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A közigazgatás megszervezése. a Dolitikai élet meg- 

inditása a megyében 

Békés megyét a felszabaditó Vörös Hadsereg alakula-

tai 1944 szeptember 23-án Battonya térségében érték el, 
és október 6-ra az egész megye felszabadult. 

E történelmi esemény a megye életének is legjelen-

tősebb korszakát nyitotta meg, nagy gazdasági, társadal- 
mi változás folyamatát inditotta el. 

A "Viharsarok" forradalmi hagyományai nyomán a Kom-

munista Párt vezetésével igen rövid idő alatt indult meg 

a demokratikus rend kialakitása. Elsők között kezdte el 

a megye népe az újjáépitést, az új hatalom megteremtését. 

A kommunisták kezdeményezésére létrehozták a különféle 

népi szerveket, és megszervezték a karhatalmat. 

A kommunisták, a volt 19-es vörös katonák, a szoci-

áldemokrata és szervezett munkásság, valamint az illegá-

lis kommunista mozgalommal kapcsolatban álló földmunkás 

szervezetek .,, agrárproletárok és baloldali nézeteket valló 

értelmiségiek ismerték fel elsőnek a felszabaditó hadsereg 

előrenyomulása után kialakult új helyzetet, lehetőségeket. 

Ezt példázza az 1944. október 11-én megjelentetett, 

a békéscsabai Alföldi Népújság első számában - három nyel- 
ven /arcagyar, francia, szlovák/ közzétett nyilt levél is. 



' iyilt levél r alinovszkij tábornagy úrhoz! 

Tábornagy Urt 19444 október 6-6n a Vörös Hadsereg 

csapatai diadalmasan bevonultak vóroéunkbe. Pái tudjuk, 

hogy a fegyveres magyar hatalom ellenségként állott szem«r 

ben az . ö!nbk halerejével. De az ellenség csak a magyar u- 

ralkodó rendszer volt,' és soba nem a magyar nép, ,  melynek 

a hatalomtól cask elnyomás jutott cst ztályrószüll. A magyar 

parasztság, munkásság é$ a dolgozók soha nem akartak héj• 

borilt, és akaratuk ellenére állitották szembe a hatalmas 

szovjet  birodalom munkás-paraszt népóvel, mely annyi vér-g 

áldozattal vivtia ki a mega Számára a szabadságot ős a po-

litikai és emberi jogokat. 

Ha vétke van ennek a magyar népvak, úgy medial Mi-

ne az , hogy nem volt ereje lerázni az elnyomókat és kézé -. 
be venni es  orszég sorsát, amelyet verejtékes munkával ö 
tartott fenn. Ezért kell most biinhódnie•. Amikor a Tábor. 

hegy Ur csapataival, mint élet és halál ura, bevonult 
városunk falai  káné, megértést és könyőrilletet kériink a 

város békeszerető népe számára. Mert ez a nép még a há- 
boré sodrában is részvétet és megértést mutatott minden 

ellenféllel szemben, ős utólattal fordult el minden em. 

bertelenségtól. 

E város lakosainak jetitős része szlovák a enye1 

vU Tudjuk, a felvilágosodott szovjet birodalom nem is-

mar  semmiféle fajelméletet, De talán ► mégis közelebb áll 

hozzá  az a  nép, amelynek nyelve és lelkülete olyan sok 

hasonlóságot mutat fel az ugyancsak szláv, orosz nóppel. 



A győző kezében vagyunis. Elnézést és könyörikletet 

kórUnk a győzőtől. 

Táb©rnegy Dr és vitéz ceapatei oltalméba ajánljuk 

magunkat. 

Mély hód4letta3. Békéac$aba vároa lakosai." 

A szovjet parancsnokságok 3.ntézkedéseikkel ntagymértékben 

járultak hozzá,  hogy a megye területén viszonylag gyor-

sat és zbkkeadmentesen 3aduIjon meg a kö038e8geUB, k+sz«- 

dgdjan meg a közállapotok renáezddése. Jellemző  vendsa 

volt,  hogy a kiadott intézkedések a hasai adottságok és 

sajátosmáaok, szervezeti keretek jogfolytonosságát tar~ 

totték Leg. 

Mivel akkor még központi hatalom  nem létezett, a 
helyi közigazgatási és államhatalmi munka asz akirányú 

vágrehejtéai feladatokra ag oritkozott. Elt vállalta és 

ennek megfelelően létrehozta népi hatalmi szerveit a dol-

gozó !Apt  melynek fegyveres oltalmazója kezdetben a szov-

jet hadsereg volt. 

A kialakult  Eí j  helyzetre egyedül az MO  Méssatüt sfel, 

és a munkí4soeztél,g, az egész dolgozó nép érdekeit kite- 

j ez6 programmal, koncepcióval rendelkezett, helyesen vár► 

zoltar fel a magyar nép soredt, jövőjét. 

1. 

 

AlföldiftAlság, 1944. október U. 
.. A levél magyar, szlovák, francia nyelven jelent meg, 

mivel képzett orosz fordító nem állt bendelkezésre, 
valamint  cir .l bettis irógép sem volt. 	. 



A program közvetlen célja a népi derzokratikuo forrada-
lom győzelmének kivivőse volt, amely a kommunisták vs- 
zette népfront-politikában teljesedhetett ki. Az első 
kommunista pártezorvezet Békéscsaba alakult meg 1944* 
október 8-4n, október 2o.» ; mintegy 17 városban és k+ iz- 
cégben jött létre kommuniet© pártszervezet .. A megye na-
gyobb szervezetei hamar kapcsolatba kertek az jP .köa*. 
földi Központi Vezetőségével.. 1944. október 9-én érke-

zett a megyébe Vas Zoltán. As ? P feleli vezetését kép- 

viselő Vas Zoltán vázolta tel a szabad, demokratikus 

ős békés épitő munka országát, az őj, népi demcksatikus 

Megyarrorszég megteremtését. Es egyben magában foglalta 

ós előmosditotta a munkás-paraszt szövet®ég gazdasági, 

po .t kai alapjainak kialakit twát . 

Vas  Zoltán megyében velő politikai tevékenységének 

eredményeként tisztázódtak a politikai, gazdalsági célok, 

dtmuU,tasaival avggyoreitotta a politikai tiszténlátást, 
a társadalmi élet konszolidálódását. 1V`é any helységtől 

eltekintve esek hatására alakultak meg  a  többi part he.* 

1 i az©rvezetei, ugyanakkor a  komnunioták nagy erőfeszi- 
tőseket tettek a Magyar Frontba tömörült pártok k..alaki--
táéra. 

Békés megyében kialakult népi, forradalmi szervek 

a demekrácia gyakorlásának 614 szintesévé váltak, e szer-

vezeteken keresztül egyre nagyobb tömegek kapcsolódhattak' 

be a közügyek intézésébe n, a Helyi hatalom €yakorlásába. 



Ugyanakkor a központi hatalom és állaz.igazgatés ki. 

ópíilésével a koalicióa kormányon belül, a ezzel paralell 

a helyi állembatalmi szerveken belől is, a demokrácia 

értelmezésében egyre élesebb ellentétes nézetek bonts-

koztak ki. Zgy'Jött létre Békés megyében is a népi de. 

mokrácia vagy polgári demokrácia kérdésének éles konflik-

tusa. 

E kérdés megoldását Erdei Ferenc belügyminiszter 

igen  fantosnak tartotta. A közigazgatás ideiglenes ren-

dezését többek között ez alábbiakban fogalmazta  map  

"Nines=  kitaposott útja az önkörmányzati rendszer-
nek 	kell tehát  indulnunk a népi önkormányzat új és 
járatlan átjén, bogy az 441 ország, ős az 	demokratikus 

közigazgatás ká.épiiZhessen; A magyar nép mindenütt a fel- 
szabaditott területekea mér elindult ezen az dton. Nem.  
sQti bizottságok alakultak* Az dj demokratikus kormán,y- 
nak i►em lehet ads  útja az államszervezet ős a közigaz,. . 

g€tás belyreáll.3tása ős ki6pitése felé, minthogy alapul 
veezi ezeket a népi önkormányzati szerveket, egységesi-- 
tit  Osszekapcsolja Őket ós általános rendelkezésekkel 
szabályozza müködéei3ket."2  

A Magyar Kommunista Párt a nemzeti bizottságok kér. 
désót illetően a leghatározottabban ellenezte, hogy a . .. 

népi önkormányzati szervebet kormányrendelet szabályozza. 

2,. /Debrecen/ Néplap 39440 december 31* 



.A párt vezetői a  nemzeti bizottságok ala vető feladati-

nak  tartották a korményhatározaatok értelmezését, végreo.  

hajtósában pedig a segiteéget h ngsíílgozték. Terméaze- 

tes, hogy  a  nemzeti bizottságok feladatkörét azebályoz•- 

ni kell a népi demokratikus forradalomban, fel is kell  

lépni esetleges túlkapásai ellen, de erről a demokrati-

kus púrtO1 nak kell gondoskodniuk. 

Békés megyében -« mint már korábban is sal  esett ró-► 

la a  kommunista a megye felszabadulása után közvet-

lenül vállalték a kezdéményastző szerepet a közigazgatás 

területén. Helyesen értelmezték az Új ki38 igapsgetáei 

mi feladatokat, melybem nem kis jelentőségit az a tény ,, 

hogy ebben az idí3szskben Izommunistaa vezetők -- Szobek 

András, később Keresztes 	 voltak a főiapani tiszt- 

ben, és álltat a megye élán. 

Tehát  a nemzeti bizottságok tevékenysége a megyében 

a népuralom tartős bizt ositasáro, megtartására ösazpCanwo 

tosult, mely bázisa lett a demokratikus forra#daaalmi áta- 

lakulisnak. új szervezeti foruát jelentettek a tömegek 

mozgósitásában. g4aliciós jellegüket megtartva a forra-

dalmi átas]skulisban igen jelentős és döntő szerepük volt, 

mert átfogták az állami élet minden teriiletét, védték  a 

közrendet, és elinditottak a termeléat. 	 , 

A nemzeti  bizottságok munkájának jelentőségét  .a Magyar 

Kommunista f'é ►rt III. Kongresszusinak határozata az alábbi-s 

akban fogalmazta meg: "Az ország felozabadulisa  nemcsak 

a régi  rendszer öasze3omlására vezetett,  hanem 1:1j, hotel- 



man  napi erőket 3e asozgisba hozott. A aunkásesztéű,,jr és  
a parasztsig saját kezdeményezésére és saját erejével 
látott  hozzá  a gazdassági és az állami élet eeóingitá- 
sáhpz és üj jászezvozésétez. Abban a . szinte  légiires tér-
ben, away a ségi rendszer ostifosr bukésa után keletise- 
satt , 	osztály és a parasztság volt ez  egyetlen  
szervezett á13emépitő és államvezető erő."3  

3.: MEP  as  as Mir  hatirozetai 1944-194e. Kossuth Könyv, . 
Ial;ad6 1967.   
- A Magyar Kommunista Párt III. Kongresszusinak ha-  

tározata 11946. szeptember 28-től október 144! " 

266.1. 
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Békés msk'vébem 

Békés megyében nagy lelkesedést váltott Isi. az MKP  

1.944. november 3-4n kiadott "Magyarország demokratikus 
j jáépitésének és felemelkedésének programja", mely a 

földreform végrehajtását jelölte meg országos ervárjr.-

nyel. 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormény földreformi-rendelete 
/1945. Jan.  17./ bárom nappal később jutott el kiilönfé- 
le nyo*taty nyok, plak tok formájéban megyénkbe. Fink 
következtében hatalmas lendülettel indult meg a rendelet 
propagandája, melyben a kommuristék, a parasztpárti szer- 
vezetek, földmunk'e szakszervezet vállaltak szerepet. B 
fontos gazdasági, politikai és közigazgatási kérdés iré- 
nyitása, gyors radikális magvalóeitóss a  kommunista 
$zobek András főispán kezében összpontosult Ess tovább 
erősitátte a nemzeti bizottságok tömegbázisát, a kommu-
nisták vezető • szerepét, kezdeményező erejét. A földreform 

mint egyik alapvető kérdés gyors és radikális végre-
hajtása hozta meg esz alapvető nagy változást Békés megye 
agrárproletariátusa, szegényparasztsága számára. Az ekkori  
vármegyében összesen 136.833 kh földet osztottak Isi. 

2o.ol? földigénylő között. A családtagokkal együtt kb 

l+oo ezren jutottak földhöz,. 	. 



A megye új jáépitós6nYek teljes I.bont ~►kozéal~t ter. 
, 	. 

nóazetesen nagyban befolyásolták a reakciós erők fokozó.  

dó támadásai a földreform .e  a nunká►a egységfront, az új  

demokratikus Magyerország alapjainak lerakása ellen.  

A tlagyar Kommunista  Párt ellentámadást inditott, és  tá-~ 

maszkodva az országban lezajló nópmegmozdulásokra !  az  

1945. március 5-én megalakult  Baloldali  Blokk győzvl- .  

met aratott felettia..  

A földreform megvédése és a párt  stabilizációs tci-  

rekvése erőteljesen óriatette a  megye  dolgozóit, mert 

Báká® megye gazdseági stru...turáját tekintve agrir  jell.er- 
~ terület volt, az ipari szerkezete pedig salute teljes  

egészében a megdaszdas&gi termeléshez kapcsolódott ;  

Az MEP  megyei vezetségének, a pártsmerv®zetek agitációs  

és felvilágositó munkájának nagy segitséget adott a Ma. 
   

war Kommunista Párt SII.,, Kongresszusán elfogadott mesa-

gazdasági programtervezete. 4  

A dolgozó parasztság, a törpe óa újbirtokosok köró»  
ben kedvező visezhaogra'találó programtervezet nyomán, és  

szellemében dolgozta ki  az Lair megyei bizottsága Békés  ,  
meGY8re vonatkozó agrárprogramját. 5  

4., MKP és az SZKP batározatai 1944--1946. Kossuth Könyv-
kiadó 1967. 	 . 

•► 
 

A  Magyar Kommunista Párt IIÍ 	resszusán elfoga- 
dott programtervezet a .mezdgazdasagi termelés fej-- 

 

leeztésére és a dolgozó parasztság helyzetének. meg.  
j svitóaára /1946. szept. 28-okt.l./ 276-29o. 1.  

5. MKP Békés  megyei Bizottságának agrárprogramja a 3 éves  

terv keretében /1946/ 	 . 

MEIMP Békés m. Archivum P fond. _2. b-.e.- 55.  



A tervezet  elaő részében mozgbsitja a parasztságot  

conak végrehajtására, erőeiti bennük, hogy igazságos  .. 

érdekeik egyediili képviselője a Magyar Kommu»  

r lita part.  

."Az :9KF a parasztság pártja is, Felszabadulás után  

mindent elkövetett a pirt a fvldrefQrm gyors megsrea$eitása  

érdebében. A nincetelen, elnyomott vegy tülságoean kevés  

földdel biro parasstck loo ezreit elégá.tetto ki as 4 de"►  

mokratl.kus kormisy."  

Világosan és egiyéltelmi;ea ffiutetja sag  a magyar me .►  

zőgazd®aágban addig elért eredmányeke-t, r  valamint  az  üj  

gazdaságpolitika megvalbeitáeénaak c63 ►jaát, esaköze3.t.  

A ,feladat végrehajtása azonban nem volt könnyü, hi. . 

amen a hAborüben  Óriási veszteség late mind ea  ipart,  

mind a mezőcoz3tságot. Az á3. ~-.atAllomán<y jelentős részét  

elvitték vegy elpusmtitották. Az  igavon8 á.19.apok híáryá-• . 

ban a lmaák i® akadoatak, a básellátásbea, élelmiszerek  

eldállitásában is komoly nehézségek jelentkestek.. Annak  

ellenére, hogy aá ipari remekben beindult áe  ffiegnöveke-  

dett a termelés,  a  parasztségaek nm  tudta biztoel.teni  

az Qlaefi és elegendő mezőgazdasági gépeket, non  tudta  

megfelelően ellátni 'siiLrágyával, f  amely tovább csökkentet-

te ra föld tezmőképeseécét.  

*mar 	  

G .  V.oa 	 . 	 .. 	 . 	 . 



az is nehazit©tte a teraeléo zavartalanabb ki.  
bcu°ztekoZását, bogy  ai ipari  nagytöke -  ragaszkodva  betel-

mához ~hoz igyekezett nyomást gyakorolni  a régi kisb3rt®ko--  

at3kra:  újgazd€:kra 	középtirtokosQkra. Ebből a nehéz  

gazdasági hclyzetbol. .m kivezető utat a belterjes gazdál-

kodásra val6 áttérés jelentette.,   

Az MO  Békés megyei Bizottsága  a  megye elismert és  

legjobb uttörf3 munkát végző parasztjainak tapasztalatai.  
ra épitve mozgősitott a program erednbayee_,=ge érdekében,  
hiszen a megye parasztsága igen jelentős tényező volt as  
ország gazd2s$gi életében. A  földreform megvalósitása már  

megadta azt a lehetőséget, bogy  az újgazdák és fölc3höa-  

jut®ttak felbs►gyjanaals az elavult termelési módszerekkel,  

annál. is  inkább, . mivel a megye  földje  elsőrangú a bel-

terjes Gazdálkodás megval.bmita,eára. 	 . 

„A l,eglsü,l.onböZÓbb kerti növények termesztésére  

alkalises.  - Oly mennyiséget tudunk majd termeini  es  

értékes niSvénymsgvakb$l,: amelyekkel a2 °rsz ts  szitségr  

l4toinek jelentős részét ki lehet olégiteni és Baröpa  
kilönbözö piaosit is  e].láthatjuk.  

Bebizor~yitott t m, bogy már a kerti növények tar-  

mesztésér+e áttért gazdaságok 1 kb. földből nagyobb jöve-

delmet érnek el, mint a kal.ter,jesan gazdálkodó gazda-

ságok 610 bOid ján  i  a?  

7. .II*ti op  



A mogyei agrárprogram részletesen elemzi a belter-

jes gazdálkodás szempontjából fontos tQdi leteket, amoly—

nek ssegiteégével főbb vaná+ssiban — majd részletében is . .  

kirajzolódik a  megye várható smeBőgsxa8:saeégi etrukturája,  

ami alapja less ass, üjjáópitést befejező ;  az egész  megye  

gazitasági, társalalmi életét átfogó 3 éves tervnek. - 

Mindez  az  alábbiakban igazolható:  

A tervezet s`ürgette a folyók mentén elterülő ;az-►  

flaeógokat ,, hogy  gyors iitemben térjenek At a kon,yhaserté-  

metre ést©icsstermessztéere. ü j csatomahá].ózsst épi-  

tésével és vi$tárolák létesitéssével a folyóktól távolabb  

esb területeken is biztoeitbatjfak a növények számára  

sz';tl.qégess nedvességet.  

~► Az á3.latállcméng dinamikus szaper3.tását a takar-  
mAnymegvssak termelésével kell és  szükséges bi zt©ssit axl.  

lt a parasztság jbvede3.eo.emelkedésbn  túl az ipar  sat—

mitre  is  nagyobb mennyisbgti. nyersanyagellátást biztosit:  
b6rcjk, szőrök, ruházati és lábbelikhez szükséges  

alspanyag©k./  

A mezégazdeági kulturdk °termelési skillájsánaik ki-  

b'vwitésse, hagzormamag, kvménymes r, cukorrépa, g76g3mövé—  

n,yek termelése - tehát nemcsak a megye dQigoz6 paraszt~- 

oávansk életk©rG.lméa,yeiYiek javitását: henem az  ország  

dp?e©zóinakt magasabb ezinvona]aQ ellátását is célozza ..,  
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A programjavaslat a korszerü mezőgazdasági termelés 

általánossá váláséhoz megfelelő közlekedési hálózat 

fejlesztését irányozta elő, hogy mind a megyén belül, 

mind pedig a szomszédos megyékkel illetve országrészek-

kel fenn tudja tartani az intenziv kapcsolatot, a szállt- 

tés költségeit csökkentse, a fogyasztókat minél frissebb 

fival lássa e1. A legelső lépés volt a vasúti hálózat 

kiépítésének kivitelezése azokon a helyeken, /járások- 

ban/ ahol az egyes települések megközeiitése igen ne-

hézkes volt. Legfontosabb tannivaló volt ezen a téren . 

a lo ezer lakosú Bucsa község bekapcsolása a forgalom-

ba Szegkaom vagy Karcag irányába, mivel a legközelebbi 

településtől 22 km távolságra esik vasútvonal nélkül. 

Uj vasútvonal épitése vált szükségessé Kondoros- 
Szarvas-Békéscsaba, valamint Békésszentandrás--őcsöd között, mert 
ezeket a helységeket csak kerülő úton lehetett megköze- 

liteni`. 

A közlekedési és szállitási koncepció szárvitásba 

vette. a Körös folyók nyújtotta lehetőségeket is, sőt a 

Maros és Körös folyók között felépitendő csatornával is 

élénkebbé, egységesebbé kivánta tenni a megye gazdasági, . 

társadalmi, politikai életét. 

A megye agrárprogramját az tette teljessé, hogy a 

korszerü mezőgazdaság létrehozásáxál számitékba vette 

a mezőgazdaság iparositásának szükségességét is'. 
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Ewalt ej2.i feltételo a mozaz-lostlaokt 66pgyértás 
lout ollenarzéeértelt megvalósitása, a megye toriactén 
bisobb mez zdesági stmjárak lktenitése• 

Az /MP mowed. Bizottadaxok torvezete tehát kotrpö 
módon jelölte zi Lékés meGye parasztságéntik .a bel-

torjos Gazdálkodásban rejlő 	sazdasági és t áa1  
zai váltosást as felemelkodést jeleatő  célját.. IIGyanakkor 
a folvázolt célokkal esyetemben meGlactározta a mcgye 
dolcoz6 tö'meceinek helyét  ó  szeliapét az (mesas goads.* 

életében, eőt a kalcaztlaciagi 	 olatok 
sitésébens.  

"A ]zze1i években a meaGazdasáGi termék na,gy része 
emir° fokozottabb mértékbau kcü1 ktilfOldön, forgtalomba. 
A isbriileittiblk /Alva államok Z1C1:0 a tervaserti gazdálk.odás 
atjára,16ptek„ ez a tarvozorasée jeleatkezik az érttke-
oités teren is* 

Nalunk is ki kell vemuni, amagányesok kezévől a 
ktilkoreskedelsm jot • 

A mezegazdaeág gépesitőso  az  eGéez vilkon Maas 
totTében folyik• Minsk elOrob.aladánCrval nemcsak kilanyobo. 
bő válik a munka, nemcsak rdvi(lobb lesz a munkaida, 
nem a termelési kiltségek ciceóbbodásával a paresztség 
szociális és kulturtais életszinvonala is emelkedni„ 
foc,,D 

8. A LW Békés meayei Bizottsécanak asrárprogranja a 3 
erves tery keretében, /194,G/ 	 . 	. 
MS= Békés mocyei Biz. Arcbivuu 	fond. 2. Ose• 55. 



A m® e a_ as i. árs a3 é:.molit kai he 	 t  ,. 
" d lme 	 rd em ~t ~ al t 	rt  . 	. 

A megye dolgozó népe nehéz kv 'x~ci3m6nyek között kezdt3  
el a program meivaalösi:táatt . 1947-ben korán köszöntött be  

a tavae9z, melynek eredményeként teljes erővel indult be   
a mezőgazdeságia mwnká•_ Folyamatosságát azonban nagyhen  
akada3.yozta a vetőmag h.9.6va, vagy megkésett ®zá33:itása* . 

parasztságot ,nagyban foglalkoztatta az ia, hogy a meg-  
ör3sezett vet;cmegért szükséges pénzt miből teremtik elő„  
A megye számtara kevés itrp8, rozs érkezett, . s többször 9:s  
beigért dkZ árpa vetőmagot, cseh,ezlovak vetőburgonyát sem  
kapták meg a parasztok•: Nam wflket enyhitett - a kormány  
á3.te1 a megyében ticolt készletből 	eiszaebaditott vető-  
mag céljára feliaas7.nálhat6 mennyiség sea*  mert részben  
nagyon kevés volt *  részben nagyon drágán adták • . 

"A lo %'t előfizetéséverl a paraszt ttllajdanképpen  
kr.4 ésfps vagy rozs árát fizeti meg, az tij termésből még  

2o kg-ot kell adnia frként, 	azt jele2ati, iaow 1 q ve-  
tanag helyett 1,4; q gabonát ke3.3. visszaadni'  a• 114z igen  
sttlyss feltétel *  több helyen en a szegényparaszteig lebes.zé-  
~ egymgat a ki3?cs'dnr8l, akik fel i.s veszik csak ftagcei.+  
korgatva teszik„ arra gond+o3.va, hogy az 	termésből  alig 
marad valami számára ilyen uzsora és s4.1-jtse ad6ss€g  

tets3.e mellett  9  

9. P-:mp megyei szervezet vezető testületének lrRtas3.:  
"A  megyei titkár havi össeef 

 

oglsá6 j0lentisel" 
fond• G.io• b•e•/1746-1948/ 
MIUMP Békés megyei t4chivLma 

 



sp. 6 ..,  

inaük elleuére a mcgye vezetői a munka lendületéből  
ezt a kövctkeztetéet' vanták lo,, hoGy nem marad meguzüre-  

lot2em föld Békés megyében. Természetesen ebhez nzacyban  

hozzájárult am is, hoar az LIP mewci vezetősége, a vér.  

maw főispíni hivatala al& tartozó közigazgatási ezar--  

vet ,  valamit a ~~c:Z'iíl€3Gyei Gazflaski FE:ltiggl°11ö6ég mindent  
elkövetett a vetíSmag, -6s idFaközben jelentkező Uzema- .  
nyag °° ta3.anv fQ3számolásóma előnyös mezőgazdasági  k~9.cs ~s-4 

nök At ján is.  Itt kellett megb3.rkbzniok olyan jeienség-  
gel rél€1íau1 mint a kulákság nOpellen.®s manipulációi, akik  

a többi párt mögé bAjva imcteztek elszabotálui aGaboua»  

szolGél.tatást, az olcsó vctö ^ biteick fo3ybeátását.  

A megye kommunistái a gabona gezdá3.k4dás sikQróért  

i.~eawtatott harcuk  mellett Allende) áz jelentős propagaa.i ►  
da muakát folytattak a belterjes gazdálkodás beinditeip.  

~ 

 

sara, majd kiterjesztésére• /Men a vonatkozásban a töb-

bi párt is tett valamelyest.,/ Hatása rövid időnbe3"~. jg,..  

lent~.:eZE3tt, e~ íed1il a békési jfirá5buLl 1:tioo kbr*IIt illtet-

tek be killönfélQ nemesitett vatamaGobkal .•. A laj javi- . 

t~ra 1,5 veGon :mutrégyát szereztek be és használtak  ~ali  
de az egész mewébon cagy volt  az éudekl`vdés s n.emesitett  
vot6magok 3xauit,.. mezt Ondct felv =: árolték. Ugrásszcrüen  
moviött a rizs vetést@ralcte, musk  Jelentős része a  

föá.dmiives szövetkezetek kezében volt,  zaés részét több  

parasztgazda összefogásával M szövetkezeti forma nakill  ~-  

loile9  it© ztaizvelték meg. A rizs vot"címaG zavartalan  o3.aé~► 
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tála érdekében az MKP megyei szervezetei a sajtóban os-

torozták a Földmüvelésügyi Minisztériumot, melynek nem-

csak az lett az eredménye, hogy a parasztság jó vetőmag-

hoz jutott, hanem egyre mélyebbé, szilárdabbá vált a bi- 

zalmuk a Kommunista Párt politikája iránt. Kora tavasz 

szal már kb a vetésnek 95 %-át biztositották, tehát a 

parasztság teljes odaadással dolgozott azért, hogy mn--

den talpálattnyi földet megmüveljenek Tovább fokozta a 

munkakedvet a törpe-- és kisbirtokosok körében, hogy a 

kiutalt 5 millió Ft mezőgazdasági kölcsönből 8k is része- 

sültek. Hatására jelentős területeken kezdték meg a kony-

hakerti növények, aprómagvak, cukorrépa stb. termeszté- 

sót. 	 . 

A lelkes és áldozatos tavaszi mezőgazdasági mankók 

eredményeit azonban erősen veszélyeztette a mostoha idő-

járás. Igen kevés csapadék hullott, /április-május/ 

főleg a megye északi részén ennek következtében a 

terméskilátások nem voltak valami. biztatóak. Különösen 

a tavaszi árpa, kukorica, burgonya sinylette meg, mivel 

a száraz földbe vetve  gyökeret °igyam igen tudtak ereszteni. 

/A terméskilátásokat illetően gyöngébb várható, mint az 

elmúlt évben./ lo  Az egész megyében mindössze 16-2o mm 

eső esett, s ez a parasztság körében egyre nagyobb el- 

keseredést váltott ki. A helyzeten az sem változtatott 

inkább ellenérzést váltott ki a parasztság között, «.. 

lo fl+ P megyei szervezet vezető testületének iratai: 
"A  megyei  titkár havi összefo lal' 	döszaki jer- 
lentééei ." fond . lo 6.e. /1946-194u 
MSZMP Békés m. Arch. 
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bogy  bár késve, megjött a 45o.000 Ft-os zöld hitel,  

melyhez egyrészt nehezen j utottak hozzá, másrészt l-2  

hónapra  kaphatták csakw Az egész megye területén feszült-

ségek jelentkeztek a házhe'l.yek, parcell.ázásának elh.úzö-  

d€usa miatt is  /Cryu3án 800 ember tüntetett/. Az elkobzott  

uradA3T0 birtok feleslegessé vat  épületeinek lebo.ntb..  

sót a meGyei Földhivatal rem engedélyezhette„' igy sok  

újgazda nem juthatott épületfához, különféle  anyagokhoz„,  

bogy  új házat tudjon épiteni. A kommunisták eredményes  

harcot vivtak a földek  telekkönyvezésének Ugyében, de  

sem tudták teljes  mértékben  ellensúlyozniaz eg7re  

növekvő és saksétübbé v416 uazdas€gi gondokat. Az EKP  

mewei szervezeteinek többek között  olyan súlyoekérdós-  

ben kellett  vállalniuk a megoldás torhát, mint a ffiagye  

kenyérellátása. ; Május hónap végére Livata3c9saa, mindenütt  

kifogyott a kerayétrliszt, csak  ott tudtak kenyeret  adai  

az ell ~átatlaia7wknak*  ahol valamilyen manőver folytán a  

helyi hatóságok ezt  megoldották. Jó néhány községben  

-Meg  a saeghalmi  já~.~ás területén  -napokon keresztül  

nem  tudtak kenyeret osztani.  A v -srniegzie Közellátási  ~el~ 

Ugyelösége min •dEnt elkövetett a probléma megoldása  

dekbben, bevallási és . szá.l.3.it6e. kötelezettségének ol:é-  

get tett.,' de  minden  hfznalíban 20-25 ezer fővel kevesebb  

kopott  kenyérgabona kiutalást, mint amennyi el.l&tatlan  

t:.n.yl,egesen volt. A helyzetet nehazitette az is, hogy a  

gsbouabeváltó negykereeked'dk, molnárok maaipulácicSi foly-

tán vagon gabona fekete úton el.tent. 	 . 



M. 19 ,w  

Késő tavasszal eny3Fíilit némiképp a kenyérgcan8 a  

konyhakerti hakert3 .növényes és gytizöicsök megj eaecaéssével,. mert  

a parasztcsaládok táplálkozási lehetősége mennyiskil.eg  
its minösségil.eg k3bóviilt. Ugyamakkor a megye dolgozó la—

Lességét ez elientmaidésoaan érintette, Egyrészt a zöld• 

ség és gyümö2oss magas ára nem tette lehetővé a doluozó  

tömegek azémsésra annak megtré,sárláaát, fogyasztását, csca  

a Jofabmódú rétegek juthattak bozzá. Ytásrészt a paraszt  

stig egyes rétegeinek pézztel.ensógbt a magas árak megszün.  

tetták,, viszont a szegényparasztság holyzetéo, ez mit sem  

változtatott, mert kevés voteményt-  tudott értókesiteni,  

a etiből adódóan az alacsony jövece3méböl a sazÜkség6s rend..  

Uviil magas árfekvésii ipasikkeket-  nem tudta meg'trennl..  

A  drigasá$ elleni hare eredménye az volt, boa  az sarak nem  

emelkedték tovább, de a maces  árakat  nem sikerült letörni* - 

Az MKP megyei titkára igW Jellemezte a problómits  

"►A dolgozó rétsgek elkeseredése a a.eIléz helyzet miatt  

meglehetősen nagy és inam al.ulró3. Ilea  is lehetséges  az  

órletürés harcát lef ol.ytGtai, ebben csak ssegiteni tudunk  

afővácosanek, mart  ott dő3, el a kéxdéa.,. 14ekaapeso3.ódáss  

pártunk és tömegszervezeteink, valamint a hatóság  ~szé•- 
ről megtörtént, habár (Notes rQrzáöan, mert okulnunk. 

lett  a Forint S3i,zotteégcak munkájából, melyek a par>ssztség  

ellen mentek, a nagy— és kiskereskedők, gydrosok  

őrzése majdnem kuclaWecal  volt egyemlő. Itt központi  ~ 

tczkedsgsre van sz'ülrzég,.te 11  

11. Az MKP megyei szervezet vezető testületének iratai:  
"A megyei titkár havi ösa.zefogl.sslá és időszaki  

lentéael..," fond.. 2* lo *  ö.e,, /1946..19481  
~ZI~P Békés m*  Ar4h.  



Btyed01 a loo-2oo holdas pezasztok: termelő munkájában  

jclsJ.nttcezett un„ paesM3.v demokrácia climes magatartás  

részben úgy, hogy kenybrgnbcanáb8l őneilátásra rendez ~ 

kdtek be, részben pedig a fekete piacokon igyekeztok  

egyes termékek éstékesi,tésóvvl wages jővadeZea.ro szert  

tcmai,. "A demokráciával való szemben álláei&et ... snit  

előidéz a mezőgazdasági munkásság intézményes védelme,  

kolioktirv szerződések, «ás.sada1ombiztositások, a sooc. 3...  

a13.zmus eljövetelétől voiu félelem, ,  illetve a to3.hoztól  

val.b kélel.em -, mutatja az a körülmény, boa  jobb ós  

kéi.oteeebb telszorel.ésisk ollcaaére kevesebb gabonaiZoza.-  

not hoz ki holdankónt'  mint amezui.y:.t az újgazda  

via  mostoha körülmények között produkál," 12  

A vármegye nehéz gazdasági helyzetéről még átfogóbb  

képot kapunk, he főbb vanalc33.ban sseGvlzsgál.juk az ipar  

akkori helyzetét és fejl.ódósének, termelési fo3.yamatai»  

ntk á3lapotát. TermóssaetesgLa me gye iparában jelentkező  

problémák kihatissal voltak a parasztság társada].mi , 

gazdasági és politikei tesbkenységére# hangulatára.  

nat ellenére,, hogy abban az idóben nem volt számottevő  

as ipar aránya, a mezggazdcsag nem  nélkülözhette folya-►  

mates termelését és a forgalom ír3szóleeltósét. Erre az  

időre a gyárakban is beindult az Aj jáóp�téss, a tönkrement  

12, Az MKP tasegyei azé,rvezet vezető testületének iratait  
"A  reg.íei titk ár  havi  ősszefQcla]a  its  ldŐszak3 jo 
lent 8i;e lo,

~ 

 fond, 2. . 	 /1946-48/

MBZUP Békés m, IrGLLtum 
 



gépeket megjavitottdk, üzembehelyeztók, azonban a terme-

lés kiazélesitéaére a tempó nem volt elég gyors ütemű.  

fozzájárult még ehhez a szón 6e általában a nyersensyaeok  
beszerzésében jelentkező nehézség is. A racionalizálás  

nen vhótott különösebb problémát a munkásság körében, ez  
lőnyegében nem befolyásolta az ipari  munkásság termelési  

kedvét. Annál feszültebb ős nehezebb volt a helyzet a  

kisipar területén. A kisipari termelés nehezen tudott  

talpraállni, a kisiparosok alig vagy  egyáltalán nem tud-  

tak eleget tenni adózási kötelezettsógei$nek, műhelyeik  

kongtak as Ureaségt$l, anyagellátásuk nem rendeződött,  

felszereléseik sem voltak kielégitőek. Relyzetiak a tag-  

veaal mezőgazdasági ős épitőipari munkák beindulásával  

valamelyest en hült  

A vármegye gazdasági életének egészét  -► mind mező-  
gasrlaaági, mind ipari, közlekedési, fosgaalmi stb  strait.  

turáját .. az új jAépités folyamaténak eredményeit 6e ne.  
h8$®bge9.t nem kis  mértékben befolyásolta a foglalkozta-

tottság ezinvQnala is. A Horthy-rendszer  ezen a téren  

is  sii]Eyoav  örökséget  hagyott maga után. A munkanélküliség iktilis6g  . 
•• mdg ebben  az időben is  - komo]y méreteket dit~ftt.  K9►-  
terjedt általE►baan az  ipari, épitőipari, a nezi#gazdesdgi  

dolgozókra ős kubikusokra  egyaránt. Elég new  volt a  

szegényparasztság körében a munkenélkiili,ség, s főleg  az  
újonnan föídhösjutottak éltek nemés viszonyok között.  



A tavaszi hónapokban beinditott közmunkákkal /új űteza- 
kaszok,f  bekötőutak, vasútvonal stb./ sem sikerült 
jes mértékben felszámolni a munkanélküliséget. Az MKP 
m®gyel vezetői és a főispáni hivatal mindent megtettek 
ennek érdekében, bogy a sdlyos problémát megold ják. A 
kormány 1,5 millió Ft kölcsönt folyósitott /1947. máju- 
sában 4od ezer Ftwot már magkapott a vérmegye/ erre a 
care. A Tótkomlős és Békéssámsen között 12 kmpioe sza-
kaszon ú j vasútvonal épitését 3nditbtták be, s igy né-- 

3 

hány hónapra 250-3cyo  kubikusnak  biztositottek munkát. 
Az igaz, bogy a  nyári , bónapok közeledtével a különféle 
épl.tőmumkék és a mezőgazdasági munkák - megnövekedéaével 

nagymértékben csökkent a munkanélküliek száma, de egyes 

iparágaknál, mint pl. a malomipari munkásság körében, 

aratásig növekedett a számuk. E kérdés f ontosségát Keleti 
elvtárs, az M P megyei titkára igy összegezte május havi 
jelentésébent "Ez igen súlyosan. érinti gazdasági életön- 
ket, s rányomja bélyegét politikai élctönkre is. Nehéz 
politikailag meggyőzni azokat a tömegeket, amelyek hó- 
napok vagy évek óta kereset nélki l vannak. 
... . .összefoglalvat általánosságban a problémák adottak, 
azonban aratásig ős a 3 éves terv meainditáséig terjedő 
JAM nagyobb baj nélkül átéljük, utána már jelentós 
,uvulás várható. A 3 éves terv sikerében való bizakodás 

minden dolgozó társadalmi rétegben egyaránt nagy és 

türelmetleniil, várják annak meginditáe&t." 13 	 .. 

13 MEP megyei szervezet vezető testületének iratait 
"A megyei titkár I vi .összefoglaló és időszaki jelenis 
tóeei" fond. 2. 1o. 0.e. /1946-1948./ 
MSZMP Békés m. Arcbivum 



A gazdestiret életben jelentkező .nehbzsógeket a zoak-  

csibo erők politikai' téren is iGyekoBtek kiakknázni. Annak  
ellenőre *  hoa a megyében non volt erős bázisuk *  a pol3.•►  
tikai:l.ag még képzetlen paraszti. ős °Lis téresdelmi kUze« ► 

gek tudatában egyes  helyeken sikerfii.t iltmenetil©g zavart  
kelűeniők. 

A ,tavaszi munkák beindulása után abela. ás  

bikai események cevkkent a dolgozó tdmcgek főleg  
a poraaztség -► érdeklődőse. Az öea$aasktzvők ellen hozott  
i.tálotet a megye dolgorsói evhónek tartották. A kora ta-
vaszi hónapckben Imároiva-ápcilis/ a kommunista pArtokoa ►  
moly erőfeszi.táseket tett a tcsmegek mozgbsitilattret  bogy  

poll.tikaiia~ aktivi$til.ádjszxak a Ki.egazda párt demokrácia  
ellenes taktikájával szemben;. A Büg;etlexa Kisgazda ?Cat 
tánadásának egyik fit5 célpontja az arszóg aljjbépitóBát ós 
a daaokrúci.a teljes győzelmét Jelentő 3 éves terv  

t►ilsősei, amok sikeres teljeai,téae3 vol.t. Azzal agitáltak*  
kozly es &RCP teljesen figyelmen kl.vtil hagyta. a paraszt- 

érdekeit a tervbeec►e, és ow* az  pori  muzakésseig á1ot-  
oz3.nyoaal.ának felemelésére gozdol.t • kérdést 	rog9am, . 

rázták*  úgy agitáltak*  mintha sok ezer paraszt tisztábal  
l.ezule szzal*  how  az LIU a'3 fsvos tervet a rovásukra mew  
rette volna megvaláei.tani e, e ezt eIiüggotl ►en Kisgazda Párt  
akadályozta meg. A zyilt uezitás amcanben nem járt tele 
Joe  oi,kerrel* mert a kommunisták 	aekttivitfisa,  
agitációs mikado kiivetkasát$ben ell.ensúlyozni. tuSték  



a tb`bbeégi párt tématisát, 8® halyes taktikával /a többi  
partot is/ rákényiezer!►tették az együttmük8dbare. A®ur-  
lódáei feliiZetek megsziintetbsére többek között eredmé-  
twae lépés volt a Békéscsabán megjelenő "Alf©3di. Aép«•  

újság" cieeü napilap felelős szerkesztőjének, 8égadi  

Józsernek a levéltása. Az MO megyei vezetői á pártközi  
béke érdekében tisztázták ós bebizonyi.totték B Staab()  
kisgazdapérti vezető reakciós magatartását, politikái  
tervéken,yságót. Bizorgitékok birtokában •- _a három  bal•► 

oldali párt ás szakszervezetek képviselői jelenlétében  - 

zártkörfi megbeszélésen kér~yezeri.tettók meghátrálásra a  
Eiiggetlen Kisgazda  Flirt vezetőit, akik megki.sóreyték  
pártjuk politikájának helyességét igazoini a paraszti  
tűmegek előtt, de arőfe9zi;téseik nem jártak sikerrel  
a falvakban: A, dolgozók i:iggelmüket a kiegazdspárti g9w-  
lések helyett inkább a stirgős mezbgazdaeéigt, munkára for-  
aitotték. . 

A jobboldali reakció támadásainak fegyvertárához  

tartotott a azovjetimelleneeeég is. Különféle rémh3rek- ►  

kel ityekeztek a lakosság figyelmét elterelni, késlép»  
total az épit8 munkát. 	 . 

"A hadifoglyok hozzátartozóinak mindenütt azt hi-  

resztelték. hogy a kommunisták 6 évre adták el a hadi-
foglyokat az oroszoknak, egyik eaavukb sn bizt  at j dk a  
népet, ne, féljen; az angolok rdvidesen beavatkoznak  
Magyarország belügyeibe, másik szavukkal ijesztgetik,  
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bogy  az ©roszok fogják megszálln3. Magyarországot*" 14  

sajnoe helyenként az eml.itett, illetve idézett rémhirek  

táptalajra találtak, mint  pl. .  Saarves község eeetébetat  

ebwl• április 4-én  egy inoldens layomdn a helyi Kisgazda  

Várt szervezete 3.00 főnyi szovjetellenes tüntetőt tur*  

dott felvonultatni* A reakció propagandája a munkások . 

körében is  Jelentkezett.  A ez aksz e=vezet  megfelelőfi-  

zetósi feltételek bistosl.táeával jelentkezéseket vett fel  

Kázpást.tikrajnába, Jugoszláviába 	murakára.. A hetek  

óta hirdetett munkahelyekre Békéscsabán és Qroaházáo csak  

a ju,gosscláviai állásokat fogadták el.. Bbnek oka az volt.,  
bár nyiiten nem merték kimondani, hogy as épl.töipari  
munkásokat viasssatartja, as a "hir" miszerint Kárpit-t7k.‘  

rajnából nem engedték Őket  haze .;  

Az  UKP és a baloldali pártok közötti  kapcsolat ál-  

taláb®n megfelelő volt, inkább egyes vezetők részéről  

történtek burkolt táumadáaok a párt országos és helyi  

politikája allen.. Ilyen volt például. Hegyeai JénQe pa-  

r:aSztpá2.°ti képviselő is, aki erősen pe,raszt•+8ov3ni8zta  

volt#  és megnyilatkozásában a parasztokat igyekezett  

szembeálait~ i munkássá~ gal, a fővárosban nem látott 

mást ossk káv6házbsn til8 uraakat.  ,   

Az MKP  megyei vezetőt á® helyi szervei nagy  és kö-

rültekintő munkát végeztek mind a bw3öl,da3.1 pártokka9.  

14•_ Az MEP  megyei szervezet vezető testtiletének iratai*  
"A megyei titkár havi öeszeeoglaló és időszaki je- 

11..4 1 o.   ~~ 	 ]gé; m. Arca;  lo . ö . e . /1946-1948/  
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való együttműködés, mind pedig a reakciós erők lelep- 

lezése és felszámolása terén. A megyei reakció - orszá-

gos központjaiktól támogatva - minden lehetőséget és po-

litikai társadalmi fórumot igyekezett kiaknázni, hogy 

a megye túlnyomórészt paraszti tömegei között zavart 

kelthessen. Ebben megfelelő támaszra találtak a katolikus 

klérusban is. A Sulyok-párt is megpróbálkozott tért nyer- . 

ni,, a megyében, de kisérlete teljes kudarccal végződött. 

Annál élénkebb volt a politikai harc a szabad vallásgya-

korlás kérdésében. A Független Kisgazda Párt sorozatos  

veresége után abbahagyta ugyan a lázitást, a probléma 
súlypontja az iskolák vezetőire és  as  egyházi vezetők 
körére helyeződött át. Ortutay felhivása nyomán megken- 

dődött a szülői értekezletek sora. Az értekezleteket olyan 
időpontban, rendezték /hétköznapokon/ amikor a férfiak 

dolgoztak, akik amúgy sem tanusitottak e kérdés iránt 

különösebb figyelmet, igy az asszonyokra gyakorolva nyo-

mást, megszavaztatták a szabad vallásgyakorlás ellenes 

határozatot. A legnagyobb aktivitást a papság fejtette 

ki. Különféle esti összéjöveteleken előadások formája. 

ban igyekeztek meggyőzni és megfélemliteni az embereket. 

A kommunista szülők - ha részt tudtak venni az értekez-

leteken - felszólaltak a szabad vallásgyakorlás beveze-
tése mellett, sajnos kezdetben nem nagy sikerrel. 

1947 tavasza tehát súlyos, de nem reménytelen gaz- ► 

dasági problémák megoldását, politikai és ideológia i  
harcot követelt a vármegye kommunistáitól és haladó 
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közvéleményétől, nem utolsó eorbaan a  ezeróntg létsádoosi  
i.parl. nunkásságt61. Békés mewe társadalmi;  gezdaaág3.  
€as politikai életében  new változást, előrelépést ho- 
zott a Kotum.uni.sta Párt 194i. május ~i pártközi érte- ,  

kez%á3tí3, majd sz'ugyaanazxa.ap tartott ang;qalföldi new-  

gzralés.,  A Kommunista Part a pártközi értekezleten és a  
nosygyalésen egyaránt  követelte a Nemzeti  Bank,  vale*  
mint a  bérm  legnagyobb bank á3.lamooi.tását, mint a 3 é.  
von  tery  megv€al.ósitásánaak előfeltételét jelentő fontos  .. 
intézkedést. A '"Népszaarva" cikk formájában tartalmazta  
~ Czociáldemokraataa Part  válaszát a Kommni:staa Párt kö<ro-►  

te3.ésé,re• lTénylegese►n az sZra) vezetősége május 32-én  
foglalt a1li6i~i a cikkhez hasonló brtg3embel #  majd l.94? •  
május 23-i  határozatában hivatalos dokumentumnak  3smo~► 

te el./ 15 A kiadott  kÖzl.eménoyben többek között ezeket  
9i.vashat jukt  

"Napirendre került a bankok ügyvitelének a  három  
éves terv keretébe történő beillesztése ós a pártnak  
ezzel kapcsolatos állasí'Qgl.al.ása3.: A pártvezetőség a►a . 

ismeretes  "Népszava" cikkben foglalt álláspontját earő-  
©itette meg,  ás vá1t*oztttlaxnul es  egósz kü.tel8let teljes  
dllaanositását vagy ie],jea d]►lami felügyelet alá belye-  
Kését kivánja a  három éves terv  sikere érdekében, mert  .  
a részleges állaaauositóet nem tartja célravezetőnek.   

Az SZItP vezetőségének ós Tervbizottságának á1lásfog-  

lalása a három  éves terv pónztigyi feladatainak mag-
oldásáról. A: MP és QZiP hatfrozatai. 1941/4»1948,  
/Kossuth Körasyvki.a3db 1967.1  

13  
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A párt hangadayozza, hogy  az á3]:amofflitást negTo].elően  
elő kell készi.teni..' lk'i  

A Mauer Komraunieta Párt Ki3zponti. Vezetőségének  
1947. május 27-én kiadott kb z3.emén,yel7  egyérteimüen  
ellenezte a nagybankok ós a temzoti. Bank á].lamoa9.tisa  
kWésében a ezcaciáldezaokratók  va€;slegoe  á].láspontját.  

Fé3rvérthetetientil leszögezte az W, hogy a 3 gves tery  

sikeres végrehajtásához a három nagybank 64 a  Namzeti  

Bank azonnali Aliamositása szükséges;  

A  megye ipari  és mezüDoal aségi dolgozói körében osz-

tatlan hv],yes].éere és harcos támogatásra talált a Kommu-

nista Párt kezdeményezése. Megértették, hogy az ország'  

- óa benne Békéa megye -► tcav€íbbfe j].ődéaének lehetősége  

ro jlik. Ur és ezegény egyarGat nogy érdeklődéssel figyel-

te éa tárgyalta a harc kimmotolének eshetősógeit. A me«► . 

Gyo kommunista bátran  vállalták  a politikai Bszott©dg  

döntését, é© eredmérfi e2en gy6zték meg a dolgozó paraszt-  

ságot, különböző rétegeket, a munkásságot az L'EP bolyv,e  

politikájáról, mely politika a demekratikus vi.vményQk . 

védelmét, a nép életkö.rfilményeinek jav3.tósb.t jelentette.  

Le tudták szerelni az egyes helyeken jQlantkező  i'óle~ 

met a  vagycNadé$smával kepcao3atbai. itt-ott az álba: o-  

a9.tds kérdésénél jolentkezQtt aggodalom, részint a jó-►  
móad paraezt©k.,  réQtiint a kispolgárság ós a banktimzt-  
vi.ao],ek körében. A társadalom el].enoa erők  igyekeztek  

• wawa  us ~.?. 4.. n # a  

 

17. Közlemény ez MP  KY Pol.Biz. Uléoóről.  
TAMP  és a SUP  határozatai 1944-48. 480*482.old.  . 
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ezt kihasználni és még néhol a munkásságra is nsyoméaet  
próbáltak gyakorolni ., Eyes cy€srrtulajd©no8ok azzal  

tál;;ek a munkások kUzött,, ,  hogy a bankok államoaitáeával  
ess Uzemvk nem kap hitelt, melynek xaoionalizálás t  nagy.  
mbrvi3 eibocsátás lesz a következménye *  A kommunisták  . 
következetes politikai ssuakkja nyomán sikeíUlt minden do1- _. 

. 	
- - gozb om tá13ya1 és réteggel megértetni az áa:lasrositásak  

esiilmégeseégét, a vagyondézsma bevezetésének gazdaság3.  

jelentőségét. Ezt igazolja a május 22-én lezajlott vár-
megyei Törvényhatósági Bizottság ii3ése is3. Néhány órával  

az tilbs előtt az. MCP mewoi titkára ős az össz agyUit elv-  
táreak hét elvtársat tőkóppea parasztokat í'elkész3ic  
tettek a felszólalásra gazáeaág3,, 	kérdésekből  
valem3nt az MO május 	javaslataiból,;*'  á kommunisták  
fe3szbla9.itea, a alapos indokokkal alátámasztott j avas- 
lat .aik meglepték az egész töwvényhat6ságct * Az érvek olyan  
meggyőzőek voltak  a bénkok állanQSitása,  

bolts vagyon, dézama  stb kérdésiben, how  sem a Pelszb~► 

lalámnál, sem a szawazásnál a kisgazdapértá.ak és szociá1•  
demokraták nem merték kifo,jezni ellenv6lemén,y°vkct 	a  
Vármegyei ülésen a megye Y4o•000 lakc►sa nevében egysége~ 

aea foglaltak 	B győzelem az sg8sa megyében hozzá-:  
járult abbots,  hogy a páat szervezetei még  jobban megerő- 
södtek, 	

- , 

eödtek, és tvmsgpol9 ►tikal befolyása tovább szélosedett: , 

Megnyerték a bolgoz6k legszélesebb rttegeit, a tömegek  
fe .lismerték, 'how a goss~:ua3.sta Párttól várhatják minden .. 
gazdasági és 	problémájuk negolddsét. . 



Megértettókt a hero a dolgazt5k érdekében, be2orzettik jaw» 

vitásáért folyik* A  szervezett  murakésok áiláspaatja meg-

egyezett a párt tárekvéseivei, de az SUP politikája, 

magatartása ingadozóvA .váit, t  s e msgatastá ►esal , csak fáss . 

kezte a gazdasági, poltb3kai célok taegveláaitását, A dol..  

gozók hangulata az óv nyarán egyre bizakodóbb  

tivitásuk fokozódott, bár a reakció korántsem adta meg  

=gát  sem társadalmi, sem gazdasági, sem 	eikon. 
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A háromév .~ ep t®acv e1~31~bsz a3.téee ós a  ne~;:yei  konce c~ó  _.  

ki4oluozá,ao  

A nyár: mezőgazdasági munkákat a dolgozók szorgal-

masan végezték, és . .  Alias végéig a gabonatermet beta-  

karitatták. A termésátlag igen alacsony volt /a cséplős  

3 hétig tartott/. A közellátási ellenőrök nem tudták  el- 

látni feladatukat, mivel egy-egy ellenőrre 6 cséplőgóp  
esett, s ez lehetővé tette, égy  a gazdák a cséplőmunká- 

sokkal cösszejáte sva rengeteg gabonát elrejtsenek. A gyep-  

ge termés a szogényparaeztságot és a8 ellátatlanokat súj-  

totta elsősorban. Az előbbieknek épp hogy cask megtermett  

a fejadagjuk, de több ezekre volt tehető azok száma„ akik.  

nek még annyi sem termett. Az utóbbiak azivesen vettek  

volna gabonát, de a magas árak miatt nem juthattak hozzá.  

Az illetékes hatóság gyengeségét mutatta, hogy 15o-leo Ft-  

os áron a gazdák és kereskedők nyáltan árusithattó. Ennek  

következtében az ellátatlan Lakosság hangulata egyre e].- ►  

keseredettebbé v ilt. Nem btevósbé volt könnyebb az  á1gaz. . 

dék és szegényparasztság helyzete sem, mert heteken át nem  

tudták megőröltetni kevés gabonájukat, s képtelenek  vo -  
tak a földadó befizetésére. A megye egész lakosságát el-  . 

keseritette a kenyér rossz minősége.  

A gatonaterméss ilyen alakulása mellett némi kárpát--  

lást jelentett a jobb kukorica- és cukorrépatermés, bár  

egyes  helyeken ez aszály és a jégkár ezeket is megtépázta.  



Az egyre súlyosabbá váló gazdasági problémák megoldásá-

ra, enyhítésére a megye kommunista vezetői, párttagsága 

tett lépéseket, követeléseikre foganatositottak intéz-
kedéseket az illetékes szervek. /Például az MKP Megyei 

Bizottsága követeléséré többvagon burgonyát hozattak, 

hogy letörgék a magas árakat. Ezakkoriban a pesti árak- 

nak mi ntegy kétszeresét .tette, k3/. A nehézségek következ 

tében a politikai munkát is fokozniuk kellett. - Főleg a 

módos gazdák ellen kellett f ollépniök erélyesén, akik a 

közellátás számára még prémiumos áron sem voltak haj : 

landók gabonájukat beadni. Ugyanakkor a nyári munkák be-
fejezésének közeledtével ijesztően jelentkezett a munka-

nélküliség, számukra pedig az újabb munkaalkalmak előte- 

remtésének kérdése. A politikai harc sikerét fémjelezte 

- a gazdasági problémák létezése mellett - egyik olda-

lon az a tény, hogy a megye lakossága bizott a hároméves 

terc sikeres megvalósitásában, s hogy a közeljövőben tör 
tévő nagyszabású beruházások a gondok nagyobbik felét meg-

oldják. A másik oldalon pedig a választásokra való fel-
készülés volt, amelyben az MKP - kezdeti lemaradástől el-
tekintve, melynek oka a nyári mezőgaa asági munkák sür-

gőssége volt - mindegyik pártot megelőzte. Igy a bizott-

ságok megalakulásakor mind szervezeti, mind politikai té-

ren felkészülten várta a választási küzdelmet. A megye 

411 körzetéből 222 elnöki és 14o jegyzői poziciót sze 

reztek meg. A 3.427 számlálóbiztos közül a megyében 1.556 

kommunista volt. A hat járási központi összeiró bizott- 

ságból: a szeghalmi, a szarvasi, a békési bizottság el-

nöke a kommunista párt tagja lett, mig két járásban a 
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Nemzeti Parasztpárt, egyben pedig a Szociáldemokrata 

Párt tagja került az elnöki. tisztbe. 18  A választási 

harcban elért sikerek arra engedtek következtetni 1947 

nyarán, hogy a párt szervezeti és politikai ereje nyo-

mán, a közvélemény figyelme ős hangulata az MKP-ra irá-

nyult, a vármegyében győzelmét'várták. l9  Nagy segitsé- 

get jelentett még a választási munkában az is, hogy Budapesi 

ről hét elvtárs érkezett erősitésnek, Julius 15-től a 

községi párttitkárok függetienitett státuszba kerültek. 

Felkészültek a munkára az agitátor illetve népnevelő cso- 

portok is. A Megyei. Tervhivatal vezetője a Megyei Terv-

bizottság elnöke egyaránt a Magyar Kommunista Párt tagja 
volt'. 

A bonyolult gazdasági ős politikai feladatok magva-

lósitása mellett a Kommunista Párt megyei szervezetei 

kellő figyelmet és nagy energiát forditottak a vármegye 
3 éves tervének kidolgozására. Még javában folytak a nyári 

mezőgazdasági munkák, még égető közellátási problémák 

megoldásán fáradoztak, amikor konkrét feladatként jelent-

kezett a tervkoncepció kidolgozása, valamint a lakosság 

előtt való propagálása, a tömegek mozgósitása. Minden 

valószinüség szerint első izben 1947. Junius 21-én Békés- 

csabán az MKP Békés megyei székházában ültek össze a két 

munkáspárt és a szakszervezetek képviselői a megyei 3 éves 
terv kidolgozása érdekében. /Ebből az időszakból fennma- 

18 Az MKP megyei szervezete vezető testületének iratai: 
"a megyei titkár havi összefoglaló ős időszaki jelen- 
tései" 



raft iratok és jegyzőkönyvek igen biényosak*  tortanukban 

is nsgyon szUltszaviiak. A ozerződ 

• #120 szerint A "Jegyzőkönyv 	mint az MKP az SZDP *  valamint a 

ezakspervezeti összekötő bizottségi tails az emlitett 

3 éves tery kérdése mellett a felállitand6 Tervbizott-

eég megalakitását is napirenere Mate. A tárgy előadója 

Keleti Forme az MKP megyei titkára volt. Az Ulésen te-

hát az MKP*  sz SZDP és a szakszervezet kezdeményezésére 

megalakult a nagyei Tervbiglottság, majd kijelölték a F6- 

bizottségot és Albizotteágokat. Az aibizottságokat az 

alábbiak szelint csoportositottilks 
1. Mezőgazdasági Albizottség 
2. Közlekedési Albizottség 

3. Épitési Albizottség 
4. Szociálpolitikai Albizobtség 

5, Kulturális Albizottség 

Szövetkezeti Albizottség 

7. PénzUgyi Albizottság 

Az Usszekötő bizottsági Ulós határozat t hozott  arról, 

bogy a következő Ulésre meghivja a FUggetlen Kisgazda.. 

párt  és a Bemzeti Parasztpárt képviselőjét, a 8k is Jo. 

löljenek a bizottségekba tagdkob. Az 1997. Junius 29-1 

Mks jegyzőkönyve sz irányelvekre hivatkozva összeállt-

totta a szakkérdésekst, felosztották egyaha között a terv-

jaw:islet szempontjalt, melyet Julius 1-ig kellett kidol- 

20. Békés vérmegye 3  éves terve: Alispéni iratok, 
Alapszáms 128 	XXI.3.a /Del/ Békés megyei Levéltár 
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gozniuk. A kül'ánbdz8 : ®zak!£eladatok felelősei, vezetői  

a következők 1®ttekt /A Független Kisgazdapárt delegált-  

J ai nem Jelentek meg, de később Bem kapcsolódtak be a  

Toxibi2otteég g»nkAjába. /A  szerző/  

a ./ ezf~ ~~azdae .  
. tez~elés és be 	-' 	te  

Dr Révész Zaltán, Ceicp®ly Pál  

b Közlekedési taw,.  

Wattán István se Bedő 	rnükdk  

a./  9_,i„~].laa~~it&si terir 

Hilal G9vrgY mérnök  
d./ trl.tési tervp 

Bedő Pál mérnök 	 . 

e+/ sz29=Le i@..20~asé  

Hankó Mátyás  

./  tp.turáLie teaév . 

Nagy Janos tanitó 
g./  Ez" _ettezeti  ter,q  

Hankő Mátyás  
Az ülésen a küldöttek Szécei Istvént AMP  tag/ bizták :mg  

a vármegyei Tesrbivatal ve2etáEéve1,21 .  

A tervhivatal igyekezett Julius hónap, folyamén rend.0  

szoros munkAt végezni, az albizc tsé ok mamát segiteni.  

erre annál is inkább szük g volt, mart az egyes albizotts-

ságI tagok vidékiek voltak, az ihlésekre  vsló bejávésuk ne-  

hói éGelEkel Bárt. Az 1947. Julius 11.4 ülésen azórt az a  

döntés született, how a Torv►bizottság dolgozza  Isi ingát  

21, ti.o:  
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a tozvet, 6a az albizottságok javeslataikkal. egészithe-
tik i i azt. A két nappal kúoőbbi /jul.. 13./ összbizott-
aági dléaen véglcgesitették a ezakbizot tssé okba bc vel-
lesztottekat, továbbá a. tervbizottság ismertette fela-
datr.+it, célját, miiködósénok módját„ Az Crszt oa Központi 
Torvbivatel igényelvei a .!ogyoi Tervbivatalt arra ösztö-
nözték, hogy rövid batáridőt adjon ez egyes szakbizott- 
sá oh 3 éves terveinek kidolgozásához, mivel azok végle-
gesitése úgyis csak az Országos Tervhivatallal történt 
egyeztetés, jóváhagyás után történhetett meg. Igy az egyes 
albizottságok, mint például a vasútközlekodési albizattm 
aág, 1947. Julius 18-ára uár részletes 3 éves tervjavas 
lotot nyújtott be. Érdekes, hogy a vasútvonalak helyre. 
állitósának, illetve új vonalak negópitésónek tervbeni 
elképzelései főbb vonalaiban követik a korábban kiadott 
a révprogram vasúti és vizi közlekedési koncepcióját. 
"peutiek szerint  javasolja a Bizottság, hogy az AL V 1ÁV 

keretében  lévő Békés állomásból kiindulólag Mezőberóny, 
áőrüstercea községek érien ásóvel Kör 3slodány állomásig 
/ ÁV/ o.76 m nyomtávú új vonal létes teksék. Cca. 27.6 km  
hosszúsággal Kör©staresánál ős Körösladánynál a neglóvő 
közúti hiddk igénybevételével Körös átkeléssel, ős mind.  
két helyen a már kiópitás alatt állú bajóállonáshoz csat-
lakozással. Mezőberényből a tervezett kikötőhöz esetleg 
5 len hosszban, - szárnyvonal lesz épitve. Az előző vonal a 
megye egyik leglakottabb ős legintenzivebben termelő ta-
nyavilágát hozná közelebb, a körösi rakodóhoz ős a MAV 
fővonalakhoz ós bekaposoltatna az eddig meglévő és megépi-- 
tés alatt lévő komoly ipari t nemekhez /cukorgyár, konzerv- 
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gyár, kendergyár, hütóházak, textilgyárak ós fonodák/.  

f,?ez6Gezc3aeági termelvényeit küzv .otlen hajóba tudja rak-  
ni ós  négy körösi hajórakodón ki tudja használni  a duz.  
aasztáe által rendelkezdil  re bocsátott és  eddig  elzárt  

bajcízás3. lehetőségeket. ~~lvógzendt3 a iT-TII. tervévben 
  

3.600.000 Ft költségirányzattal,"22  

A megyei Tervbizottság cos annak albizottságai tehát  

már Julius első felében i yekeztek konkrét ős részletes  

terveket asszeállit€ni a megye Aj jáépitésére,. továbbfejte  

lesztésónek fő  irányaira, de a végleges tervmutatók én  

feladatok csak 1947. Julius  19'-e utón alakultak ki, mert  

Rajk László belügyminiszter a vármegyék /városok/ 3 éves  

tervjavaslatainak elkészítésére vonatkozó leirata, utas  

sántása ekkor érkezett meg az alispánhoz  

A Nemzetgyfilés a 3 éves tervet elfogava törvény.  

erőre emelte, és a t©rvgazdalkodás kezdetét 1947. augusz-

tus 1-ben jelölte meg. A varmegye alispán jének 15 napon  

hatöt bórom példányban kellett sürgetés nélkül felter-

jesztenie a megye 3 éves tervét. A miniszteri utasitáe  -

egyben megadta szokat a megyére vonatkozó keretszámokat  

is, amelyekkel a saját er&2orrósain túl gazdálkodhat ..  

Az országos irányszámokból lebontott összegek reálisan  

tükrözik a vármegye gazdasáli ős társadalmi szerkezetét,  

ős továbbfejlesztésének sztaségszeril irányát.  

22. 3ékés vármegye 3 öves terve. Alieppóni iretoks  
"Jegyzőkönyv" Békéscsaba 1947. Jul.  18 ... V ►roeházán  
.Alapezáms 12833/194?.  XX1.3.6495 /D.1/ 	Levéltar  
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N6hiauq adat a 3  éves tvrvbFil.i 	 . 

1. Allattenyéaztésre osszágossaut G  millió Ft  

ebből a megyében 16o ezer Ft --ot ford3.thottak.  

2. A mezt ozdaség gépegitéssóre +országosan, 277 millió ft  

ebből a megyére 14 millió Ft jutott. 	. 

3s A kzazeégek vill.amos3.itása országosan loo millióit  

- 

 

ebből 6 millió Ft Qsf3tt a vármegyére.«  

4,..  Iakássópitésare az országos 297 millió Ft-ból.  
11 	Ft jutott.  

3. 

 

Iskolák l.étesitésére országosan 4o millió Ftsból.  
3 millió 42o ezer Ft-ot kapott a meg,ge•  

6. Szociális intézmények 3.étcsifiésére az országos  

45 millió Ft-bó7. 1 millió Goo ezer Ft került  

a megyébe. /Részletes tervmutatókat lásd/23  

A miaggzteri utasités a költségvetési összegek mellett  

róssz3,etesen utal a vármegyében történő beruházósoknál f  
fejlesztéseknél a Melyi sajatossságok jó k9.aknázásárA,  

a gazdaságos /bexterjes/ termelés fokozássár®, s m m  

utolsó  sorban a munkanélküliség fel.szbmol&®ára. Nagy kö-  
tilltol3utésssel foglalkozik az egészségügyi helyzettel., 	. 

a kulturális életben jelentkező problémákkal, aznaai-  

fabótl.zmus f elssz ám©iásáv al.  

A tervbizottság a központi tervkoncepció alapján  

állitott+Fá össze a szakágazatok szerint az lajjáépitéa  

s v . t, egye 	ves uj  , ' . B t erve :  ~ , p :~ 	a_ 
tok.  "Tárgy:  A várme~ték árosak/ 3 éves tervjaves-  
l.at ainak elkészitése. /Reliigyminisster 162.60o/47.YX .1.  
Alapszéma 12833/1947• XX/ .3.a./95 .. ,/D.1./ :Bm Itevé ltar  



.. 39 .. 

3 éves tervét, amelyet éves  bontásban  is kimut,etott. A 

teljes tervdokumentum azonban nem készült el határiűfr- 

re, vagyis a váraegye5. Tervbizottság augusztus i.•-ón més 

nem rendelkezett kidolgozott szövetkezeti tervvel, a 

vi3lamosit-asi terv is hiányos volt. Igy a varmegye alis-

pánja augusztus hónap folyamén sem tudta elxit}deni a 
beliicymin3szternek a teljes  és részletes tervd©KuAentá- 

eibt ,. Arre majd cask jóval később került sor - mint  az 
az alispán december 9-3 belügyminiszterhez irt j alenté- 

aébbl k3,türiik24  -- akkor is a szövetkezeti  terv né7kiil. 

A fennmaradt,  de hiényos iratokból, torvjgcvaslatokból 

azonban  minden dolgozó réteget érintő nagy  és reális 
politikai, termelési, társadalmi oélkitüaéaekre követ-
keztethetünk, amelyekkel három óv alatt át.alok3.tották, 
aj  alapokra helyezték a motive Gazdasági its társad 

szerkezetét, életét. 

A megyei Tervbi ottség egyik legfontosabb feladata 

volt, hogy a mezőgazdasági 3 öves terv kidolgozásánál 
a megye sajtos mezt azc :sági termelési viszonyaihoz 
alkalmazkodó lehetőségeket vegye alapul. A végrehajtan-

dó beruházások figyelembe vették a 3 óv folyamán várható 

termósátaegok alakulását, az öntözés fejlesztéséből ko--

vetkezü kerti  vetemények, rizs vetósterületének növeke-
dését. 

24. Tókés varmegye alispáni iratokr "Tárgy: Békés vár.. 
megye  3 éves tervjavaslatának elkószit ése" - Aha- 
nózi jelentés: Hiv. 166.759/1947.iIi./ Alapszámi 
12833/19q7. XXI.3.a/95 /A.i/ Bm Levéltár 



- 40 

A költségvetés néhány adata is igazolja ezt. 

• Évenként 250 vegan minőségi kalászos vetőmag 30 

os felitrának Rifizetése Allami hozzájárulás eimén. 
- Évenként 5o traktor ős traktoreke beszerzése 

/6: 40 ezer Ft/ 	6 milli() Ft 

Évenként 2-2 komoly gépjavit6 állomás beszerzése 

/11: Soo ezer Ft/ 	1.0 milli() Ft 

• Évenként 25 ezer q pétisel és 25 ezer qmiitrágya 
beszerzési árához Do 	Allami hozzájáruláJa 

2.25 milli() Ft 

• Avenként 5o db va sores vetőgép 

/4: 3500 Ft/ 	 525 ezer Ft 
Évennnt loo db mintatrágy telep épitése, 
darabonként  Soo Ft 	 15o czar Ft 

- ÉVenként 3.0.000 kh szikes talaj gépi erővel való 
megjavitésához holdanként 400 	államsegéllyel 
való hozzájárulás 	 12 millió Ft 

• ÉVenként loo eb siló épitéséhez 50 %-os anyagi 
hozzójárulás 	2.5oo It/ 	 75o ezer Ft 
tvenként 5o db szánt625ldi kertészethez való viz-

szivattyá motor beszerzése /41 lo ezer Ft/ 

1,5 milliő Vt 

A viamegye területén lévő 7o legelő /kdaaégi t  

, rosi, társulati o  közbirtokossági/ legelőjavitási 
ős karbantartási munkatervéhem ős költségvetéséhez 
állami bozzájárulás évenként ős legelőnként 

lá: 50oo Ft/ 
25 

1.5 millió Ft 
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A megye mezőgazdasági és beruházási tervének szer-

ves részét képezte az állattenyésztési terv is, mely 

megjelölte a legfontosabb állatfajták /16, szarvasmarha, 
sertés, juh, baromfi/ előirányzott :létszámát, fejlesztési 

ütemét. Az állattenyésztés fejlesztésére forditott beru- 

házások célja az volt, hogy átlagosan minden gazdára legs- 

lább egy számos igás állat jusson. 

A költségvetés néhány főbb tétele az alábbiak szerint 

alakult:  
Tanyaközpontokban állattenyésztő törzstenyészetek 

részére apaistálló felépitése '. Ezen fedeztetési 

állomásokra azért van szükség, mert az apaállat 

nevelésre szükséges vérsziláid apaagyagot csak ta-

nyaközpontokban beszerzett törzstenyészetekkel 

tudjuk elérni. Évenként lo apaistálló kifutóval és 
körmöző kalodával ellátva /á: 4o ezer Ft/ 

ősszesen: 	1,2 millió Ft 

- 3o földmüves szövetkezetnél a törzstenyészet be- 

szerzéséhez államsegély nyújtása. Beszerzendő vol-

na törzstenyészetenként lo db tehén, 2o koca, loo 

db anyajuh /3oxlo, 2ox3o db/ összesen 1,56 millió 

Ft, ebből állami segély /30 %/ 468 ezér Ft. 
- Az állattenyésztést kedvelő újgazdák és törpebirto-

kosok részére szükséges volna_ - legalább l ..000 db 
hasas üsző, 600 db mangolica koca és l.000 db 
anyajuh beszerzése. A felsorolt tenyészállatok á-

rából legalább 3o %-ot kellene az államkincstárnak 

magára vállalnia. összesen 1,86 millió Ft /3o % 
558 ezer Ft/. 



Kisállattenyésztésünk fejlesztése érdekében a  mér  
jelenleg működő baromfikeltető központokon kivűl 
eziikségesnek mutatkozik még lo baromfikeltető köz- 
pont felállitása, 18o minta baromfitelep telálli.. 
tósa, 5 házinyúltelep feállitésa, és 3 prémállat 
telep feállitása. óindezek köéteége: 2,5 millió 11. 26  

Az új töldhdz juttatott gazdák számára 2.000db nonius fej-
tájú kanos vásár- lását vették tervbe lát 6.000 Ft/ összesen 
12 millió Ft-ért, állami segély tormájábaa, melyet sz új- 
gazdák visszatéritenek. 

A mezőgazdasági beruházásokkal egységben dolgozták 
? a bekötőutak, a villamositás, vasúti közlekedés stb. 
tervek költségvetési elóirónysatait is . 

A közlekedési tervbe beépitették mindazokat a beru-
házásoket is, amelyeket a vármegye kö].tségvet&sén túl sz  
állami szervek hajtottak végre.r sz elsŐ tervévben 
hozzáfogtak a Ludad-Vizastáa közötti 12 km-es vasúti vo-
nalszakasz helyreállitáeáboz, melyem ezer Ft kö teéget 
jelentett. Uj vonal épitését kenuesték " 12.: km hozszíságw• 
ban Tőtkomlős és Békéssáon között 96o ezer Ft költség- 
előirányzattal. A közlekedési terv tartalmazta Békésaám' 
som --Bódmezávásárhe y - Tissspart mintegy 36 km-es 0,76 
nyomtávú közforgalmi vasút épitését is 

26. Békés vármegye 3 éves terve. A 	éni iratok /Terv.  
dokuemntáeiók/ Alapszom : 12833/7. 1311.3. a./95 
/D.1./ Békés megyei levéltár 



E vonal megópitését a Csongrád megyei.Tervbizovtság is 
szorgalmazta. A bekötő utak fontossági sorrendjében ter-
vezte a bizottság /móg az elsó tervévben/ a P zesgyarmat 

Kertészsziget 2,2 km-es út bpitését, sz őzed vasait-
állomás Telkipuszta - .  Móhalem között 3,8 km hosszan. 
A közúti forgalom ós: az árdszállitáok növelése érdeké- 
ben  sz első tervévvel kezdődően irányozták elő az Öo iödi 
hid újjáópitését, melyet Békés varmegye törvényhatósága 
ős az állam egyiittesen hajtott végre. Tervfeladatok kö- . 

zött szerepelt még a szeghalmi un. Temesváay hid helyén 
felállitandó provizórikus átkelti megépitése teljes egé-
szében a  vérmegye költségvetéséből. . A 43-as állami Úton 
lévő szeghalmi-ördögátki--Berettyó bid ú j jáépitését €á1 
lemi terv alapján kellett újjáépiteni, de ez a vármegye 
tervteljesitése éti fejlődése szempontjából igen fontos 
beruházás volt. A bidépitési program összesen minóbgy 
1 millió 12o ezer forintot jelölt meg a ber á  ások ki- 
vitelezésére. 

A vármegye villa r ►ositására 6 millió 't-ot terveztek. 
A keret mindenek előtt a  bálózaton addig még be nem  kap  
cselt községek v3il1amositósát vette figyelembe, Nagy  se  
gitsdget jeletetett a tervfeladatok végrehejtésáben, hogy 
alt állwni szervek javaslatával őszhangban a községek 
villmmositására szánt össze A tik Go  71-át az állam fedem» 
te, a 4o %-ot sz' érintett községeknek kallott finanszi- 
rozniok ... A vármegye építési tervének alapgondolata ez 



országos előirányzatnak megfelelően az volt, hq3y a  

rendelkezésre 6116 keretből minél több lakást tudjanak   

fe3.épgteni. A lakáahifny aayhitésóre az első lépés volt  

a háborúban magrongálódott  lakások helhyreállitása, majd  

a fennmaradt összegből 	lakások épitése. Az tény, hogy  

BGl,és megye területén általában nom voltak nagyobb har-

cok, de a visszavonuló német és magyar alakulatok elég  

sok középületet, - illetve azok berendezéseit megrongál.-  

téh. Az ópitési terv költségvetését a varmegye szintén  

négy csoportra osztotta, mellyel a lakosság szocifllis,  

egészségügyi óg kulturális felemelkedését l.ivánta el-  

tudatábaz► musk, hogy  az  egész 3 éves terv aike-  

re o részterv végrehajtásától nem kevésbé függ. A gaa-  
dasági fejlődés nem nélkülözhette a szakmailag, - poli-►  
tikailag müvelt és egészséges dolgozókat. Figyelembe vet-  

ve az adott helyzetet és lehetőségeket, s ezekre alapoz-  
vs  osztotta szét  a beruházási összegeket lak€sép9.tésre,  
köz6pitk©aésr-e, orvosi és tonitói lakások megépitésére,  
iaaQtve helyreáll:attására. A részletes kutturál#s  t  erv  
összesen  3  .503.3oo Ft-ban /6l1emi támogatésval együtt/  
állapitotta meg az aj iskolák fe3ópitését. Ez Go taste-  
rem és 36 tanitói lakév létrehozását jelentetté három év  

alatt,. Az iskolén 	oktatásra, kulturházs+k  8pité ~•. 
sóre,f könyvtárakra, felsacrel4sekre stb. 900 ezer Ft-ot  

terveztok.. 

A vármegye  szociális ós egészségügyi 3 éves terve  

lo új orvosi lakás, 23 egé4zsóghéz, 2  napközi otthon,  



37 csecsem8otthon és 6voda foldjitását illetve felépi-
tését irányorta elő összességében 7,51 millió Ft.tal. 
/A font emlitett adatokat lásd/27  

A megyei TerVbizottság mind a mez03azdasági bentip 
héstleokat, mind a közlekedési és tabla szakágazati terve-
ket i'agy állitotta öasze, hoGy az elsősorban a parasztság, 
Meg az Ajgazdák érdekeinek felelt memo  de kifejezte az 
°gas vármegye társadalmának, gazdasági, kulturális fel 
emelkedésének Atját. A D éves tery --mint  már  korábban 
emlitettem alapjában véve reálisan mérte fel a megye 

belyzetét, a tervmutatókat teljeeiteni kellett, mint ahoy 

teljesitették is, azonban a tervfeladatok végrehajtásában 

számos problémát kellett leküzdeni, gazdasági„ társadalmi„ 
polttikai területen egyarént. A tery teljesitése nem volt 
tehát valemi csodagyógyezer, a 061 as volt, hem( évek fo-
lyamén a legelmaradottabb tanyaceeportok, községek as 

adott lehetőségeket kihasználva, megtegyék az első lépé-
seket a kultura, a szociális és egészségügyi, valaMint 

as óletszinvonal területén a fejlettebb helységhkhes„ vá-
rosokhos való felzárkézésra. 

27. Békés Vármegye 3 éves terve. Alispéni iratok /Terv-
dokumentációk/ Alapszáms 12833/1947. XXI.3. 8./95 
/Da./ Békés  megyei. Levéltár 
V1 "A megye 3 éves tervjavaslatai beruházáa kere- 
e te kimutatásai" MKP fond. 2. 55. 415,e. 

LIEMP Békés megyei Archivuma 
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A Tervbizottság 1947.. nyarán és kora őzén igen kb -

rülteklntö és alapos mint végzett, hogy a vármegye 3  

éves tervét beindithassa, hagy a "Viharsarok" népe is  

véglegesem kiemelkedhessen az elmaradottság több évszá— .  

zados mocsarából. Éhnek ellenére a  terv megvalósitásánek  

kezdete *- a Tez'nbizottság, a főispa ni hivatal erŐfeszi  

tései ellenére —késett, mert részint személyi problémák,  

részint szakember hiányében egyes szakágazatok terve i  

nem készültek el, vagy ha  elkészültek, módositásra szo-  
rultek.  

Az MKP-nek és a kommunista vezetés alatt álló me-

gyei törvényhatósági szerveknek  a  3 éves terv mel]s tt  

igen bonyolult és ezivós küzdelmet kellett folytatn i  

gazdasági és politikai vonalon egyaránt. Az Őszi munkák  

sikeres elvégzése szervesen kapcsolódott a  beinduló terv  

sikeréhez, és nélkülözhetetlen eszköze volt az egyre  

sürgetőbb politikai kérdések megoldásának. A  megye dol-

gozó parasztisga nagy lendülettel fogott a taalajelőké  
szitő munkákhoz, s ajz ősziek vetéséhez. Ezt azonban N ~ . 

baan akadályozta és fékezte az a jelenség, hogy nem tudták  
bistositaaai a folyamatos üzemenyaagellátást. Egyes helye-

ken  ez nspokra leállitotta a munkát. A Gazdasági Felügye-

lőség ás a Termelési Bizottságok együttműködve igyekeztek  

java sal  a  helyzeten. Átmeneti ersdméw eket értek el, de  
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a benzinellátást még olyan áron sem tudták biztoeitani,  

hogy  a magáncélokat szolgáló luxus autókat leállitották,  

benzinkészletiiket az állam /kölcsön formájában/ igénybe  

vette. Az Uzemanyagbiényoa túl súlyos problémákat je-  

lentett a búza v©tómag korlátozott volta. Minden kőzség  

egynegyedét, legjobb esetben harmadát kapta meg az igé-

nyelt mennyiségnek. Oka az volt, hogy a kormány orszá-  

gos érdekek miatt - 5o vagonra csökkentette a 25o vago-  

nos megyei igénylést. A gazdák elszámolt atása sem hozott  

különösebb eredményt és enyhülést„ A 15 holdon gazdálko-

dó parasztok mindössze 164 vagonnal szolgáltattak be  W-

att,  s november hó folyamán hiányozott 5.06o vagon, mely.•  

lyel nem számoltak el. Az fizemanyag ós vetőmaghiány csak  

növelte a spekulációs törekvéseket és árdrágitásokat.  

6o-7o-8o Ft-ot elkértek egy kh felazáitásáért. A gazda-  . 

sági élet minden területén fokozódott a drágulás. E nyo-  

masztó helyzetben az újgazdák ós szegényparasztok álltak  

helyt és tettek meg mindent az új termés érdekében. fúna  

fejadagjuk jelentős részét elvetették. 1947 végére Békés  

megye 506.©0o kh széntójából 144..aoó holdat vetettek be és  

22o.000 kh-t felszántottak a tavaszi vetések alá• Igy az  

előirt terv mintegy 90-95 ',.•át teljceitették. Lemaradás a  

szeghalmi járásban mutatkozott az esőzések miatt. Békés- . 

csaba is elmaradt a tervtéljesitésben, melynek oka részint  

a 	és betelepülés lebonyolitéaa, részint a negygezdák  

szabotázsa volt. A szabotázsok abban jelentkeztek, hogy a  

búzavetés területét csökkentették a búza alacscny ára miatt,  

viszont más mezőlaza iasági termékekért magasabb árat kóri. 



h€attek, s a bflzával val6 fakot8zós kockázatoeebb volt  
azómukra. Céljuk az volt, bo ~ y a azes5nyparaszt®á,g ne  

kapjon vetőmagot, kenyéiggandogkal tilzdjön, ezáltal az  

ájgtLzdák®t és törpebirtokoa®kat gazdaségi.liatalmuk old  

káelye$earitaék. Mi  sem igoz©i ja ezt jobban mint az, hogy  

a molnárok és a pékek szándbkasan runtottsk a kenyér  m~ 

nőségét a ki,Yl'c3Y]t ham= érdekében* Ityik oldalon a75 $7,-on  

kciőrlbsü hófehér keqyeret szöbaidpiac3. :áron2osga1mezt€k,  

másik oldalon a 66 ezer ellátatlan szilkös anyagi helyze-  
tóna fogva szinte mindeu tápértéktől megfosztott raga.  
coot volt kénytelen f8gyasztani. A /Art minden erőfeszi.  

tése ellenére is csak lassá javulás mutatkozott,, pedig a  
törvényhatóság számos internálást f©gannnatoaitott több ma.  

lomtulajdonos ós egyes pékek elien. Igen kemény harcot  

kellett  folytatni a megyében a drágaság megaziú3tetéeaért.  
r~ 

 

az élelmiszer, mind az i.parci.kkak árai jóval. magaseb.  

bak voltak mint Budapesten. Igen kuszált ős el.l.entmondésos  
holysetet teremtett a feketézés és spekuláció messek a  

gazdasági, hanem a megye társadalmi helyzetében is. A me..  

gye párttagsága ős proletariátusa ° sem egybrt+almUen itélte  

meg a kialakult problómákot, h3szen a kialakult drágaság  

legnagyobb mértékben a városi munkásságot„ kisembereket ős  

a falsisi szegénységet érintette. Az újgazdák ós törpebir-

tokosok a magas ipari cikkek Arát kifogásolték, de ha ken- 

felesleges mezőgazdasági árut  is tudtak vinni a  piac-  

re, még mindig hozzájutottak a számukra aztkség,en javcakhoz.  
A megye l.e:koaaégának - tüluyom6 többsége paraszti foglal«-  
kozAsű lévén -~ az ecn2l.t;et#~ 

2e 	«• ketbzéa és apekulácib kiek  



w 49 .. 

n F#sa érdekévé vált, mivel 2 q burgonyáért egy herék- 
párt tudott váeáre>lni, vecy 3 q cevvee tengeriért egy pár 
elsdrendü csizmát kapott. A nag,yfokd vásárlási láz ter- 
néo2etesen az iparcikkek árainak emelkedését eredmányes- ► 

te.. Az aszályos esztendő a bílaetezmés szempontjából nehéz. 
sbgeket tFamFasztott az  Őszi rwnktar elvégzédt ben, de  kárpó-
tolta a páraeztságot a cukorrépa jé terméseredmén,ye. A 
sarkadi. cukorgyár 21 ezer parasztgazdasággal kötött terme-
169i szerződést répatezmöléare, mely szerződés küz Uil:bvlül 
8o-loo ezer parasztot ', érintett. A termelőkre étlagosan 
2oo.600 q jutott„ s ezért egy.egy termelő 2-6 ezer Pt.ot 
kapeatt. 	 . 

A vdrmegyében mintegy 2 ezren foglalkortak  rizstermesz 
tésvel /ebben faként a kommunista párttegok  Jártak  tam/,, 
akik ebből 5-5o  ezer it-os jövedelembéxtettek szert, A 
nc:Gyei pártbizottságra beérkezett információs jelentések, 
jelzések is azt mutiatt,ák, boa  az egész drágulási builds 
a parasztság jelentbe részének kedvez8 feltételeket biz- 
tasitott a vegyani gyarapodQsára. iragg mértékben váltaz.. 
tatott életmódjukon, életszemlé3;ettlán, politikai mega-
tartásukon is.  például Vésztő kiizségben 1.426 Ajgazda kö - 
zUl 84o rendelkezett tebéns.el, k%riilbela 5oo.nak lava is 
volt, /Gyulavári.ben a kereskedd 1 vagon zománcozott ti1z- 
helyet bazatott i  melyet  két órán belUl a parasztok elkap- 
kodtak. FiiZtanuk szerint egynek nem jutott, a ki bar&tjá.. 

'nak  400 Ft feldrat igért, ha átadja neki a tiizhelyet, Sok 
geode több mázsa -• a gyártól kapott - cukorjárandóságát 
majdnem az utolsó kgwig eladta 11- ►12 Ft.oá áron azzal a 



szóndókkal, hogy majd cukorjegyet vet, és olcsóbban vá- 
©árolbatja meg. A "tollasodást" az is jól fémjelezte, 

bogy egye-egy  lakodalomb loo-2oo embernek  toritettek 
ebédre. /Adatokat lásd/ 

Az árdrágitás elleni küzdelemmel hölcsönh,atáeban 
joleutkezett a reakció elleni fellépés is.  A  közmunkák 
igen vontatott üteme nem tudta felszivni a munkanblktli- 

eket, számuk Békóaceabán elérte a 6o ezret, s jó tápta-

lajnekk bizonyult ez elégedetlenség alterjesztése szem-
pontjából. Háborús és inflációs rémhirek kaptak lábra, 
a Budapesten dolgozók, vagy beszerzési ügyben ottjártak 

közül antiszemitizmusra bújtogattak. Ez utóbbit erősítet- 
ték a  parasztság korébeni a kisgazdapárt és a Nemzeti. Pa-
rasztpárt jobboldali vezetői is. A politikai agitációs 

munka az adott komplikált és rendkLvül bonyolult körül-

mények között, elsősorban a drágulási folyamat megá lttá-
sára összpontosult, ezáltal megfékezték a rémhirek na ,yobb 
mórvü elterjedését is.  A moraében a különféle suttogok 
nem öltöttek komolyabb mretoket. A part felfigyelt az 
újgazdák karében jelentkező politikai passzivitásra is. 
rJól an vetődött 2e1, hon a demokratikus vivményok védel-
me 63 továbbfejlődése szempontjából a volt földn6lküli 

agrárproletárok, szegényparasztok életkörülményeinek ala-

kulása milyen politikai macatartást vált ki. A tanyát 
ó itő ú j azdók kezdtek elmaradni a párt rendezvényeloől, 

t Békés megye Közigaz ;atáei ós községpolitikai  
tai 1946-1945. 1946-►1945. V. fond. 19. 6.e. 45-46. 
L;SZMP Békés megyéi Bizottság Archivuma. 



magából a pártból is. Az igónyeaebbQiz a fal.uben is lakást  

trartottek fenn télire, eg<y; oóval. kezdték felvenni a jó-•  

módú paresztar'a; szokásait, életmódját '. AparasWtság egyes  

rétegeiben megindult kapitalizálódási törekvés eló. egi.-  

tatte az apolitikus magataz°ta.v mellett a m ov j etQl.l.vnea  

beat felszitéEsát. A jómódú, reakciós parasztok az 

8sz folyamán jelentkezett.  Gazdasági nehézségeket a Szov»  

jetunió elleni uszitásra használték fel. P1„ 3'©nur3b János  

~ 

 

holdas kisgazda tanitó fia egy szarvasi lakodalomban  

mcadotta= azért nines gyufa ős petróleum, mert az oroszok  

a jóvátételben mindent el:viaznek. Zót hónap múlva  kitör  a  

báború, melyben az angolok győznek, kaskQr lesz csak jó  

vi3ég Uagyar4rezágon. Ilyen ős ebhez bs©on.ló kijelent8aek, . 

esetei: voltak még Bókáaen, Vésztőn is t4bbek között. Az  

ellenséges cselekvések és propa ganda alien a  népi  rendőr.  

aéG valamint ez államvédelmi hatóságok igen gyorsan és ra-

dikálisan léptek fel:. Végsősoron az őszi mezőgazdasági  

munkák sikeres teijesitésóvel, a reakciós azabotézstk ;  
elleni fellépéssel a gazdasági életben  sikerült megálli:- < 

teai a drógulást mind  az ipa~.~cikkeknérl, mind a mezőgazda-

sági árúknál. Leszerelték a kaa3,ii©i.óe pártok jobbszáxayá-  

nriz a Kommunista Pé.xt elleni közhangulat eimórgesitésót  

célzó törekvéseit Antiszemitizmus, $zovjetel.3:enes9ég/.  

Rawly erőfeszitéseket tettek a megye paresetséga körében  

kozdííd€i polarizáció helyes értelmezésére* ismerve ennek  

vea2álya3.t is.. A politikai. közhangulatban beállt változás.  
ban .  jelent3s szerep jutott a párt i.ráru it ésával szervezett  

kis- és nagygyül.ésekn.ek, a szabad  Föld tó9.i esték mellett  



. a Opnevelők minden helységre kiterjedő agitáci6a é8  

propaganda munkájának. Egy-agy községben vezető azerep-  

ps tettek szert, és formálták a falu politikai arcula.  

tát.  

Ugyanakkor a párt megyei vezetése megáll a pitotta,  

hogy a dolgozók korántsem érzik és értékelik a 3 éves  

terv jelentőségét.  Az agitációs munka ezen a teriil.eten  

érte el a legkisebb eredményt. Magát az ipari munkásságot  

sem lelkesitette kellő mértékben a propagált tervkoncep ~  

oió, bár ehhez hozzájárult a foglalkoztatottság nem ki-

eiági tu volta, a nyersanyagokban mosmztstkoz6 ellátási  

zavarok. A termelési eredmények mbg igy is növekedtek,  

de a munkaverseny-szellem kevésbé Ereztette hatását.  

A párt megyei szervezete sokrétű gazdasági, szerve.  

zg és irányitd tevékenysége nem maradt hatás nélkül a  

politikai életben. Minden nehézség ellenére képes volt  

arra, hogy a demokrácia védelmében az augusztusban tör  

trént választásokkor, é® az azt megelőző választási ham  

ban a  megye  társadalmának többségét megnyerje.. A válasz.  

tálon nagy  győzelmet aratott és a legerősebb párt lett a  

megyében az p. Mjssp bizenyit ja ezt Jobban, mint as,  

et;y a Független Kisgazdapárt megyei  szavazó táborának  

47 V;-át, a Szociáldemokrata tárt szavazóinak 26 3-át ve-

szitette el. A Nemzeti Parasztpárt erősödött meg némileg  

a választásokon, de szervezetileg gyenge volt, nem ren-  

delkezett megfelelő kéderekkel, óa igy az elért sikerét  



se;ú t;udta taegfelel.vképpen ;zickrázai:L. Az elöbbi kót párt 

jobboldali  vez vtüinek •4 ev 6::cny3éga, akárcsak az ora :ág 

ohs  aegyáiben, abban merült  k3., hogy a hoaliciós ogytitt.. ► 

miiküdbst tovább neheziteók. Dgyanakkar a wreak;  kébüla- 
tából. feleszmélve rendezzék soraikat óa fokozzák rágal- 
mazási kamFányuk;:t a Kommunista Párt ellen. A gazdaság.- 
ban, a tervgazdálkodás beinditáeábau, a közellátásban 
óa más területeken meggpiaváaulb n :ehózoégeLért a kommu,niem,  
tákai; igyekeztek felelőssé tenni . Linden  helytelen dön-► 

téóilk*ta kiélezett osztályharcban elkövetett hibákat is 
igyekeztek mind hatékonyabban fe3haszuaOni. ellen'tik, laben 
a propagen.damuaakajukban főleg az in;ateg knzépparaeztség 
körében  tudtak eredményeket elérni, a kulákság pedig  to-
vábbra is szilárd bázisnak  bizonyult. kétségtelsn, Y o;y a 
vármegyében éppen az egyre bonyolultabbá váló gazdasági, 
társadalmi problémék megoldásában, a lakosság élotitörül -y 

mér_ye3nek jevitásáért folyó küzdelemben bizonyos torsi).- 
3.ások jelentkeztek. Néhány kérdésbea ellentétes r intézRer- 
déseket hoztak, amely ellenkezett az llKP Központi VezetB. ► 

ség politikájával.29  A megyében észlelt elégedetlenség- 
nek ás kibontakozott  ellenpropagandának azért volt átme-
netileg kisebb-nagyobb táptalaja, mert kevés energiát 

forditottek a népnevelők, agitátorok a három  esztendős 
országos és megyei epedméngek népszvrüs3.t8sére. Kissé 
gyanakodva vették tudomásul és figyelték ez 	és  régi 
gazdák  módosodásának folyamatét. /lea ismerték fel, hogy 

29. ;IKP megyei szervezet  vezető testületének iratai: 
MO KV szervező Bizottság /Bp, 1948. jen, 29./ 
SZB 48/18o/ fond. 19. 12. 8.e. 
UMW Békés megyei Archivuma 



• parasota63 Jon OlottUriaLII7aimch s  oah%ofeltőeloi-
!lc% Liala11116a0 a part Iv_.1.yec 17a11tikdjat tiRaqizto. 
Lieu crazitettók prona3aneamtn4aphbou: at Alm az ecyot-
loa nzövetekese 5s védok2onje, a pc.Taattailguak, c 
lfazépparaattals meGnyerócWxt lc 11*.eveact tettet. kbres 
poi/1it:4i lépécek, nózotolo. 2olbukizaaás6n.ak oka a "Vihar. ,  
cardk aGrórazoeialislm foKLoadaltai ;L:orlocamónák Orőkséco, 
w6mint a kladerhiagy ős a 1 meGjoi UtottodGo nom 	. 
• hatőkany ollaoOrző ir6nyitó makbja volt. A 
bI olleaére in an Ma,  meGjoi atorvezetoit  a Lommuniato 
vonotés alatt 6116 vérftewel 4CoziGrci,:teAsi szeryezoto 

olLviilhotetlen érdeaoket czezettak Labs QoGye domdk-
a'atikus 2e3lődősúnekbiboutaLottoacaan, viréGnó mezőr 
GazdosazAnok meGtoramtésébea, a 3 Oyes djalópitéai tory 
toljesitésébea da a dolGozó tameGdt aotssinvaaaltmak 
emolénébea. itt coSsitettók meG at our III. Ltkós meGyei 
'Zon2oreaoié36nak ilatórotaai 13.3°  Uraztices vistonulat-
boa an 211P a yalasztősi Győzelmóvel wzGerbaitotte yezető 
Imlyét o  a mcgyében is an QUO ósa loGerősobb pt lot. 
• mGyo 2ojlőd6so szempontj6b61 meGhatgrozó lett C2 a 
t643, hoGy a brffikdk ós a uaz;job1) tinomek 611amositdadval 
oz állabhatalombaa t41041Yba kertilt a tórmadalmasitott 
azOktor. Et %vino a nbpi deuokrácia Győzelmét jelontetto. 
A vaasztési Győzelem újabb cólokat én feladatokat joint 
uaeG a veirmeGye komanniateli azamdra. Ltek eGyarént jolent. 
kortak a tarmelésbea, a team YOGrehajtósabca, a kooliciós 
ptaxtokkal való efzilttmtkUilósben. 
W.71Iir riridiry-e-..3 	eat et-#ok rata 

"Lz EEP I/I. Eókés moGyei Uonfocaolajdnak hatórotata" 
Npall.17/ itnikopi . 12. 6.e. 
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Kardinális kérdésnek tekintették a megye kommunista ve-

zetői a termelés fokozását, a munkatermelékenys6g eme-

lését, új munkamódszerek, találmányok bevezetését mind 
az iparban, mind a mezőgazdaságban. A kommunistáknak 

kellett elsősorban élenjárniok a munka frontján, hogy 

példájukat a becsületes dolgozók kövessék, hogy megva-

lósuljanak a párt gazdasági, társadalmi, politikai cél-

kitüzései. Ennek érdekében tovább kellett erősiteni a 

párt politikai, ideológiai és szervezeti egységét. A 

kommunisták nemcsak a termelésben jártak élen, hanem 

alaptető kötelességüknek tartották a tanulást is, hiszen 

a belső és külső reakciós erők meg-megújuló támadásai- 

val szemben csak politikailag, a marxizmus-leninizmus-

sal felvérteaettppártteg tudott fellépni. A tanulást . 

megkövetelte a kommunistáktól az államhatalomban beál-

lott változás is, mert további felelősséget rót rájuk 

az önigazgatási szervek még hatékonyabb, politikusabb 

vezetésében. A megye párt- és közigazgatási vezetése 

nagy figyelmet fordított a mezőgazdasági és ipari terme-

lés fellenditése mellett a nagykereskedelem káros hatá-

sainak felszámolására, nagy erőket mozgósitott a szövet-

kezeti mozgalom, a becsületes kiskereskedelem erősitésé-
re. Minden eszközzel támogatták a megye egész területén, 

a Termelő-, Értékesitő és Fogyasztási, Szövetkezetek lét- 

rehozását, valamint a már meglévők erősitését. Ezek közül 
a leghathatósabb támogatást a Földmüves Szövetkezetek kap-

ták. Az .@!ICIP megyei vezetése természetesen figyelembe 

vette a választások után kialakult reális politikai 65 

társadalmi viszonyokat, az abban rejlő 



lehetőségeket. Különösen fontosnak tartott! a Szociál. 
aerookra a Párttal való egye ttmtködéat, a két párt idvo- 

lógisi egységének és politikai célkitüzéeének még jobb 
összehangolását. Helyes politikával baráti kooperálásra 
törekedett a Függetlenségi Frontba tünöri3lt többi párttal 
is, hogy a vázmegye összes községének és demokratikus ér-
zelmü lakosségának problémáit, békés épitd munkáját ellem 

mm©zditsa. A párt további munkáját az is megkönnyitette, 
hogy ebben az  időben rendeződtek  külkapcsolataink a ezomw 
szádas baráti országokkal, és a  több nemzetiségü I3ákés 
v irmeyében még szorosabb égyüttmülsödés alakulhatott ki. 
/A ki- és betelepítésekkel Járó kisebb zökkenők, ellen-
tétek teljesen elsimultak / 

A megyei pártkonferencia hatérozatai jó hatást vál-
tottak ki a  megye valamennyi társ ac rolni rőtegében . Vi-
szonylagos nyugalom jellemezte a politikai, társadalmi és 
gazdasági életet egyaránt. A Szociáldemokrata Párton be- 
lül megtörtént a jobboldali vezetők leváltása, sőt több 
egyén kizárása. A vármegye közvéleménye ezt természetez 
jelenségnek itélte meg. A politikai pártok ős társadalmi 
egyesültek egymással karöltve szervezték és ünnepelték 
meg az 1848-sas forradalom loo éves évfordulóját. A mező- 
gazdasági munkák minden területen zavartalanul folytak, 
az MP kezdeményezésére egyes községek ős városok terme- 
lői között megindult a munkaverseny. A termelés lendületét 
nem fékezték 1e számottevően olyan jelenségek sem, mint a 
késő tavaszi fagykár, a  megye  közellátásában jelentkező 
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problémák /keny6rellátás, potróleumhiányy/. A ter'nelbe i  
kedvot még az is elösegitvtte, boGy az tí jgazdbk 6s ti3r- 
pvbirtokosok egyre nagyobb m8ltékben 6s mennyiségben ju- ►►  
tpttak kedvezményes vásárlási akciók OD rán kiilZnféle vo-  

tőmagokhoz, állatokhoz a varmegye közigazgatási szervei-  
nek Tervbizottsága tánoggtáa€xval. Továbbá a mezőgazdasági  
terv végrehajtáaárc engedélyezett öcazegekQt zavartalanul  
használták fel  időszakos 	az egész megye mezö~► 

Gazdasági beruházásaira. Az  egészséges k©zhaoguletQt, a  

jb tmnk8ere8ményeket növelte az  is, bogy a bekötőutak épsi*  

téoe fennakadás nélkül folyt, valamint a t orvezett kaa- ►  
kony nyomtávú vasútvonalak épitése is gyors iitemben ha-  

ladt.  

Tganakkor nagy lépést tettek előre ©z egészségügyi  

és Liizmilvelődési terv sikeréért. Többek között megindult  

a  tanyavilág egészségügyi szolgálatának kiépitése, a nép- ►  
©gészségOri mozgalom továbbfejlesztése. Közoktatósban sem  

jeleutkeztek komolyabb prabl4m4k. Az iskolákban - kivéve  
ahol tanitó hiány volt mindentett zavartalanul folyt a  
tanítás. A népi kollégiumtok működése általában kiol6gitö  

volt a várme yébeu.31  

Mindezeket alátémasztje, a vármegye a7.i®pánj€mak,  
dr Llo3rnAr aenőnek jelent-áse is, amelyben dátummal vagy  

anélkül átfogó képet ad a 3 óves tow teljesitésének  állá» 

.011.00..4.0....: ..4•41.4.«..0.W 	 

31. UHT Békés vármagye közigaz~atáai  és  k~szeégpolitika~. 
9.rat~.s Al.ispán~.e~ eler~tés. T~úrm °A közigazgatás fo»  
Lozottabb ellenőrzése" 32W194U .. ikt.sz. 19. fond.  
45,46. 8. e. ABWAP Békés megyei Arciatvuma  



eúrbl, A m©zkamdasági terv folyamatos végrehejtáeát 
prezentáló sz6mok eQyérteiaien jelzik . a megye mezőiramda- 
©ága belterjessé vAlésának folyamatát. Ugyanekkor o ki-
alakuló Aj, szövetkezeti gazdálkfldt3ei forma  aairáit 3o f©1-► 

Pedezhatj'ik benne. A tervet éves bcatúeban » több, kova- . 
sebb adatiiEúa,yossággal -► az aiúbbiakboa i3sezegeahot jü7s. 
L vflrtlLeg,j►bIIe$ juttatott tervhitelekből Iiesesl.tett v0t8- 
mageilútása az első tervévben 6.129 q búzát, 75 q őszi . 
árpót, 8o q tavaszi gabonafélét, 40 g kukoricdL, 737  q 
bo1].and import burgonyái;,571 q hazel burgonyát osztottak 
ki. A nésódik tervév sort=  már 6.463 q  büsáa, 154 q űszi» 
árpa 112  q szöszös biYkg:bnay került ki+o3ztá©re. Mirtr‘a- 
€k©ibban az első tervévben 23 vegan  oguperfaemtásot és 
45 vakan pétiBót, a mésodik tervévbon pQdi,€, 111 vegan  
ezupoíf4©zfátot, 88 vagon péi;ie8t juttattak a gazdéknak. 
A megye területén mixk'tdő 15  faiskola részére  170.40o db 
facsemetét utaltak kí. A bbkéQi gyümö14mfaalan,y szapóritb 

1:ieérleti telep gazdasági épületeinek hQl.yrealli.tiására 

óo épitósére,: valamint mező- és kvrtgazdaedgi gépek bé- ► 

szerzésére az  első  évben 212 ezer Ft-ot, a mésodik to.w» 

Ovben 295 ezer Ft-ot fordi.tottek• Aharmedik tervév első 

negyedében az új 4s termftiam's3loeöAVk 618 és bolt fel.©ZOro«. 

lésére 101 ezer  M:-ot invesztáltak be. 

Az  első tervévben kézi  szikjavitést 506 holdon, gépi 

ozikjavitást 712 holdon végeZtok, a mésodik évben kézzel 

lrioieat, géppel patio 202 hold: szikest javitottak fel. . 

2.786,000 kt‚-oa költséggel /Békésazontandráe, CsabaoeUd, 
Elidród, Gyms,  aarc3sladény, Oasöd, BzcgFialon, Szozvas, 
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térségében/. A legelőjavitások során az első évben 

Szarvas, Béimegyer, Békéssámson legelői részére,. a má-

sodik tervévben Füzesgyarmat ,, Gyoma, Gyula , . Orosháza, 

Békéscsaba, a harmadik év első negyedében Nagyszénás, 

Csabacsüd, Gyoma, Szeghalom és Bókéssámson községek lege 

lői felszrelésére forditottak összesen 39.285 Ft-ot. 

Lótenyésztés érdekében az első tervévben Szarvason. és: 

Békéscsabán, a harmadik év első negyedében Békésen,. 

Orosházán létesitettek mesterséges megtermékenyítő állo-

mást. 

A szarvasmarha, sertés és juhtenyésztés f eilendi 

tésére 756.374 Ft-ot forditottak az első évben. A máso- 

dikban 481.686 Ft-ot használtak fel.. ' Érdemes megfigyelni, 

hogy az első tervévben juttatott 756.374.Ft-ból 3cl ezer 

jutott a kistenyésztőknek, és 278 ezer Ft-tal a Földműves 

Szövetkezeteket támogatáák. A második tervévben viszont 

a 481.686 Ft-ból már 464 ezer Ft-ot adtak a szövetkeze-

teknek. Jelentős összegeket használtak fel az állami bir. 

tokok fejlesztésére is. Például az akasztópusztai gazda- 

súg részére az első tervévben rizstelepítésre loo ezer 

Ft-ot,, épölethelyreállitáára, vetőmagok,.. gép - és eszköz-

vásárlásra 1136.782 Ft-ot forditottak. A második évben 

sertésfiaztató belyreállitására 35 ezer, a gép- és eszköz-

beszerzésre több mint lo ezer Ft-ot adtak. A baromfite-. 

nyésztés fellenditése céljából az első tervévben 5 községber 

75o állatná /34 ezer Ft költséggel/ létesitettek baromfi 
törzstenyészetet. Hat községben 271 tenyészbafomfit osz- 



tottak ki /6.233 Ft/. tsz egész megye torületén llo ezer  

ncrrosscsibét adtak ki 128 ezer Ft Grtékben. A keltető  

központ fejlesztésére 6.000 Et-ot költöttek. A második  

évben 241 db ténybszEaronfit Cs 22.226 db naposesibót `  

szá7.1.:I:tattsk szét a megyóben, Zonk keltetőgép JavitQr-  

sára pedig 23.250 Ft-ot forditottak. 13 köz®égben ólópi-  

tés3, segélyre összesen 67.800 Et-ot irányoztak elő a hzr-  

mad9,k óv első negyedévében. A mezőgazdasági terv  végre-

hajtásában a II. évtől exponált kérdésnek  tekintették a  

F~1.drnü:ves Szövetkezetek támogatását. Ekkor 95 ezer Pt-ot  

adtak istállók, magtárak, sertéshizlaldák, sertésfiaztatók  

hE3,yareállitdeáre, illetve épitésére. A harmadik tern8v  

e3s6 negyedében 50,2oo pt tervhitelt utaltak ki a nagy-  

gor©ndási, kétegyházssi, 	fümeaigyartnati, dobozi  

és a békési szövetkezetek  részére szarvasmarha hizlaló  

iatá3.36k belyreá3.litóss&ra. 	 . 

A  szakszerű gazdálkodom továbbfejlesztése órd©kóben  

jolontókeny ő szegeket fordítottak a szakoktatásra. Igy  
a gazda, illetve gazdasszonyképző iskolák ópitéeóre,  fel-► 

szer©lésére két ós fölév alatt 841 ezer Ft-ot juttattak.  

A mogye mezőgazdasági ezerkezatónek helyes ős arányos  ki'. 

aiakitásánál alépvető feladatok között szerepelt a göpe-  

sités szirtvonalának növelése. A terv h€ rOm éve alatt Bém  

I:ésasaba alközpontot kapott., Békésen, Csorváson, Füzes- 

jarmaton, Gyorsán, Kondoroson, Ökigyóson, Szervason és  

Vésztan - a tervhitelek sogitsógével - ► gnpál1omásokat 16-  

tessitettek. A jelzett gópallomásokon gépek beszerzésére  

mintegy 6 millió 760 ezer Ft .ot has náitak fel.  
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A gépállomásoknak 96 db traktort, 98 db tzkktorekét, 15o 

db szelektört, 8 db stabilmotort, 5 db borsó- és here- 

fejtő gépet juttattak. /Lásd/31  A mezőzgazdasági tervhi-

telek volumene, a teljesitett és irányt adó tervmutatók 

már jelezték,: hogy Békés megyében a demokratikus rend meg-

szilárdulásával egyetemben, a belterjes gazdálkodás ál- 

talánossá válása mellett fokozatosan a.  az újgazdák és a 

szegényparasztságégyes rétegeinél - kezdett gyökrét ver-

ni a lenini szövetkezet gondolata. Kezdődött a földbérlő 

szövetkezetek kialakitásával, amely magával hozta a táb-

lásgazdálkodás kialakitásának igényét. 1948 őszén 426 kis- 

bér16 és újgazda kivárt ilyen formában gazálkodni 1.865 

holdnyi területen. Az első igazi mezőgazdasági termelőszö-

vetkezet Sarkadon alakult meg, az un. "feketeéri szövet-

kezet".32  A megye szinte valamennyi jelentős közéégéból 

csoportosan utaztak Sarkadra, hogy a helyszinen lássák és 

hasznosítsák majd az ott szerzett táblagmüvelési Pa paszta-
latokat. Hatása kedvezően jelentkezett a további termelési 

munkák során. A párt agitációs munkájával élősegitette, 

hogy a dolgozó parasztság többsége /mind  a szegény., mind 

a középparasztság/ megértse a tervszerű termelés előnyé-
it. 33  Az őszi és tavaszi munkák során egyre többen vet-

ték igénybe a gépállomások szolgáltatásait. Lassan-lassan 
kibontakozott a versenymozgalom is.  Noha a megye paraszt- 

. . MDP A megyei p: t es • ami szervé jelentései, evé ei 
az /első/ 3 és 5 éves.: tervidőszakára szóló beruházások- 
ról, azok felosztásából. 27. fond. 257. ő.e. 
MSZMP Békés megyei Archivum 

32. MDP Békés megyei Bizottsága: Agitációs és Propaganda 
Osztály iratai /1948, szept.18-1951.nov.2o./ 

: 27. fond.  123. ő.e.. MSZMP Békés m. Archivum 
33• ü.o. 	. 



saga e verseny lényegét, jel:entőségbt nom ismerte  fe1, 
érdeklődése egyre jobban A pzcnrQtkezetek működésére  irá- 
zr~ta].t.R 

 

Ebben nem kis szcrept& volt Q part népnevelőinek,  
akik kaskenyfi.lmvetitéssel egybekötve biZonyitották be  

a szövetkezeti gezQáZkodée előnyeit, a fejlődés egyediili  
útját, mint a szocialista P,3agyarorszég megteremtésének  

egyik alapvető tényezőjét,34  

A párt és állami szervek mez8gaz6oeági tervfeladatok  

te3.jasitése mellett igen no figyelmet  szenteltek az  e~ 

gósz megye lakosságét érintő ás a mezőgazdaság fejlődését  

is befolyásoló néa tervkoncepciók megval:ósitáaára ls.  

A barom óv alatt a ki3zlessdée fejlesztésére /íit, vesút-,  

bic:épitésre, ill.: ij jáépitáare/ ősazQSen 15.390.75o T't-ot  

forditAttak. Az épitkezéei terv /k3.el.akásvk, orvos- és  
tanitb lakások, középületek/ mogva.lCsi.tására 3.c8o,o47 Ft-ot  

költöttek,35  

A tervatelekról, beruházásokról fennmaradt tervdaku- 

menttmok egyételmüen igazolják a megye Gazdasági életének  

olyaa, szerkezeti átalakulását, amelyekben •- több map me•• ►  

gyét megelőzve - erőteljesen ösztönzik 
.és_ 

 a lehetőségek*  

hoz képest támogatják is a mezőgazdaság-szocialista áte-  

3.akuláaánek folyamatát.. A szövetkezeti  gazdálkodás imtnti. -  

8egyfokú érdeklődés arra késztette a megye Tervhive.ta3á«.  

nak,:  a megye közigazgatási azervalnok vezetőit, bogy az  

adott keretből támogatást adjanak a sarlac3i. tormel€3szövet- 

34; Ü •os  
35* 'et  minl7;6s;eism 	aai i®kAgskic sei,  107044  



koz©t példája r.yomin mogalaku3$ tQrmelb9zQvetkezet3.  ~az-  
daságolsnak. Igy a harmadik tervév ela negyedében 34  

te;xmolűsac3rretkazeti cwopQrtnak, adtak 34 lovat, 13g db  

zze_.+-vasnarbát, 196 db sertéeL, 4;o db juhot, 28 db k:i.s-  

gépet,  épület: j  av3.tá.aokra pedig 2703oa Ft-ot, A msgyQ  

ipari termelése szerényebb halyet fog3.alt el a teljes  

tervfeladatok megvalós3tása 'terén. 43 iizomek nyersanyag  
ellátása zavartai an volt, Több mint 6,000 munkanélkülit  . 
tartottak ryilván.36  .pel.duzza8f:suk egyik oka abban rej-  

lU#;t,  hogy a Korábban nem nyilvántartott, rejtett munka-

nélküliek kifogytak en,9a ~

q

,~. t;a~al.éi°~,°ból, és a szakszer.  

vezet se.g~.teé~~;ével próbáltak  elhelyezkedni, Az akkor még  
krónikusan jelentkező m,unbaer8problémák e1lenért, a vár»  

megye .18 ál.aam©o3tott ilzenekfokozta termelését - , A terme-
lés növekedését az 	partszervezetek, szakszervezetek  
én mac 

 

illetékes elvtársak következetes, szinte nepan-  

kée.ti szervező, agitációs munkája segitette elő.  ~árav- 
gatték ez tijitási kezdeményezéseket a nagyobb eredmények  
elérése érdekében, élenjértak a versenymozgalom kiazéle.  
8itésében, tömegmozgalommá váló kifejlQsztésében,. A megyei  

ipari 3 éves terv te3.jesité4e terén kiemelkedett a békés-~ 

csabai Bohn gyár mint él0.zem, amely a tégla-* és coerbp-  

gy5rtásban verseuyben állt az  ország Összes tégla. és  

csox6pgyáragval.. A textilüzemek egymás között álltak .ver»  
sanyben, egyéni és vállalati szinten eg<yarént.37  

o megyei izot :  s = at  
hoz /1949/ 2, fond. 1o. 8.e.;  

. ~,i~;~  Békés megyei .~rr3l~uma  
t 	entese  

3 
	tl.o.  



An ilDaritermelésbenáltalánossavaltversozga. 
lom hatással.volt a menOcazdeoági teruel6are. r teraleten 
io a kezdeti pangás után, ecyce erfteljeoebben bontakozott 

en egyóni termelők, ki3zsécpt és szövetkezeti gazda.. 

sky& közötti munkaverseny. Az egyéni vercenyzők számo 
1949 myarán mér mcshaladta az 1.oce főt.38  A part, a nápi 

szervek 6o képviselő testilletek agitativ rahatásai nyo. 
mán °Gyre  nagyobb  méreteket öltött meayeozerte a kUzségek 

kÖzött egyes termelő ágazatokban 2476 munkaverseng. Vex.. 
oenyeztek egymásoal  többek  között Gyula-Bókéscsoba városok, 
Orocháza-Szarvao, Tótkomlós. NagyszónAo, Coorvits-Gádoros, 
Daerfid-Gyoma, Gerendás-Szentetornya, Szeghalcm-RarOoladány 
közséGek. Ugyenekkorversenybenállt 21 földmtivesszövet. 
kezct is, mely szintén a paraszti verseaymozgalomhoz tar-
rosovt.39  

A megye munkássága, demokratikus érzelma dolgozó 
pccosztsága a gazdasági élet frontján szilárdan kiállt 
ós harcolt a párt politikájának megvelésitásáért,  harcolt  
a népi dempkrotikus forraCalom győzelméért, a 3 éves tery 
határidő előtti teljesitésééwt.Uind a tervdokumantumok, 
mind a párt és állami szervek hiteles anyagai tenusitják, 
megörökitik, bocy a mage komauniot6i, haladó erői :Ake. 
ream állták a reakciós és más retrovád erők megsimegdju. 
16 ellentámadásait, wilt vagy burkoU formában jelentke. 
ző szdbotázo-akcióit. A cazdasági épitő munka során szá-
cos ideolósiai, politikai úr társadalmi problémát kellett 

.0. 

39. u.c. 
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megoldaniuk. Az osztélyharc éppen oGazdasAgi eredményeka. 

Lel ösczefüGGésben erősödött, mivel a mesye társadalma 

jelaatős rászének életköralményeLbe4 alapvető vatozás 

állott be. A reakciós elemek, főként a klerikálls reak-

ció politikai, ideológiai fellépései a fennálló Gondok, 

nobózségek oldaléról jelentkeztek. Ezeket méG az is elő-

ceGitctte, hoGy egyes helyeken indokolatlanul bizalmat-

lanságot keltett a helyi szcrvek iut6zkedése a középbir-

tokos parasztság  körében..  "...közőpparasztság kérdésóben 
méG aok he/yen hibák vannak, oz elvtársak ewes holyeken 

a kulákokat középparasztnak, más helyeken a középparaoz.* 

tot kuláknak tartják•Félddul Körősladány, ahol középpa-

resztnak tartott  kulákot  választottak be a DINO= vezető- 

ségfte.  Kiderült,  hogy enac k  van egy fogatja, amelyet szios 
vosen ad oda as elvtársakmak ftvarra, nem kért érte pénzt, 

hanem az elvtátsakledolGozzék a fuvart. 

' 

unkáját, A  diákokat  és más fiatalokat igyekezett meg-

nyerai, a leválesztani az ifjusági szervezetekből ri;052, 

MADIGZ/. fnekkarokat szervezOtek, sőt egyes közséGekben 
kisérlatet tettek arra,  fogy bet 	a demokratikus 

Tapasztalható még, iltGy eGyes belyeken a középpa-

rasztság megnyerését  nem  kcpcsolják booze a kunkRég 
I an 

elleni  harccal. 
r 
 -w A klerikellis reakció a kulékság és 

az ineatag középparaszti rétegek megnyerésén túl a kul-' 
turólis forradalmi vivmányok alien inditotta meg az ak- 
it * 

	 AM* 

40.  ULP  Búkés  megyei B4ottsaza„ Agitációs és Propaganda 
Osztálya iratai. --ubszefoglaló jolentések a KlIre.hez 
/194a. szept. - 1951. nov. 20/ 2V. fond. 123. 8.e. 
trZUP Békés megyei Archivuma 
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ifjusági mozgalomba. Fölúvdx;on a pap például folajánp-  

lotta a helyi ERflSZ szervezetnek szo7:gó.latait • Najlan-  

C3ó volt ez ifjusógot ónQkL.aba szerve3ani azzal a fal*-  
• ' 	 •  

téte3.9.el., hogy a harmónium ~a~ a laká9á ~̀ ta~a~.thanson,~~l  

A kommunisték, ifjúságiazorvozateL~ ,' a helyi népi szer- 

vet 	
• 	 . 	 ., 

vat a térsadalmi élet  minden területén nemesak megvédték 
• . 	. 

éo tovább ezilárditották Póab3:ójukat, hanem svól.eskarü  , 	 ,  
e1le~ipxoP~andé.va3: kéra~r®zer~.i;otték m~~hátrá lósra a retog..  

ród erőket„ h3üsitották peg, a  z►ónRíi.rterjeoztak kila.Onféle  

mesterkedéeeit .• Az él:oe osztál,yliareia€n ,a kommunisták ós  

az taet támogt.t8 baloldali  erők megoammisitő erejü caa- 

pásüt a megyében is  . a két m.unL€spárt egyeeil.léaével szenw  

vedték el a jobbolds ►li politikai elemek, a klerikális  .. 

roako3ló. , 

A két párt egyest3.ésci a megye  Quél.ée tömegeiben  

nagy érdeklődést keltett, ugyanakkor egyh€ng4 támogatás-

ra ia t al.ált  * A koi:mlv.nistók ós a belobemaii szoCi°á3.+ciemokw  

raték egységbizottságai végrehajtotta a jobboldali azo-  

e1.ó.3.clemokraták kizárását a VAáP»ból, a kommunista pc;dig  

a tagkcSnyvcHerével, tisztibtott€ak neg a páztot a korrupt  

és más kártékony elemektől. Az egyc®i:ilbsi lconferenc ~ . n~ ákra  

mindenütt m .egh9.vták a demokratikus pártok képvise3.Cit .•  . 

Ezzel is $angF3til,yozták, bogy am  mp a ,,.  ,get3.enlségi 2ron-  

ton  belül velük, mint bndll.ó prátolzkal, továbbra  is a  

legszorosabban k3.ván együttmür.ödni. An  emlitett  pártok  
amellett azt is megértették, Logy as 	Utt a legerősebb  	r___.___ 	 
41• 	os . 
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párt, és a dolgozók javát szolgáló intézkedéseit, poli-

tikai és gazdasági céljait minden fórumon és .̀pártközi 

megbeszéléseken végre tudja hajtani. A két párt egye-

sülésével párhuzamosan megtörtént a népi szervek meg- 

tisztitása a jobboldali elemektől. Valamennyi Nemzeti 

Bizottságban meghatározó politikai tényezők a Magyar 

Dolgozók Pártja tagjai lettek. A párt azzal is tovább 

erősitette pozícióit, hogy a megyei Nemzeti Bizottság 

határozata alapján az MNDSZ, MI SZ illetve EPOSZ részére 

is kiterjesztette a nemzeti bizottsági tagsógot. Ezáltal 

nemcsak egyetlen politikai vezető erővé, hanem egyetlen 

hatalmi tényezővé vált a megyében az I,DP. A párttagság 

önbizalmának növekedése ,, munkájának hatékonyabbá válása 

tette lehetővé az egészséges politikai légkör megterem- 

tését, tudta megvalósitani a megye gazdasági életének 

stabilitását. A párt mindenre kiterjedő felvilágositó, 

meggyőző és politikai mozgósító akciójá'állította maga 

mellé a dolgozó tömegeket, aktivistái és népnevelői, 

valamint az éket támogató helyi népi szervek segitségével 

teljesitették a megye 3 éves tervét, a lakosság életszin-

vonalának emelését. Békés megye kommunistái: döntő több- 

ségében haladó gondolkodásu munkásai, parasztsága és ér-

telmisége mindgigig - az djjáépités, stabilizáció, álla 

mositások stb. nehéz időszakában - szilárd és következe-

tes harcosai, támogatói voltak a megyében és az egész 

országban kezajló népi demokratikus forradalomnak. 

A megyei vezetés, a Magyar Dolgozók Pártjának programnyilat- 

kozata"42 szellemében cselekdve szűrte ki  az ellenséges 
42.  
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elemek pánikkeltő manívereit. Minden rétegnek, minden 

munkateriileten részletesen magyarázták a programnyi- 

latkozat pontjait. Arra mozgósitotta a megye dolgozóit, 

hogy minden eszközzel a szocialista társadalmi rend meg 

valósulásáért harcoljon,  dolgozzon. Bátran hirdette., 

....A Magyar Dolgozók Pártja a szocialista társadaloméit 

küzd, melyben megszűnnek a kizsákmányoló osztályok, meg  

szűnik embernek ember által való kizsákmányolása, elmo- 

sódnak a szövetséges dolgozó osztályok különbségei, az 

egyének boldogulása a közjó feltétele, a közérdek szol-

gálata az egyéni bodogulás útja, és a fejlődés a kommu. 

nizmus f Olé vezet."43  A közvélemény e nyilt politikai 

agitáció eredményeként bizakodó hangulatban végezte 

munkáját. Egyedül a jómódú parasztság, a városi polgár 

ság körében keltett pánikot az MDP politikája. Különöset: 

a szocialista, sőt kommunista társadalmi rend megvalósip- 

tósának perspektívája rémitette meg őket. Kisérletet 

tettek  arra, főleg falun  a politikailag elmaradottabb 

középparasztság között, hogy a föld államositásáról, kol- 

hozok felállitásáról szóló ellenagitációjukkal késlek 

tessék a termelést, és szabotálják  a párt programjának 

megvalósítását. Városokban az egyes önálló nagyobb egzisz-

tenciák igyekeztek hasonló rémbirekkel zavart kelteni a 

lakosság körében. A reakció pánikkeltő akciói a megyében 

nsák elszigetelten jelentkezett,.. komolyabb eredményeket 

nem ért el el sem a munkásság sem az újgazdák körében. 

Lényegében minden erőfeszítésük ellenére elszigetelődtek, 

majd a klerikális reakció mögé húzódva probálták akna-g 

munkájukat folytatni. 
43. U.o. 



Az ideológiai, politikai és gazdasági fronton foly-

tatott harc sikerei ellenére legszivósabban a klérus 

tartotta magát. Mindent megragadott annak érdekében, 

hogy a vallásos érzelmü tömegeket a népi demokrácia el- 
a 

len használja fel. Békés megyében ugyan a katolikus la- 

kosság és a papság aránya lényegesen kisebb volt mint más 

megyékben, de aktivitásokkal és sok esetben a protestáns 

egyházakra gyakorolt nyomásukkal számolnia kellett a 

párt és az állami szerveknek. Ez egyik legbonyolultabb 

és leghehezebb feladatnak bizonyult a  forradalmi  v&vmá 

nyok megvédése, erősitése mellett. A klerikális reakció 

nagyszabású offenzivája a párt és a tömegszervezetei 

ellen a megyében is az iskolák államositásának kérdé-

sében indult meg. Mindszenthy pünkösdi pásztorlevele 

volt J  a jeladás a megye papsága számára, hogy a táagdds 

megindult. 

A katolikus papság kis létszámának ellenére - igy 

nagy tömegeket sem tudhatott maguk mögött - nagyfokú 

agresszivitásról tett tanúságot. Szószékéről, sekres- 

tyékben és más helyeken éppen olyan sértó, durva és rá- 
galmazó kijelentéseket használtak a kommunistákra, ál- 

latrai és népi szervekre, mint más többségében katolikus 

lakosú megyében. A pásztorlevelet a három város kivéte-

lével pünkösd utáni vasárnap olvasták fel.-Nem mindegyik 

pap fűzött hozzá kommentárt, mégis különféle rémhirek 

kaptak lábra a megyében, sőt más megyéből is szűrődtek 

be különféle hiresztelések, Többek között az terjedt el, 



.«7O.  

ho  cy az államositások utda a leányek Gs =It eey osztály. 
ban. tmulnak, sőt mho közös VX-re is járnak. Mma toni. 

tandkaéneket, a.valástanittist is eltörlik később. Az 

egyDAi iskolák Al/amositását követi az ogyház, majd a 

földek Allamositása.MegszUnnek a killönféle egyházi szol. 

gatatásokjesketós, keresztelés, stb./. A rágalcmhad-

járatot az eyes papok kijolentései is fokorták..nldául 

Pehé Lajos körösladányi °sperm a kOvelikeztőket baugez 

tatta: "...Az 611am igéretct tett ara:a, bogy az egyházat, 

az elvett bitokok helyett megfelelően kártalanitani Zog-

ja, est az igéretét elfelejtette betartani és még loG-__ 

e/emibb kötelessógét sem toljositette ez iskolák karbam. 

tartás6val és,a hiányzé bererilezési tárgyak pétlásáról 

sera Gondoskodott. Az állam és  sz egyház között aiá r volt& 

tárgyalások, de az állam olyan mcrev magatartást tanusl. 

tott, hOgyha mi ezt teljesitenénk ez a követelés az egy. 

ház erőszakos megszilnését eredményegn6, 44  

A Latolikus egyház nemesah dur.va ós sértő kijeleaLésekre 

asoritkozott, hanem intensIv szervező munkába kezdott. 

A szillőket és pedagógusokat igyekeztek összefogni titók... 

ban öllszehivott értekezleten, bogy tiltakowoanak az 611a. 

mositás Olen, ilyen értelmil határozatokat fogadtattal el 

Az LITT megyei sZervezetei, az 17111DSZ.és a kiaZigóle 

ifjusági szervezetek /12P027,, 7xigsz, kriar2/ betspesolódtak 

a 11-aps6g által kifejtett elleneéges akcióik leszereléséro, 
szftvor4sére. 

	'•••■■■••■•immemilwoommeammolo... 	 411101001111•111111111■••••••ft• 	 

44.,EIT Békés me -0.-Bizottsága. Titkári jelentések /1949/ - 
2, fond. lo* ő.e. MS= Békés mecyei Archivuma 



• Az =LIZ szervezete &Un1 összehivott pedagógus vagy 

szüled 6rteke;~].otQkx°© mind a szülők„ mind a pedag6gusok 

el'zion‘:;ek„ hibba tiltották mcg a papal. A legnehezebb 

ilist3zescsatás a békéscsahai év a gyulai nupsz szilői Moo 

telzezletén volt. A Los 	és éles vitábau a papok sze- 

hcolói maradtak alul, do a propaganda hadjáratuk az 

alaaositás ellen továbbra is megmaradt. A párt és a Nn- 

ti Dizottságok az egyházi reakció teljes vinszaszori 

tása és szátverése érdekében megalakitottak az egyházi 

idLolókat államositó előkLazitő bizotteágokat. Müködésü. 

kct uindenatt támogatták a helyi piatszervek. A Várme-

GyeiNemzeti Bizottság Wheel egyhanuft határozatot hozott 

az iskolák államositilsa mellett, majd azt követték a köz.. 

ségek és városok Nemzeti Lizettságainak 	érte.- 

kezlutei, amelyeken valamonn,yi Nemzeti Bizottság /34/ egy-

banGálag követelte az iskolák államesitását. P párt akti.- 

vistái„ népnevelöi a megye összes Uzameiben leszevaztatták 

a munkásokat, akik az Allauositás mellett foglaltak állást, 

aft az egósz vármegye többs6Ge az 411amosités mellett 

vol. A pedagógus gyülésa444.felszólaló, az egyházi is 

kolai tonitók bátrabbjai is az Allamositások mellett All 

take  a gyülésekhangulatárál azonban az is kiderült, bogy 

it3euna volt azok széma, akik hivoi Az iskolák állami 

elésbe vételének, °oak nyllatkozni nem mertek. A katoft 

liLus klérus makacsságát az is alábágza, bogy a megye 

protestáns papstagát is befolyása alá akarta vonni. 



Éppen ezért alapvető feladata volt az illetékes 

szerveknek, hogy a protestáns, de főleg az evangélikus 

papságot leválasszák a katolikus egyház oldaláról továbbá, 

hogy leállitsák a katolikusok aláirásgyüjtését. A refor-

mátus papság az iskolák államositása kérdésében mérsék«. 

letet tanusitott, sem ellene, sem mellettenem állt ki. 

A párt és a Nemzeti Bizottságok agitációs és propa- 

garda ,munkája nyomán sikerit meghátrálásra kényszeriteni 

a katolikus klérust, . a megye más egyházi képviselőinek 

magatartását elb.idegiteni a klerikális reakciótól, első-

sorban Windszenthy személyétől. .A megye tanitóságénak 

döntő többsége, valamint a lakosság legnagyobb része a 

párt és a kormány mellé állt. A Nemzeti Bizottságok és 

a közigazgatási szervek eredményes munkáját jelzi, hogy ' 

89 különböző felekezetű pap nyilatkoztaban ítélt e M ind- 

szenthy hercegprimás tevékenységét, követelte leváltását. 

Kötelezték magukat, hogy: a szószéken kiállnak a demok-

rácia vivmányai mellett 45  A klerikális reakció és a 

mögötte meghúzódó külső és belső ellenforradalmi elemek 

teljes szétzüllesztése, felszámolása Mindszenthy letar- 

tóztatásával következett be, s már Békés megyében a hivők 

között sem keltett nagyobb meglepetést, megdöbbenést. 

Az  MP  megyei  szervezetei  a politikai és ideológiai 

harc során sem feledkeztek meg a. gazdasági épitő munkáról, : 
a 3 éves terv  sikeres befejezéséről. 

45. EDP ,Békés megyei Bizottsága. Agitációs és Propganda 
Osztály iratai és jelentései. /1948. szept.18--1951. 
ncv. 2o/ 27. fond. 123. ő, e. PdIS=MP Békés m. Archivum 



Bármilyen éles volt az ideológiai és.olitikai küzde- 

lem a tömegek megnyeréséért, mindig jelen: voltak a  ter-

melés legnehezebb területein. Támaszkodtak és erősi- 

tették a demokratikus erőket ,a párt politikája, ezen 

belül gazdaságpolitikai  cél j ai .ajk teljesítésében. A me- 

gye állami és közigazgatási valamiit más tömegszerveze- 

teivel egységben erősitették és fejlesztették a megye 

szövetkezeti gazdáákodásának kiteljesedését, bemutatták, 

propagálták a három és félév alatt elért; sikereket . . ; 

Az 1949-es országgyűlési választások\ után a. megyé- 
t. 

ben is végleg  és visszavonhatatlanul vereséget szenve-

dett a reakció. A kommunisták és dolgozó tömegek fi-

gyelmüket a párt helyes politikája nyomán a teljesitett 

3 éves terv és a majd beinduló első 5 éves tervfelada- 

tokra összpontosithatták.Nagy népnevelő és agitátor appa-

rátussal tették népszerűvé a tömegek előtt a szocializ-

mus épitésének útját. A helyes politikai és gazdaságpo-

litikai koncepciók mögött azonban már érződött a párton 

belül jelentkező frakciózás hatása. Békés megye dolgozó- . 

it, kommunistáit erőteljesen foglalkoztatta Vas Zoltán 

és Rajk László személye körül kialakult találgatások, 

vádaskodások : 46 A népi demokratikus forradalom. győzel-

me,  a gazdasági épitőmunkában elért sikerek a lakosság 

életkörülményeiben beállt alapvető változás következté- 

ben a párt, és állami szervek megyei vezetése, : . a párttag-
ság,  a dolgozó tömegek 'még nem érzékelték a politikában 

megindít változást . 
46. 	ékér megyei Bizottsága. Agitáci3s és • Propaganda I MS t  Be ésf e reek• /1948-.1951./ 27 .fond .123.ő.,e;. 
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tai 1944'  

Kasen th Könyvkiadó 1967. 

v 	yO 9419b 1óxiyolsZ 

Ica.vdte: map Eékér,' ocorei Bizottsaga Bazés 
merjei Tangles Végrehajtó Bizottsiaga 

Békésessba 1975 • 

.uLó 	Irtato4 	 :2E.21ziattai...x4Inak 
6.1w1.3 I r4  

Z1711 Etp,'Vlt 1970* 

....zarga.mezmziLme &L./wawa...La Lari 
rlacitas Békés L2eGyei Yanács VáGrehajtá Bisottoiga 
Bökésecabs. 1974. 

....196k6s pet--ve iskolélnak 6.1.222iLité 

nanniményok o  1111611,Pezéselc/ 
Bőkésessba 1974. 
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Dr. Nagy Lajos elvtársnak 
tszv.egyetemi tanár 

Helyben  
Professzor Elvtárs!  

z{ics Alajos 	 . 

Tárgy: 
doktori szigorlata. 

Melléklet: 1 db disszertáció 

 

 

Szücs ,~lajQS: Békés  megye komauaistai ós dolgozó i~épe Mellékelve 	 :.........-. 	  

a denotrat3.kus átalakulásért éó a 3 óves ú.j jáópitési terv sikeréért  

cimü Bóktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni 

szivoskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szives figyelmet fel-

hivnom-tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésénekr, 

és benyujtásának legkésőbbi határi .'_ jé• : a . kézhezvételtől számitott  
harmadik  hónap utolsó napjában állapitotta meg. 

A mellékelt értekezést a birálat .  elkés"zitése után sziveskedjék átadni_ 

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-

zése céljából. 	 . 

Szeged , 	 . :jano5 . ..1976..... . . ... .....  

Kapták: Dr.  Ráz  János prol*: ~ . . 

D.  Nagy  :Lajas  pr=af. . 	

társbiráló  

	 tanszéki könyvtáros  

	 tanszéki könyvtáros  


