
Munkát! Kenyeret!
DOKUMENTUMRIPORTMEZŐTÚR (1930-1933)
Az újságok manapság azt írják, hogy a falun mindenki rosszul él, mert minden-
kit sújt a mezőgazdasági válság. Azt írják, hogy mindenkit nyom az adó, az
adósság, a kamatok, az uzsora és az iparcikkek magas ára.

így van ez?
Nem így van!
Aki jól élt a mezőgazdasági válság előtt, jól él ma is. Aki azelőtt rosszul

élt, ma éhezik. Aki előbb nyomorgott, ma éhenhalhat.
Jól élnek az urak, meg a papok. Jól él a földbirtokos — a régi meg az új is

— a főispán, a szolgabíró, meg a jegyző, a püspök meg a plébános, de a gazdag-
paraszt sem panaszkodhatik.

Akinek sok a földje, nagy a vagyona, akinek mások vetnek és aratnak —
azok jól élnek.

őket nem nyomja az adó, nem fojtogatja az adósság, nem nyúzza az uzsora,
és fejük felett nem pereg a végrehajtó dobja. Előttük vigyázzban áll a csendőr,
és a statáriumot is azért hirdette ki a bankárok, gyárosok és földbirtokosok
kormánya, hogy az ő vagyonukat védje meg a város és a falu szegénye ellen.

Rosszul él a földmunkás, a napszámos, a cseléd, az, aki más földjén másnak
görnyed, őket sújtja a mezőgazdasági válság. Az ő béreik, járandóságaik és
részük leszállításával akarja a nagybirtokos, a nagybérlő és gazdagparaszt be-
hozni azt, amit a válság folytán az alacsony gabonaárak miatt elvesztene.

ök állnak télen-nyáron tízezerszámra munka nélkül. Az ő családjaikat pusz-
títja a nyomorúság.

Rosszul él a szegény paraszt, reformköteles, kisbérlő meg a középparaszt,
mert őket sújtja a mezőgazdasági válság. Az ő lábuk alól csúszik ki a föld.
Másfél-kétmillió hold kisparaszti föld keres új gazdát a háború kitörése óta.
És talál is — a bankár, földesúr, a gazdagparaszt személyében. Az adó és adós-
ság, az árenda és uzsorakamat azok kezére juttatja a földet, akiknek úgyis bőven
van. A tízholdas paraszt holdanként hétszer annyi adót fizet, mint a tízezer-
holdas földbirtokos. . . . A reformköteleseket egymás után hajtják el a dupla
áron kapott parcellájukról. A föld-tehermentesítési pénzekből a szegényparaszt
egy vasat sem kapott, és a 20—40—60° o-os uzsorakamatok az adóval együtt
megfosztják földjétől, jószágától és utolsó párnájától. A végrehajtó, akinek a
csendőr az állandó kísérője, 1929-ben 3482, 1930-ban 5117 és 1931 első felében
12 000 kisparaszti birtokot árverezett el.
(Részlet a Kommunisták Magyarországi Pártja harci programjából a falu kizsákmányoltjai
számára)

Az 1919-es magyarországi Tanácsköztársaság bukásának okait kutatva a
kommunista irodalom majdnem egyöntetűen arra a megállapításra jut, hogy
elsősorban azért dőlt meg, mert hatalmát csupán az ipari proletariátusra ala-
pozta, a nincstelen parasztsággal nem törődött. Annak programot sem adott,
megszervezését elmulasztotta és így vált lehetővé, hogy az ellenforradalom a
konzervatív magyar parasztban megbízható támaszt találva, leverte a kommu-
nista forradalmat, és még ma is a magyar parasztosztályból meríti erejét.
(A Csendőrség nyomozóosztály-parancsnokának jelentése a kommunista földmunkás-szervezkedés
földerítéséről, 193S. október 25.)
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Mezőtúr — 1930. Lakosok száma: 27 647. A keresők száma: 12 782, ebből
a mezőgazdaságban dolgozik: 7316, az iparban: 2535. 100 katasztrális holdnál
nagyobb birtok: 54, 50—100 kat. hold közötti birtok: 127, 10—50 kat. hold föld-
területet kitevő birtok: 1039. 1—10 kat. hold közötti kisgazdaságok száma 1298.
Gazdasági cselédek és eltartottjaik: 2238, mezőgazdasági munkások és eltar-
tottjaik: 3888. A hat évnél idősebb analfabéták száma 2015. A lakosok közül
szociáldemokrata érzelmű: 5230, kommunista: 74.

(Az 1930. évi népszámlálás adataiból)

A forradalmak lezajlása után egészen 1924-ig minden munkásmegmozdulás
teljesen szünetelt. Abból az időből csupán az építőipari szakmunkások helyi
csoportja maradt fenn csekély létszámú taggal, míg 1930-ban ez is megszűnt.

1925-ben már nagyobb élénkség mutatkozott a szervezkedés terén. Ekkor
jelentek meg a város utcáin az első röpiratok is, amelyek mind kommunista
sajtótermékek voltak. Ebből kifolyólag a rendőrhatóság Mezőtúron 1, míg a
szomszédos Endrőd községben 24 munkást tartóztatott le. Ettől kezdődőleg mind
gyakrabban találni munkáskezekben röpiratokat.

Még élénkebb munka indult meg 1926-ban, amikor is meg akarták alakítani
a Magyar Országos Földmunkások Szövetségének helyi csoportját. Ezt az akciót
1927—28 és 29 években is kitartóan folytatták. Szándékuknak a rendőrhatóság
állta mindig útját, mert megítélése szerint a fő szervező egyén kommunista
érzelmű volt, aki az illegális titkos szervezkedés leplezése céljából törekedett
a szakcsoport megalakítására.

(A Magyar Királyi Rendőrség politikai rendészeti osztályának V. számú referátuma az 1934. évben)

Ebben az időben — (1929—30-ban — SL) — erős kommunista mozgalom
bontakozott ki Szolnok megyében. A szolnoki kerület annyira megnőtt, hogy
a kerületi bizottság már nem volt képes közvetlenül irányítani a sejteket. 1930
tavaszán átalakult területi bizottsággá, amely önálló kerületi bizottságokat ho-
zott létre Szolnokon, Mezőtúron és Endrődön. A pártszervezetek tagsága főleg
kubikosokból és földmunkásokból állt. A kommunisták ügyesen kihasználták
a legális lehetőségeket. Mezőtúron pl. a Földmunkás Szövetség helyi csoportját
..sajátították ki" olyannyira, hogy az lényegében a KMP legális fedőszervévé
vált.

(Borsányi György: Munkát, kenyeret, 65—66.)

Majd a Mezőtúr-újvárosi „Általános népolvasó egyesület" leple alatt szán-
dékoztak munkásdalárdát létesíteni, amelynek tagjai kimondottan földmunká-
sok. Ebben az egyesületben egy erős ellenzéki mozgalom indult meg, amely a velük
nem azonos elveket valló vezetőség kibuktatására törekedett. Ez az ellenzék
a titkos vörös szervezethez tartozó fiatal gárda volt. A rendőrhatóság itt haj-
totta végre az első sikeres leleplezését, amikor is 44 egyént vett őrizetbe, akik
közül 17 földmunkás — Maki József, Csuka Lajos, Magda Árpád, Juhász Imre,
Varga Mihály, Ács János, Szendrei István, Rácz Mihály, Boros Gábor, Boros
Zsigmond, Cs. Kis (Csipes) Ferenc, Takács Sándor, Patkós István, Takács Ferenc,
Sólyom Lajos, Balázs Ottó és Kubinyi (Takson) Menyhért — ellen a kir. ügyész-
ség vádat is emelt az állami és társadalmi rend felforgatására irányuló bűn-
cselekmény miatt.

(A Magyar Királyi Rendőrség politikai rendészeti osztályának V. számú referátuma az 1934. évben)
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Múlt év (1929—SL) novemberében — vallotta Csuka Lajos — Szolnokon
dolgoztam a katonai lőtér építésénél. Itt Tiszával ismerkedtem meg, akivel
munkaszünetben és munka közben is igen gyakran beszéltem s beszédünk tár-
gya rendszerint a földmunkásság súlyos gazdasági helyzete volt. Megtárgyaltuk
azt, hogy a földmunkások országos szövetségének vezetősége igen lanyhán kezeli
a munkásság érdekeit és arra a megállapodásra jutottunk, hogy feltétlenül olyan
vezetőket kellene a mostaniak helyébe léptetni, akik a munkásság érdekeit a
békebeli nívón képviselnék, ezt úgy képzeltük el, hogy a szövetség keretein
belül ellenzéki csoportot kellene alakítani, amely kényszerítené aztán a vezető-
séget kizárólag munkásérdekek képviseletére.

(Csuka Lajos kihallgatás! jegyzőkönyvéből)

Pünkösd második napján, kint a szabadban a Vörös Szakszervezet központi
bizottsága értekezletet tartott, melyen 10-en vettek részt és ott jelen volt Holler
Mihály, Istella János és egy Lőrinczi alias Domokos — mindkettő valószínűleg
álnév, budapesti, továbbá Maki József mezőtúri, Lustyik Mátyás és Oroszki
János szarvasi, ezenkívül egy kunszentmártoni, egy kaposvári, egy csongrádi
és még egy ismeretlen helyről származó kiküldött. Ezen értekezlet tárgyát ké-
pezte a „Vörös Szakszervezetek" kiépítése. Itt válik a mozgalom országos jelen-
tőségűvé, mert annak megállapított célja a Magyarországi Földmunkások Orsz.
Szövetségének széjjelrobbantása után a földmunkásoknak a vörös szakszerve-
zetbe való tömörítése volt.
(A mezőtúri rendőrkapitányság jelenti Issekutz Aurél h. államtitkárnak 1930. június 19-én)

Az elmúlt év telén (1929-ben — SL) egy alkalommal Maki József felkeresett
a lakásomon és azt mondotta, hogy menjek ki vele a csugarparti állomásra, mert
jön a kerületi titkár. Én érdeklődtem, hogy miért nem jön be Mezőtúrra, mire
Maki azt a választ adta, hogy útközben el fogunk beszélgetni, a titkár közölni
fogja közölnivalóját és azután tovább utazik Mezőtúrról. ... Idehaza a Maki
lakásán tudtam meg, mondotta Takács Sándor, hogy az illető Tisza Antal volt
Szolnokról...

Beérve a városba Maki lakására mentünk, ahol a beszélgetés fő tárgya a
kommunista szervezkedés volt. Tisza magyarázta, hogy a szervezkedés a sejt-
rendszer szerint történjen. Minden sejtvezető kötelessége beszervezni három
tagot, a tagok egyenként szintén 3—3 tagot. A sejttagok csak vezetőjüket is-
merhetik.

(Takács Sándor kihallgatási jegyzőkönyvéből)

Ebben az időben Tisza Antal szolnoki illetőségű elvtárssal tartottam a kap-
csolatot. Az ő utasítására 1929-ben megalakítottuk illegálisan az úgynevezett
városi anyasejtet. Ennek rajtam kívül — Csuka Lajos — tagjai voltak Magda
Árpád és Cs. Kiss (Csipes) Ferenc elvtársak.

A sejtek megszervezése nem volt könnyű. Nagyon meg kellett nézni, és
előzőleg meggyőződni arról, hogy ki alkalmas, ki érett már az illegális munkára.
Ezért kétszintű tanulócsoportot szerveztünk. Az elsőbe, az alapfokúba még csak
a szimpatizánsokat szerveztük, és ott még nemigen tárgyaltunk, illetve „tör-
vénybe ütköző" dolgokról előadást nemigen tartottunk. A második csoportba
már az ismert, megbízhatók kerültek, akik az első csoportban már bátrabban,
hozzáértőbben mondtak véleményt. A második csoportban részt vevők már
tudták a mozgalom célját és vállalták a következményeket is.
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A Kommunisták Magyarországi Pártja mezőtúri kerületi bizottságának ve-
zetői: Maki József titkár, Magda Árpád sajtos, Csuka Lajos összekötő, Takács
Sándor az ifjúmunkások és a munkanélküliek egységbizottságának szervezője,
valamint Csipes Ferenc.
(A mezőtúri rendőrkapitányság jelenti Issekutz Aurél h. államtitkárnak 1930. június 19-én)

Március 5-én vagy 6-án Magda Árpád egy csomagot hozott a lakásomra
és közölte velem, hogy abban kommunista irányú röpcédulák vannak, amiket
nekem azonnal Endrődre kell átvinnem. Ezt megtettem, s ott ... Polányinak
kellett volna az utasítás szerint átadni. Polányi címét tudtam, ezt még Tisza
mondotta meg nekem Szolnokon s így minden keresés nélkül rátaláltam. Polá-
nyit azonban nem találtam otthon, — vallotta Csuka Lajos — a csomagot a
feleségének adtam át, ugyancsak a Tisza által mondott jelszóval „Hazulról
jövök".

(Csuka Lajos kihallgatás! jegyzőkönyvéből)

Az esti szürkületben elmentek a temető sarkához. A vasút mentén levő
búzatáblában elrejtett csomagot, mely a röpiratokat tartalmazta, a temető sar-
kánál szétosztották, a szétosztással megbízott Juhász. Varga, Ács és Patkós a
röpiratokat nyomban az 1930. áprüis hó 27-től 28-ra virradó éjjel szétszórták.
E röplapok „Katonák, rendőrök ne lőjjetek!" felirattal voltak ellátva és a kato-
nákat, rendőröket a proletárdiktatúra megvalósítása érdekében megindítandó
harcban való részvételre, illetve arra buzdították, hogy a munkásságra ne
lőjenek.
(Részlet a Budapesti Törvényszék 1/1930—7906 sz. ítéletéből)

Konspirációs hiba okozta a mezőtúri lebukást. A pünkösdi konferencia után
a mezőtúri szervezet részére csomagolt röpcedulákat a szarvasiak a sajátjukkal
együtt vitték el, és erről, bár a konspirációs szabályok szerint a postát ilyen
esetben nem lett volna szabad használni, a mezőtúriakat levélben értesítették.
A csendőrség ezen a réven jutott a szervezkedés nyomára.
(Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon II., 819.)

1931 áprilisában a mezőtúri agrárproletárok a város vezetőségétől munkát
és kenyeret követeltek. A küldöttségek a polgármester irodájában egymást vál-
tották. A hangulat robbanásig feszült volt. A polgármester attól félt, hogy a
munkanélküliek május elsején nagyszabású tüntetést rendeznek. Ezért a kép-
viselő-testületnek azt javasolta, hogy a munkanélküliek zömét — legalább 500
kubikost — április végén küldjenek ki a Köröshöz ínségmunkára. Ezzel egy
csapásra két legyet ütnek. Egyrészt kevesebb lesz a városban a munkanélküli,
másrészt a munkára küldött kubikosok örülnek, ha dolgozhatnak május elsején
is. Tehát nem kell attól tartaniok, hogy a május elsejét megünneplik. A kubi-
kosok azonban megünnepelték a május elsejét a Körösnél is. Sztrájkot kezde-
ményeztek.
(Busi Vince visszaemlékezéséből)

Az 1931. évi képviselő-választások tartama alatt alakult meg a szociálde-
mokrata párt, amelyet a kubikosok és mezőgazdasági munkások 80%-a támo-
gatott. Ennek a pártnak is kommunista-gyanús egyének állottak az élén. Ezután
szavalókórus megalakításán fáradoztak, de a rendőrhatóság ezt nem engedé-

25



lyezte. 1932 novemberében már pártgyűlést tartottak, amelyen a budapesti köz-
pont egyik titkára tartott előadást a gazdasági helyzetről. A gyűlésen részi
vevők közbeszólásokkal zavarták a szónokot, mert előadását nem tartották elég
radikálisnak. Az akkori pártvezetőség is kommunista gyanú alatt állott. Abban
az időben a tagdíjat fizető párttagok száma 275 volt.
(A Magyar Királyi Rendőrség politikai rendészeti osztályának V. számú referátuma az 1934. évben)

Folyó év (1933—SL) tavaszán . . . mind gyakrabban futottak be olyan jelen-
tések, melyek arról számoltak be, hogy a falvakban erősödik a kommunista
mozgalom. Különösen a parasztság az, amelynek soraiban az agitáció észlelhe-
tően sok hívet szerzett magának.

A vidéki parasztság szervezeteinek az élén Busi Vince állott, helyettese
Haracsi Mihály volt. Mindketten a Központi Bizottság tagjai voltak. A paraszt-
ság mozgalmának könnyebb irányíthatása végett az országot öt nagy területre
osztották fel: I. Duna-Tisza köze, II. Dunántúl, III. Tiszántúl, IV. Jászság, V.
Debrecen vidékére.

Busi Vince az utasításokat részben illegális levelezés útján adta ki, részben
pedig — ott nevezetesen, ahol a mozgalom már elég erős volt — személyesen,
vagy pedig a helyi vezetőt felrendelte Budapestre és itt oktatta k i . . .

Mezőtúron kommunista helyi bizottság működött, a szervezkedésben részt
vevők közül 12 egyént adott át az ottani őrs a mezőtúri rendőrségnek.
(A Csendőrség nyomozóosztály-parancsnokságának jelentése a kommunista parasztszervezetek
felderítéséről 1933. június 14.)

A nyomozások folyamán minden nyomozási gócpontból azt jelentették a
nyomozásvezetők, hogy tapasztalataik szerint a parasztság is megtanult már
konspirálni. Gyanúsítottak a kommunista utasítások terén nagy ismerettel ren-
delkeznek, vallomásaikban rendkívüli módon körültekintők és óvatosak, a párt
utasításaihoz és eszméihez fanatikusán ragaszkodók. Szerepeik elmondásakor
a beugratottak jámbor képét mutatják, a valóságban pedig agyafúrt ravasz-
sággal igyekeznek a részükre kiosztott feladatokat elleplezni.

(A Csendőrség nyomozóosztály-parancsnokságának jelentése a belügyminiszterhez a kubikosok
körében működő kommunista szervezet ellen folytatott nyomozás eredményéről 1935. október 25.)

Én is mint munkát kereső kubikos kerültem kapcsolatba a kommunista
párttal, írta visszaemlékezésében Busi Vince. Több százan az akkori Teleki téren
tanyáztunk, rongyosán és éhesen, amikor egyszer valaki hívott bennünket, hogy
menjünk el előadást hallgatni a vasasok székházába. Vagy ötvenen el is men-
tünk, de egyáltalán nem váltott ki belőlünk tetszést, amit hallottunk. Mert arról
szólt az előadás, hogy a munkások helyzetén csak a nyolcórás munkaidő beve-
zetése, s a titkos választójog megadása és a munkanélküliség megszüntetése
javíthat.

Helyes — szóltak közbe páran — de ezt a kizsákmányolok országában soha-
sem érhetjük el. Ehhez meg kell dönteni a gyárosok és földesurak hatalmát.

(Busi Vince visszaemlékezéséből)

Korabeli dokumentumokból és visszaemlékezésekből összeállította:

SELMECZI LÁSZLÓ
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