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A Függetlenségi Front három pártja jegyezte 

Ötven éve indult újra a Délmagyarország 
Az 1910-es alapítás és 1925. névvisszaadó májusa 

mellett 1944. november 19-ét tekinthetjük 
a Délmagyarország harmadik születésnapi 
dátumának - mondotta tegnap a Sajtóház 

klubjában Péter László egyetemi tanár, aki az Erdei 
Ferenc Társaság rendezvényén beszélt az ötven 

évvel ezelőtti napokról és Erdei Ferenc parasztpárti 
fró-politikus akkori szerepéről. 

A 1938-ban a zsidótörvé-
nyek életbe lépése miatt az 
akkori laptulajdonos Pásztor 
József és testvére 25 ezer 
pengőért eladta a részvé-
nyek 70 százalékát Balogh 
István és testvére részére, 
majd Balogh páter - jórészt 
Glattfelder püspök nyomá-
sára, aki nehezményezte a 
plébáhos túlzott részvételét 
a társadalmi ügyekben - to-
vábbadta a többségi tulaj-
dont a Szatmárnémetiből 
érkező Berei Gézának: ő 
volt a többségi tulajdonos, 
amikor 1944. április 16-án a 
hatalomra került Sztójay-
kormány betiltotta a Délma-
gyarország megjelenését is. 
Péter László Erdei Ferenc 
szerepének előzményeként 
az egymást követő tulajdo-
nosok idejéből három Erdei-
cikkre hívta fel a figyelmet. 
1937 karácsonyán jelent 
meg az íróperekről szóló 
Irodalom vagy politika?, 
1938. január elsején a ma-
kói gazdálkodás viszonyai-
ról írott A hagyma legen-
dája, ugyanazon év kará-
csonyán pedig a Kinek a 
városa Szeged? Ez utóbbi 
vetette fel a városmegye 
gondolatát, mely a gazda-
sági és közigazgatási érte-
lemben elavult régi várme-
gyék helyett a városokra és 
vonzási körzetükre osztotta 
volna azok közigazgatási 

feladatait, s mely gondolatot 
később Bibó István fejtette 
ki. 

1944. nyarán Erdei Fe-
renc is bújkált a németbarát 
kormány elől, ősszel viszont 
öccsével, Sándorral a Ma-
gyar Front képviseletében 
már a szovjet csapatok által 
megtisztított Szegedre igye-
kezett, hogy ba felszaba-
dított területeken megkezd-
jék a Parasztpárt szervezé-
sét. November elején Buka-
restből Aradon keresztül 
Szegedre érkeztek az addi-
gi szovjet emigráns magyar 
kommunisták, ugyanazzal a 
céllal: megszervezni a 
pártot. Többek között Gerő 
Ernő és Nagy Imre társasá-
gában megjött Révai József 
is, akinek Erdei Ferenc me-
llett szintén nagy szerepe 
volt a lapújraindításban. 
Erdei és Révai november 9-
én találkoztak. Péter László 
szerint a Délmagyarország 
korábbi munkatársa, zene-
kritikusa, a Révait korábbról 
ismerő Donászy Kálmán 
javaslatára határozták el, 
hogy Mórahalmon felkere-
sik a korábbi többségi tu-
lajdonost, a kisgazdapárti 
Balogh István plébánost, 
akivel meg is egyeztek egy 
náciellenes függetlenségi 
frontlap indításában. A plé-
bános a megegyezést a 
„szegedi kézfogásként" em-

legette - mondotta egy Ba-
logh Istvántól kapott levélre 
hivatkozva a helytörénész. 

A megállapodást azon-
ban csak az első szám 
megjelenésének harmad-
napján, november 22-én 
keltezték, melyben megala-
kították az új hírlapkiadó 
vállalkozást. A Dachauba 
hurcolt Berei Géza távol-
létében feleségétől, Csányi 
Piroskától vették meg a 
többségi tulajdont, 10 ezer 
pengőért, s gazdaságilag 
megszűntették a jogviszonyt 
a vállalkozás elődjével. De 
egy másik, jelentősebb 
megállapodás is született. A 
Magyar Nemzeti Függet-
lenségi Front három pártja, 
a Független Kisgazdapárt 
(képviselője Balogh István 
dr.), a Nemzeti Parasztpárt 
(Erdei Ferenc) és a Magyar 
Kommunista Párt (Révai 
József) különmegállapodást 
kötött a Délmagyarország 
követendő politikai irányvo-
naláról is. A lap a demokra-
tikus, független Magyaror-
szág elkötelezettje lett, mely 
ellenségének a németeket 
és a nyilasbérenc erőket 
tekintette. Mint Péter László 
mondotta, a Délmagyaror-
szág „különbséget tett a 
nyilas és a Horthy-rendszer 
között", de nem állt az utób-
bi legitimitásának álláspont-
ján és kritikusan viszonyult 
hozzá. 

Az első szerkesztőségi 
ülés november 18-án volt, a 
Délmagyarország másnapi, 
19-i száma mintegy 20 ezer 
példányban jelent meg. Fej-
lécén feltüntették a szer-
kesztőbizottság három tag-
jának, Balogh Istvánnak, 
Erdei Ferencnek és Révai 
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Egymásra 

Az újraindulás első címoldala 1944. november 19-én 

Józsefnek a nevét és párt-
hovatartozását, s mint Péter 
László előadászárójában 
mondotta: ez a helyzet 
1945 júliusában változott 

meg véglegesen, amikor 
Erdei Ferenc decemberi 
belügyminiszterré jelölése 
után a kisgazdák és a 
szociáldemokraták is saját 

lapot indítottak Szegeden. A 
Délmagyarország ettől 
kezdve kommunista tulaj-
donban jelent meg. 

P. J. 

A kommunista Révai József és a kisgazda Balogh 
István plébános a Nemzeti Függetlenségi Front 

asztalánál. 
(A Fekete Ház képanyagából) 

Újra van lapja Szeged-
nek, újra van lapja az or-
szágnak: megindult a „Dél-
magyarország". Azt a sajtót, 
mely szájkosár és meg-
béklyózás ellenére a háború 
alatt mert magyar érdekek-
nek hangot adni és ha vi-
rágnyelven is, de kifejezés-
re juttatta, hogy a magyar 
nép zöme nem a fasiszta 
zsarnoksággal, hanem a 

szabadságszerető népek 
ügyével rokonszenvez, már-
cius 19-ike után elhallgat-
tatták a hazaárulók. Betil-
tották a „Délmagyarorszá-
got" is, szerkesztőit, munka-
társait üldözték, internálták, 
a Gestapo kezére adták. 
(...) 

Az uj „Délmagyarország" 
azoknak a szervezett, de-
mokratikus erőknek a lapja, 

A „Délmagyarország" megindulása elé 
Részlet a háború utáni első lapszám cikkéből 

Erdei Ferenc a Délmagyarország 
szerkesztőbizottságából lett 

belügyminiszter 

melyeknek vállaira fog ne-
hezedni az ország újjáépí-
tésének roppant terhe. Az uj 
„Délmagyarország" azoknak 
a demokratikus, nemzeti 
erőknek a lapja, melyek 
nem akarnak belenyugodni 
abba a szégyenbe, hogy az 
országot az oroszok a ma-
gyarság hozzájárulása nél-
kül szabadítsák fel a német 
iga alól és amelyek akarják 
és tudják mozgósítani a ma-
gyar népet - még most, az 

utolsó percben is 
- arra, hogy a 
demokratikus 
nemzetek, a 
Szovjetunió, Ang-
lia és Amerika 
fegyvertársaként 
vegye ki részét a 
magyar haza fel-
szaíbaditásában. 

A „Délmagyar-
ország" a Magyar 
Nemzeti Függet-
lenségi Front lap-
ja. 

A „Délmagyar-
ország" megindí-
tását három párt 
vette a kezébe: a 
Független Kisgaz-
dapárba Nemzeti 
Parasztpárt és a 
Magyar Kommu-
nista Párt. E há-
rom párt együtt-
működése nem itt 
Szegeden és nem 

a „Délmagyarország" 
kiadásával kezdődött. Az or-
szág német megszállása, 
1944 március 19-ike után, 
amikor a német-bérencek 
föld alá kényszerítették a 
Szociáldemokrata Pártot és 
a Független Kisgazdapártot 
is, a német-ellenes, demok-
ratikus pártok nemzetmentő 
összefogásának eszméje 
gyorsan testet öltött. Buda-
pesten megvalósult a Ma-
gyar Front (vagy teljes név-

vel: a Magyar Nemzeti Füg-
getlenségi Front), a Szociál-
demokrata Párt, a Kisgaz-
dapárt, a Parasztpárt és egy 
katolikus-demokrata csoport 
részvételével. Az összefo-
gás célja a haza megmen-
tése volt, a Hitlerrel való 
szakítás kiharcolása. És 
hogy októberben végre az 
ország kormányzó körei is 
belátták a fegyverszünet 
szükségességét, abban a 
katonai vereségek mellett, a 
Magyar Nemzeti Független-
ségi Front harcának is része 
van. 

Amikor október 15-ikén a 
nyilas-banditák a nemzet 
hátába döfték a kést és 
meghiúsították a fegyver-
szünetet, a Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Front csatát 
vesztett, de a harcot nem 
adta fel. Azt vallotta, hogy a 
hazát megmenteni sose 
késő. Folytatta a harcot Bu-
dapesten, elnyomatásban, a 
föld alatt és folytatja Sze-
geden, nyíltan és szabadon. 
A szegedi „Délmagyaror-
szág" megindítása és a bu-
dapesti hazafiak hősies küz-
delme a németek és a Szá-
lasi-féle bitorlók ellen ösz-
szetartoznak: részei annak 
a magyar szabadságharc-
nak, amely - ha elkésve is, 
de kibontakozik. (...) 

A „Délmagyarország" cél-
jaiból következik, hogy az 

orosz hadsereggel való fel-
tétlen együttműködést, az 
orosz hadsereg minden 
erőnkkel való támogatását 
fogja hirdetni magyar nem-
zeti érdekből. Támogatnunk 
kell a vörös hadsereget, 
mert meg akarjuk gyorsítani 
hazánk felszabadítását a 
német járom alól, mert azt 
akarjuk, hogy a magyarság 
is hozzájáruljon saját felsza-
badításához. 

Mohács óta nem volt 
olyan súlyos helyzetben az 
ország, mint ma. Államisá-
gunk alapjai rendültek meg. 
Nincs kormányunk. A Du-
nán tuli részeken a néme-
tek és a nyilas bitorlók ga-
rázdálkodnak, a Dunán in-
neni részeken is súlyos ne-
hézségekkel kell megküz-
denünk az élelmezés, a for-
galom, a mezőgazdaság, 
az ipari termelés területén. 
Leküzdeni a nehézségeket, 
egyesíteni az országot, kiér-
demelni, hogy újra legyen 
kormányunk, mely az újjá-
születés feladatait a ma-
gyarság őserejével oldja 
meg: ezt akarjuk! Erre a 
célra akarjuk egyesíteni a 
nemzetet! 

A nemzet nem fog szét-
hullani, mint az oldott kéve! 
Lesz boldog, erős, függet-
len, szabad Magyarország! 

(1944. október 19.) 


