. 

A múlt század 90-es éveiben kibontakozó parasztmozgalmak gazdasági gyö-
kere az a szörnyű nyomor volt, amelybe á mezőgazdaság ú. n. „porosz-utas" kapi-
talista fejlődése taszította a dolgozó parasztságot. Az agrárproletár és szegény-
paraszt tömegek elviselhetetlenül sanyarú helyzetén sem a kivándorlás, sem á na-
gyobb városokba való özönlés nem segíthetett; csakis az 1848-ban következetesen 
végig nem vitt forradalom befejezése, a nagybirtok szétosztása biztosíthatta a „föld 
rabjainak" létfeltételeit. A fellendülő munkásmozgalom lángralobbantotta a szegény-
parasztságban felgyülemlett szociális feszültség roppant gyújtőanyagát. A forrongó 
paraszttömegek harcra keltek a földért, a • szabadságért és az egyenlőségért, objek-
tíve a demokratikus agrárátalakulásért. Ennek a küzdelemnek volt kiemelkedő lánc-
•szeme a • Szántó-Kovács-féle • vásárhelyi megmozdulás, amelynek forradalmi lendü-
lete az agrárproletáriátus-harckészségét, elszántságát bizonyítja. De a földmunkás-
ság hősi küzdelme ebben az időben nem vezetett sikerre, mert nem. volt következe-
tesen forradalmi munkáspárt Magyarországon, amely. megteremtette volna a demo- • 
kratikus forradalom győzelmének feltételét, a munkás-paraszt szövetséget. Forra-
dalmi párt hiánya következtében a parasztmozgalmak többsége nélkülözte a kellő 
szervezettséget és vezetést. A Szociáldemokrata Párt opportunista vezetése nem 
látta sem azt, hogy 1848. demokratikus befejezése a munkásosztály • feladata, sem 
azt, hogy ennek megoldásához a proletariátusnak szövetségesre van szüksége. 'Nem 
írta zászlajára a földosztást, ezzel elutasította a ' parasztság legfontosabb követelését.' 
így a. munkás- és parasztmozgalom forradalmi egysége, nem jött létre, A szegény-
parasztság önállóan kereste a ' megoldást, és ennek folytán dz ú. n. „agrárszocializ-
mus" útjára tévedt. A munkás- és parasztmozg'alom egymástól való elszigeteltsége 
következtében az uralkodó osztály csendőrszuronnyal, rendőrbrutalitással, terrorral 
úrrá lett 'az elnyomottakon. Szántó-Kovács Jánost és társait, a dolgozó nép.nagyobb 
darab kenyerének foradalmi harcosait, bebörtönözték. 

A hivatalos - szociáldemokrata pártvezetők opportunizmusa a 90-es évek első 
felében még nem Hatotta -át az egész pártót; az alsó- és középkáderek igyekeztek 
kiépíteni a munkásság és az agrárproletariátus szövetségét. Szervező munkát végez-
tek az alföldi mezővárosokban, falvakban, olvasóegyleteket alakítottak, és ott a 
földmunkásokat megismertették a szocializmus eszméivel. A vásárhelyi Altalánco 
Munkás Olvasóegylet megalakulása is így történt. Az' egylet élére csak-
hamar Szántó-Kovács János került, akinek vezetésével a "mozgalom radikális irány-
ban fejlődött. A rettenetes nyomorban sínylődő napszámosoknak, kubikosoknak és 
téglagyári munkásoknak a nagybirtokosok és kapitalisták érdekeit védelmező rend-
szerrel szembeni elégedetlensége forradalmi jellegű megmozdulásban, a városháza 
megostromlásában robbant ki, amikor Szántó-Kovács Jánost a rendőrség letartóz-
tatta. Habár az uralmon lévők véresen leverték a vásárhelyi nincstelenek hősies 
harcát, mégsem volt az . hiábavaló. Nemcsak Hódmezővásárhely, hanem az egész 
Csongrád, Csanád, Békés vármegye dolgozó népe az 1894-es megmozdulás példájá-
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bal merített erőt a reakció eJleni további küzdelemhez. A forraoalmi agrárprole-
tariátus hősies harca ma is lelkesít bennünket békénk megvédésében, az új, jobb, 
igazságos társadalom felépítésében, amelyért Szántó-Kovács és parasztjai- börtön-
nel és szenvedéssel dacolva küzdöttek. i 

Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Bíró József közérthető formában, érdé» 
kesen megírt, világos, áttekinthető szerkezetű tanulmányában. Ereaen kuta tá-
sokon alapuló munkája az eddig meglehetősen elhanyagolt helytörténeti problé-
mák egyikét oldja meg. Megyénk igen gazdag haladó hagyományokban, de ezek 
összefoglaló, népszerű feldolgozása még csaknem teljes egészében hiányzik. A „Cson-
grád megyei füzetek" sorozata komoly lépésnek ígérkezik e mulasztás megszünte-
tése terén. Dolgozóink minél előbb szeretnék megismerni Szeged haladó irodalmi 
örökségét, á szegedi munkásosztály hősies küzdelmeit, megyénk nagynevű képző-
művészeit (Tornyai, Koszta stb.). Kívánatos volna, hogy a füzetek jelentőségüknek, 
belső értéküknek megfelelő külső formában jelenjenek meg. 

Gaál Endre 

SZÉKELY LAJOS: 

A szegedi munkásság harca a Tanácsköztársaságért 
(A Magyar Tanácsköztársaság hősi küzdelmeiről." Tanulmányok, 

Budapest, Szikra, 1954. 244—270. 1.) 

A felszabadulás utáni magyar történetírásnak komoly feladata lett az, hogy 
a történelmi tényeknek megfelelően hozza napfényre, igazi értékében mutassa be 
1919 hősi harcait, .megtisztítva' népünk e dicső" hagyományát attól a sok rágalom-
tól, melyet az ellenforradalmi történetírás, az egész Horthy-rendszer reá szórt. 
A történészeknek nemcsak az a feladat jutott, hogy általában bemutassák az egész 
ország életét a Tanácsköztársaság idején, dé az is, hogy sok helytörténeti részlet-
kutatás, feldolgozás alapján feltárják a Tanácsköztársaság létrejöttének körülmé-
nyeit, nagyszerű küzdelmeit, az első magyar proletárdiktatúra történelmi tanulságait.' 

.'Szeged 1919-es történetének feldolgozása nem csupán helytörténeti jelentőségű 
részletét jelenti a Tanácsköztársaság története megírásának: sokkal fontosabb énnél, 
hiszen e város történetének feldolgozása tárja fel valójában, miféle „erők" állottak 
a szegedi ellenforradalom mögött, és hogy Szeged munkástömegei milyen hősies 
harcot vívtak a magyar proletariátus diktatúrájáért. Székely Lajos tanulmánya ezt 
a fontos és aktuális témát dolgozza fel. Vázolja azokat az okokat, melyek közre-
játszottak abban, hogy Szeged szomorú hírnévre tehetett szert az ellenforradalom, 
a Horthy-korszak idején: „Miért elsősorban itt verődtek össze az országon belül 
1919-ben az ellenforradalom martalócai . . .? Ennek legfőbb oka az volt, hogy Sze-
geden a francia és román imperialista hatalom sokezern.vi szuronyának- árnyékában 

. szőhették gálád terveiket, s készülhettek fel gyáva és véres menetükre a főváros 
ellen." 

A tanulmány Szeged történetének -1917—18-tól, elsősorban a polgári-demo-
kratikus' forradalomtól az ellenforradalom 1919 nyarán bekövetkezett uraiomrajutá-
sáig terjedő szakaszát öleli fel. E szakasz legfőbb tanulság^ az, hogy „Szeged dol-
gozói 1918—19-ben is méltók voltak a város forradalmi és° szabadságharcos hagyo-
mányaihoz". ' 

Az imperialista háború következményei, a dolgozók nyomora egyre jobban so-
dorták a szegedi proletariátust Qis afelé, hogy mind elszántabban harcoljon a tőkés 
rend ellen. Helyesen mutat rá Székely Lajos, hogyan vezetett a gazdasági helyzet 
a dolgozók forradalmasodásához, hogy milyen hatalmas lökést adott Szegeden is a 
munkásmozgalomnak Oroszország 1917-es nagy esztendeje, a februári forradalom, 
a Nagy Október. Közvetlen hatásuk kiemelkedő példája 1917. május 1-ének szegedi 
megünneplése, az őszi nagy sztrájkharcok sorozata, a sok háborúellenes megnyil-
vánulás. 1918. januárjában kirobban a szegedi munkásság általános ' sztrájkja: 
tizenkétezren teszik le a munkát. Az esztendő folyamán további sztrájkok sorozata 
jelzi e városban . is, hogy a proletariátus egyre elszántabban harcol érdekeiért, s 
nem hajlandó sokáig tűrni a tőke „ uralmát. Hiányzik azonban még a vezető erő, a 
forradalmi proletárpárt, amely képes volna az áruló szociáldemokrata vezetés he-
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