
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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lyett biztos célt szabni a tömegek spontán forradalmi mozgalmainak. A tanulmány 
első része annak ismertetésével ér véget, hogyan győz városunkban is a polgári-
demokratikus forradalom, hogyan veszi kezébe a város vezetését a szegedi Nemzeti 
Tanács. ... 

A szegedi proletariátus politikailag együtt nő és érik az egész ország munkás-
osztályával, és mint a tanulmány helyesen mutatja be, itt is megérlelődnek a fel-
tételek arra, hogy 1918 legvégén a legöntudatosabb, legharcosabb munkások, dol-
gozók létrehozzák a Kommunista Párt szegedi szervezetét. A párt megalakulása 
nagy visszhangra talált a forradalmár munkások, volt orosz hadifoglyok, leszerelt 
katonák, a helyőrség soraiban. Rákosi elvtárs — a párt akkori vidéki' szervező-
titkára — jött Szegedre, hogy segítse a város kommunistáit a pártszervezet létre-
hozásában. ; 

\A tanulmány második része felöleli a szegedi munkásmozgalom egyik leg-
dicsőbb szakasza történetét: a hatalom átvételéért folytatott előkészületeket és a 
szegedi proletárhatalom rövid időszakát. 

Szeged forradalmi munkásmozgalmának most már volt vezetőereje; tünteté-
sek, sztrájkok sorozatával -gyakorolt nyomást a Nemzeti Tanácsra, toltá balra a 
Munkás- és Katonatanács vezetését, kényszerítette a burzsoázia demokratikus 
álarcba bújt képviselőit arra, hogy leleplezzék magukat. Erősen polarizálódtak az 
osztályerők. Különösen élessé vált 1919. első hónapjaiban a harc az táruló Szociál-
demokrata vezetés és a kommunisták' által vezetett munkás- és katonatömegpk 
között; a Kommunista Párt hatalmas munkával elérte, hogy március elején már 
döntő befolyást szerzett a szegedi proletariátus és a helyőrség többségére. A szociál-
demokraták „fordulatot" hajtanak végre, és a „békés" proletárdiktatúra jelszavával 
március közepén átveszik a hatalmat. Ennek célja, természetesen, az' volt, hogy 
megakadályozzák a forradalmi mozgalom fellendülését. Ennek a manővernek azon-
ban véget vetett a Tanácsköztársaság kikiáltása és helyi szerveinek létrehozása' Sze-i 
geden. A tanulmány vázolja, Hogy a proletárdiktatúra szegedi fennállásának 5 napja 
alatt hogyan mutatkozott -meg a munkáshatalom politikája, ténykedése, a tömegek 
rokonszenvé. . . 

A francia beavatkozás Szegeden véget vetett a munkáshatalcimnak, és. az 
imperialista intervenció egy burzsoá „direktóriumnak" adta át a hatalmat: persze 
valójában a ' franciák akarata érvényesült »a nemzetközi burzsoázia érdekeinek 
•megfelelően. . • 

A tanulmány harmadik részében röviden felveti a szerző, az ellenforradalom 
szegedi „tevékenységének" fő kérdéseit. Ismerteti, hogyan fosztják meg — a francia 
imperialista intervenciósokkal karöltve — a munkásmozgalmat vezetőitől, majd 
hogyan törik le júniusban magát a forradalmi munkásmozgalmat. 

Befejezésül a tanulmány összegezi, hogy az- ú. n. „szegedi gondolat" nem szük-
ségszerűen született ebben a városban. A város kommunistái, a helyi forradalmi 
"munkásmozgalom levonta a tanulságokat a város dicső 1919-es történetének ese-
ményeiből, hogy annál sikeresebben építhesse a második, győztes proletárdiktatúrát. 

Székely Lajos munkájának értékelésénél különösen ki kell emelni azt. hogy 
— amennyire a' terjedelem ezt lehetővé tette — igyekszik mindig összekapcsolni a 
város történetét az országos eseményekkel; az általánosan felvetett mégállapításo-
kat mindig alátámasztja megfelelő helyi-adatokkal. Igen helyesen leplezi le ,az álta-
lános, országos vonalvezetéshez simuló jobboldali szociáldemokrata politika helyi 
•áruló tevékenységét. Természetesen mindezek a kérdések még bővebb kifejtésre és — 
.egy-két esetben — alaposabb bizonyításra szorulnak: ezt a .célt szolgálja a Szegedi 
Tudományegyetem Történeti Intézetében működő munkaközösség most készülő na-
gyebbszabású gyűjteményes munkája az -első magyar proletárdiktatúra szegedi törté-
netéről. 

Székely Lajos tanulmánya értékét az is fémjelzi, hogy a Tanácsköztársaság 
kikiáltásának 35. évfordulójára kiadott tanulmánykötetben látott napvilágot. 

Bánkuti Imréné 
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