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Harcokban 
edződtünk 

Erősödő 
barátság* 

A Fekete-tenger és a ozőke 
/ X Tisza édestestvérek, csak 

•a" földrajzi ér telemben van-
nak távol egymástól. Amilyen 
természetességgel siet idősebb 
nővéréhez a mi városunkat ketté-
szelő folyó, olyan természetes-
séggel találkozott a történelem-
ben a két nép, a két város. 

Szeged és Odessza barátsága 
Immár történelmi. A Nagy Ok-
tóber győzelme után a mi népünk 
legjobbjai, tör ténelmünk talán 
legvilágosabb, csodálatos pil lana-
tában, elsőként követték Októ-
ber példáját . A magyar hadifog-
lyok közül sokan talál tak rá az 
igazi célra Szovjet-Oroszország 
földjén, ismerték fel helyüket és 
feladataikat az internacionalisták 
soraiban, ma jd később a Vörös 
Hadsereg egységeiben vállvetve 
szovjet baj társaikkal . 

Azt t a r t j a a magyar népi böl-
csesség, hogy az igazi barátot a 
b a j b a n ismeri meg az ember. S 
Íme, az 1944 őszén hazánk fö ld-
jére érkező felszabadító Vörös 
Hadsereg egy becsapott, megté-
vesztett nemzet őszinte ba rá t j a -
kent jött el — áldozva vért. éle-
teket, elhozva az ú j élet remé-
nyét. A szovjet hadsereg kato-
nái között sokan voltak, akik ép-
pen Odesszából, a hős városból 
indultak el a hadak ú t ján , s jó 
néhányan magyar internaciona-
listák, igaz hazafiak, akik visz-
szafelé fordí tva fegyverüket, 
együtt küzdöttek a szovjet kato-
nákkal Európa feldúlt csatatere-
In. Ez a két történelmi egymásra 
találás, sok ismeretség, barátság, 
személyes kötődés a két nén test-
vériségének alapköveit jelentet-
te. A felszabadulás u tán bennün-
ket, a két ország fiait összekap-
csolt a közös történelmi cél, a 
szocializmus építése. A két nép, 
a két ország barátsága egyre job-
ban szélesedett, konkrét tá vált, a 
személyes barátságok pecsétei 
által hitelesítetté. A városok kö-
zötti kapcsolatok fejlődésének 
ra j tköve az 50-es évek vége 
azóta mind Szeged, mind Odesz-
sza vezető szervei, politikai t á r -
sadalmi és tömegszervezetei, 
egész lakossága azon munkálko-
dik, hogy a kapcsolatok gazda-
godjanak, gyümölcsözően fej lőd-
jenek. 

A két város történelme, szere-
pe hazája históriájában, gazdag 
hagyományai, építészeti szépsé-
gei és csodálatos természeti vi-
szonyai egyenes útjelzők voltak a 

• F cikket szovjet testvérla-
punk , az odesszai Vecsema ja 
Odessza KSíölte október 11-én, 
Szeged fe lszabadulásának ünne-
pén . 

Alekszandr 
Mezsirov 

Öreg 
ég 

Élünk alattad öreg ég, 
a gyökerünk a földben, 
mi ad juk a nép kenyerét, 
és ázunk esőben, 
de föl támadt a napos ég. 
valahol itt a porba, 
a mindennapok kenyerét 
— uram — add meg nekünk 

Ima. 

Kit éltetett a sík mező, 
az megbékélhet evvel, 
elég egy ásónyi erő, 
hogy megéljen az ember. 

(Oláh János fordítása) 

testvéri kézfogáshoz. A kapcsola-
tok további erősítése internacio-
nalista kötelességünk és történel-
mi felelősségünk. A tapasztala-
tok kicserélése, a barátság elmé-
lyítése, a közös feladatok meg-
oldásáért folytatott harc kiszéle-
sítése közelebb visz valamennyi-
ünket nagy céljaink megvalósítá-
sához. Az együttműködés fejlesz-
tése és erősítése annak a Janus-
arcú történelmi igazságnak a fel-
ismerése, hogy részint elősegíti 
országainkon belüli gazdasági, 
politikai és társadalmi fe ladata-
ink elérését, ugyanakkor nemzet-
közi jelentősége, internacionalis-
ta példája is óriási. 

Az elmúlt évek eredménye, 
hogy a két város közötti kapcso-
lat mindinkább differenciálódik 
és konkretizálódik. Megtalálták 
egymást a két város gyárai és 
üzemei, s ezáltal erősödik gazda-
ságépítő munkánk ; felvették a 
kapcsolatokat a politikai, tá rsa-
dalmi és tömejszervezetek, ezál-
tal szélesedik az egymásról szer-
zett ismeret és tapasztalat; a két 
város tudományos műhelyeiben 
mind több közös témán dolgoz-
nak a kutatók és szakemberek; a 
ksultúra és a művészet nagyköve-
tei az egymás városába látogató 
operisták, muzsikusok, képzőmű-
vészek; s a barátságvonatok f ia-
taljai , munkásai , termelőszövet-
kezeti dolgozói a személyes é l -
mények szívet melegítő bizony-
ságaival teszik le voksukat ba-
rátságunk, testvériségünk mel-
lett. Ma már nyugodtan mond-
h a t j u k : i smerjük egymás törté-
nelmét, forradalmi hagyománya-
it. i smerjük a művészeti élet ki-
válóságait, a tudomány reprezen-
tánsait/; s i smer jük egymás dol-
gos hétköznapjait , a szocializmus 
építésének eredményeit ; s ismer-
jük egymást — munkásod mező-
gazdasági dolgozók, értelmiségiek 
—, ha nem is arcról, de a kö-
zös gondolatokból, érzésekből, si-
kerekből és gondokból. 

Szeged elsők között volt a test-
vérvárosi kapcsolatok felvételé-
ben Szeged és Odessza együtt-
működésének eredményeként szü-
letett meg és fejlődött a két me-
gye, Odessza és Csongrád me-
gye egyre gazdagodó kapcsolata. 
Eredményeinket bizonyítja, hogy 
rendszeresek a tapasztalatcserék, 
gyakran találkoznak a két város 
politikai, társadalmi és tömeg-
szervezeteinek képviselői, mind 
gyakrabban indulnak el a test-
vérvárosba a barátságvonatok, 
turistacsoportok, s egyre többször 
köszönthetjük egvmás művészeti 
életének képviselőit. 

Ilyenkor ősszel mi is, akárcsak 
szovjet bará ta ink — forradalma-

kat köszöntünk. Együtt tisztel-
günk a Nagy Októberi Szocialis-
ta Forradalom világréldát adó 
győzelme előtt, köszöntjük a ma-
gyar történelem csodálatos 1)3 
napjának, a Tanácsköztársaság-
nak előfutárát , az őszirózsás for-
radalmat, melynek az idén 60. 
évfordulója lesz. Ugyancsak hat -
vanéves pártunk, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt elődje, az 
1918-ban megalakult Kommunis-
ták Magyarországi Pár t ja . S 
ilyenkor ősszel — október 11-én 
— ünnepel jük Szeged felszabadu-
lásának évfordulóját is. Az ün-
neplés egyúttal a hála és a kö-
szönet a lkalma is. Köszönet a 
szovjet népnek, a felszabadító 
szovjet hadseregnek, hogy elker-
gette hazánk földjéről a fasiszta 
hordákat, s megteremtette az ú j 
élet lehetőségét, a szocialista f e j -
lődés reményét. E reményt az el-
múlt 34 év alatt a Szovjetunió 
segítségével igyekeztünk valóra 
váltani, hazánk szépülő, gazdago-
dó földje eredményeink példája . 
Tudjuk, hogy gyarapodásunkban, 
épülésünkben benne van a Szov-
jfetunió népének áldozatos mun-
kája , megannyi világraszóló gaz-
dasági, politikai, társadalmi si-
kere. Őszintén örülünk a szovjet 
nép és testvérvárosunk, Odessza 
hős város sikereinek, osztozunk 
gondjaikban. Most, amikor kap-
csolataink ünnepének, Odessza 
terület és Csongrád megye bará t -
sági hetének eseményei zaj lanak, 
még inkább, érdeklődésünk, gon-
dolataink és érzéseink homlok-
terébe kerül a két testvérváros. 
Sok-sok rendezvény, kiállítás, 
elvtársi találkozó erósíti bará t -
ságunkat, fűzi még szorosabbra 
a közös szálakat. Ez a mostani 
alkalom jó lehetőséget kínál a r -
ra, hogy a meglevő eredménye-
ket számba véve föltérképezzük 
a továbblépés, testvéri kapcsola-
taink fejlesztésének még kiakná-
zatlan lehetőségeit Biztosak va-
gyunk abban, hogy ez a kapcso-
lat olyan sokrétű és gazdag, mint 
maga az élet, s ezt a két testvér-
város íat-oco*"-. <"nz szép-

gében és sokszínűségében kitel-
jesíteni. 

Mi, szegedi kommunisták és a 
Tisza-parti város lakossága kí-
ván juk a Fekete-tenger gyöngy-
szeme, Odessza kommunistáinak 
és minden lakójának; a marxiz-
mus—leninizmus alapján ér jenek 
él ha ta lmas sikereket társadal-
muk építésében, a kommunizmus 
megteremtésében, nagy eredmé-
nyeket a X. ötéves terv feladatai-
nak megvalósításában. A szovjet 
nép sikerei bennünket is bátorí-
tanak, erősítenek és lelkesítenek 
sa já t feladataink va ló ravá tosá -
ban. Kívánjuk, hogy két éHize-
des, immár történelmi kapcsola-
tunk a ' j ö v ő b e n is szélesedjen, és 
mélyüljön, a két testvérváros, 
Szeged és Odessza minden lakó-
jának örömére. 

TÖRttK JÓZSEF, 
a szegedi városi pártbizottság 

első t i tkára 

Mennyi emlék tör föl ben-
nem. Keresek, kutatok 
gondolataim tárházában. 

Mit is mondjak el, hiszen életem 
meghatározója, immár 59 éve a 
pár t szolgálata. Hogyan is kezdő-
dött? A szemtanú hitelességével 
mondom el 83 évesen, visszate-
kintve a hősi korra, s egy kicsit 
a fiatalságom éveire is. 

Véget ér t az első világháború, 
1918-at ír tunk. Oroszországban 
létrejött a szovjethatalom, a mun-
kások, a parasztok forradalma 
megrendítette a világot. Európa 
több országában a proletariátus 
elérkezettnek lát ta az időt. hogy 
az orosz munkásosztály példájára 
megdöntse a burzsoá hatalmat, s 
kézbe vegye sorsának i rányí tásá t 
Gyere közénk! — hangzott a hí-
vás, s 1918-ban. Debrecenben ta-
nú ja lehettem a pár t megalaku-
lásának, 1919-től magam is a párt 
tagja lettem. Az első feladat nagy 
próbatételt jelentett : a proletár-
forradalom kivívása és megvédé-
se Magyarországon. A hívó szóra 
fegyvert fogtam: ott voltam a 
debreceni Korona-szállóban, ahol 
elkészült a forradalmi harc terve. 
A 39-es dandár törzsének külö-
nítményébe osztottak be. Felada-
tunk a rendfenntartás, az ellátás, 
s ezenkívül még a szabotázsakciók 
felszámolása vo l t 

Parancsnokunk Sárai Szabó Ti-
bor volt, politikai megbízottunk 
pedig a m a már legendás hírű 
Karikás Frigyes, ő , ha csak te-
hette, közöttünk tartózkodott. 
Közvetlen természetessége, tiszte-
letet parancsoló egyénisége lelke-
sített bennünket. Példakéonek te-
kintettük. Magával ragadóan po-
litizált, nevelt, irányított. Világos 
és egyértelmű beszédét mindenki 
megértet te és lelkesen fogadta. 
Amikor fegyveresen támadtak a 
tanácshatalomra, Karikás Frigyes 
buzdító szavára egy emberként 
indultak a frontra. Egy osztrák 
századdal harcoltunk együtt. Ti-
szafüred és Poroszló között, a Ti-
sza-hídfőnél foglaltunk el tüzelő-
állást. A harcokban sok vöröska-
tona vesztette életét, vagy sebe-
sült meg, védve a tanácshatal-
m a t 

A f ront egyre jobban szűkült, 
Egerbaktán, Rimaszombaton át 
ú jabb állásokba vonultunk. A Ti-
szán jöttünk le a Sajó torkola-
táig, hogy i t t átkelve, ismét fel-
vegyük a harcot a támadó román 
királyi csapatokkal. Eközben sú-
lyos kézlövést kaptam, kórházba 
szállítottak. 

A Tanácsköztársaság veresége 
a kórházban ért, s fogolyként a 
Scheidemann-lágerbe kerültem. 
1920-ban szabadultam, s ekkor 
érkeztem haza Debrecenbe. A 
vasútnál mint vonatfékező dol-
goztam. Néhány nappal hazaér-
kezésem után, 1920. március 27-
én detektívek kerestek. Annyit 
közöltek velem, hogy kihallgatás-
ra visznek. A rendőrségen Ron-
csik Rezső rendőrkapitány a val-
latást akkora pofonnal kezdte, 
hogy ma jdnem a falnak estem, 
összeláncolt kezem sem akadá-
lyozott abban, hogy visszaüssek, 
Erre elszabadult a pokol. Ahá-
nyan a szobában tartózkodtak, 
mind nekem estek. A bikacsökök 
csapásai csakhamar sok sebből 
vérzővé, magammal tehetetlenné 
tettek. Félig agyonverve, véresen 
vittek le a fogdába, ahol Nagy 
József, volt századparancsnokom 
vigasztalt és próbáit ápolni. 

A kihallgatásoknak ilyen mód-
szere a politikai foglyokkal szem-
ben természetes volt. E kínzások 
hatására a vöröskatona-társaim 
közül Zivi Józsefet kétszer kel-
lett megoperálni súlyos vesesérü-
lések miatt . A kínvallatások so-
rán szerzett súlyos betegség miatt 
Szatmáry József és Török Péter 
meghalt . 

A kínzásoknak és sanyargatá-
soknak a legváltozatosabb for-
máit talál ták ki és alkalmazták. 
Jól emlékszem, hogy az egri fog-
házból — ahol a bírósági tárgya-
lást vár tuk — Tormási Károly 
villanyszerelő, a Vörös Hadsereg 
zászlóaljparancsnoka megszökött. 
Megtorlásul három napra meg-
vonták tőlünk az élelmet és a vi-
zet. Állapotunk annyira leromlott, 
hogy orvosi rendeletre k é n y t e l * 

nek voltak beszüntetni a t e l j « 
koplalta tást. 

Ilyen körülmények között vár -
tuk a tárgyalás napját . A vádira-
tot Kóczián királyi ügyész 1920. 
október 4-én nyújtot ta be tizen-
hét vádlott ellen. 

Az ügyész vádemelési indítvá-
nyában lázadás, jogtalan e l tu la j -
donítás, rablás és gyilkosság bűn-
tettével vádolt bennünket. A vád-
iratban — melyet ma is őrzök — 
ez ál l : „Terheltek valamennyi 
cselekményt mint a Tanácsköz-
társaság fegyveres erejének tagjai 
a Tanácsköztársaság fenntar tása 
érdekében követték el, s így az 
ügyben az 1039/1919. M. E. sz. 
rendelettel szabályozott gyorsított 
e l járás szerint megtartandó főtár-
gyalásra az egri kir. törvényszék, 
mint büntető bíróság illetékes." 

A tárgyalóteremben sok volt a 
hangadó, akik többször kiáltották, 
hogy „fel kell őket akasztani". A 
tanúk azonban nem vallottak el-
lenünk. Az ítéletet állva hallgat-
tuk. „A magyar szent korona ne-
vében" Nagy Józsefet halálra, 
Szatmári Bélát és Tóth Lajost 
életfogytig tartó, Csordás Sándort 
és Szatmáry Józsefet 10 évi, Tö-
rök Károlyt, Török Pétert, Bod-
ná r Lajost, Zivi Józsefet, Weisz 
Jenőt, Vadász Lászlót, Vadász 
Istvánt, Törő Lászlót, Törő Fe-
rencet és Sándor Lajost 6—6 évi, 
Kendel Gyulát 5 évi és Cz. Nagy 
Etelt 2 évi fegyházbüntetésre ítél-
te az egri kir. törvényszék. 

Mielőtt Egerből a váci fegyház-
ba szállítottak volna bennünket, 
megérkezett a halálra ítélt Nagy 
József kegyelmi kérvényének el-
utasítása. 1921. március 18-án en-
gedélyt kaptunk, hogy egyenként, 
fegyveres őr kíséretében, a sira-
lomházban elbúcsúzzunk tőle. 

Másnap, a kora reggel csend-
jét a nehéz láncok csörgése ver-
te fel. Nagy Józsefet kísérték a 
vesztőhelyre. Míg végigért a fo-
lyosón, hangosan kiáltotta: ..Szer-
vusztok fiúk! Isten veletek!!' 

A kivégzésre összegyűlt gyüle-
vész banda felé így kiáltott : „TI 
mind idekerültök, bitangok! Éljen 
a világforradalom! Gyere bakó, 
végezd a munkád!" 

Nagy József, a párt hűséges ka-
tonája, a 39-es dandár szolgálat-
vezetője így halt meg. A debre-
ceni hentessegéd mindössze 28 
éves volt. 

A börtönből 1926-ban szabadul-
tam. Az ítélet 5 évre megfosztott 
politikai jogomtól is. Üldözteté-
sem azonban nem ér t véget. 1928-
ban Sze.tedre költöztem, ahol 
röpcédulák terjesztéséért őrizetbe 
vettek. Az már szinte természe-
tes volt, hogy 1944. április 3-án, 
mint megbízhatatlant, több elv-
társammal együtt internáltak. így 
kerültem a ricsei internálótábor-
ba, ma jd innen Szentkirálysza-
badjára és a mauthauseni halál-
táborba. A 204 tagú csoportból 
34-en marad tunk életben. 1945. 
április 24-én érkeztem haza Sze-
gedre. 

Ezzel lezárult életemnek egy 
sok megpróbáltatással iárt kor-
szaka. Ha megtörten is, de fr is-
sült erővel vethettem bele ma-
gam abba a munkába, amelyben 
a munkásosztály, a pár t vezetésé-
vel megkezdte annak az ú j tár-
sadalomnak az építését, melyért 
korábban is küzdöt t 
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