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E L Ő S z Ó 

Kondoros nagyközség ebben az esztendőben ünnepli ujjátelepitésé-
nek 100. évfordulóját. A török időkben elpusztult középkori Kondoros 
utódjaként a Szarvas város területéből önállósult. község 1875 óta 
nagy utat tett meg. A megtelepedett és zömmel szarvasi eredetű lakos-
ság túlnyomó része nincstelen agrárproletár, uradalmi cseléd volt. A 
nagybirtokrendszer egészen a felszabadulásig fojtogatta Kondoros né-
pét. A kondorosi nép legjobbjai a századforduló földmunkásmozgalmai-
tól kezdve harcba léptek az elnyomó rend uraival szemben. A T ícá-
köztársaság idején megerősödött proletár osztálytudat a két háború kö-
zötti mozgalmakhoz is elvezette a legbátrabb, legképzettebb földmunká 
sokat. 

A nagy történelmi fordulatot 1944. október 6.-a, a felszabadulás 
napja hozta el Kondoros életébe is. A .  dolgozó nép itt is kezébe vet-
te saját sorsa intézését a kommunisták vezetésével. Sok kitartó mun-
ka, útkeresés kellett ahhoz, hogy másfél évtizeddel ezelőtt megtörtén-
hetett a mezőgazdaság szocialista átalakulása községünkben is. Ezt 
az eseményt ma már szintén történelmi mértöldkőnek kell tartanunk. 
Elég egy alapos körültekintés a mai Kondoroson, s bárki megállal,.i.f -
hatja, hogy a szocialista épités eredményei az országnak ezen a port 
ján is gyökeresen átformálták az életet. A három évtizeddel ezelőtti 
nyomor és nélkülözés ma már csak figyelmeztető és tanulságos emlék. 

Bella István elvtársnak, a kondorosi általános iskola igazgatójának 
most megjelenő munkája régi adósságot törleszt. Kondoros múltjából 
eddig csak néhány epizódot ismert az ország, a környék lakossága  - 
a nevezetes csárdával és Arany János ide kapcsolódó versével, to-
vábbá Petőfi Istvánnal összefüggésben --, mert a.község részletesebb 
története nem került megirásra. Az ujjáalapitás centenáriuma jó alka-
lom arra, hogy .p, szocialista ha_gvomány  pölás jegyé ben, az osztályel-
nyomás nehéz viszonyai között élő és dolgozó elődeinket méltóképpen 
megbecsülve, megismertessük Kondoros népével és a község iránt ért 
dE=klődőkkel településünk múltját. Bella István nagy szorgalommal és 
ügyszeretettel kutatta föl Kondoros történetének legfontosabb, legjellern-
zőbb és eddig túlnyomórészt" ismeretlen adatait. Munkáját elsősorban a 
Békés megyei Le\ éltárban_ őrzött eredeti d kum entumokra alapozta., A 
rendelkezésére álló idő rövidsége és a forrásanyag szétszórtsága mi-
att nem vállalkozhatott számos részkérdés terjedelmesebb kifejtésére s 
nem térhetett ki az 1875 előtti évszázadok behatóbb kutatására sem. 
Munkájának megirásában a kondorosi nép, a küzdő és alkotó kondoto--
si dolgozó nemzedékek megörökitésének, hiteles adatok birtokában tör-
ténő, tudományosan is helytálló bemutatásának szándéka vezette. Ki-
tűzött célját igen szinvonalasan teljesitette. 

Azzal a gondolattal bocsájtjuk utjára ezt a kiadványt, hogy száz 
esztendeje ujratelepült községünket a helybeliekkel és az országban 
bárhol élőkkel megismertetve adjon felemelő tanulságokat a további rrin 
kához, segitse elő a Kondoroson küzdő és dolgozó nemzedékek régi 
és mai helytállásának tudatos, tartalmas megbecsülését. 

A Kiadó 



KONDOROS TERMÉSZETI 
FÖLDRAJZA  

1. Kondoros község földrajzi fekvése 

Községünk az Alföld nagy tájegységén belül, a Tiszántúlon, a Bé-
kés - Csanádi löszhát területén, Békés megyében helyezkedik el. 

Kondoros a szarvasi jirás második legnagyobb községe. Területe: 
8193 ha, lakossága: 7319, népsürüsége 89,3 /km 2 . 

É-on Hunya, DK-en Kétsoprony, D-en Csorvás, DNy-on Nagyszé-
nás, Ny-on Kardos, ÉNy-on Örménykút községek határolják. 

A község földrajzi koordinátái a következők: 

É-i szélesség 46 °  40'30" 
K-i hosszúság 20°50 ,  

Távolsága Budapesttől műúton: 	 184,4 km 
vasuton: 	 192 ; 0 km 

Békéscsabától: 	 26,0 km 
Szarvastól müuton: 	 23;_0 km 

vasuton: 	 25,0 km. 

2. A község területének geológiai múltja és domborzati viszonyai  

Geológiai múltja: Kondoros geológiai kialakulása megegyezik az Al-
föld kialakulásával. 

A földtörténeti ókorbon 	kórpát - medencét nagykeménységi ké - 
regdarab borította, amelyet a Tiszáról Tisziának neveznek. Az ujabb 
kutatások szerint "... a medence helyén állt rögök sohasem voltak 
összefüggő szárazulat részei. Időben és térben váltakozó szélesebb-
keskenyebb, sekélyebb-mélyebb tengervályúk és öblök tagolták a szá-
razulatot.2  " A megállapitás szerint a szárazulat részei is különböző 
koruak voltak, melyekben mezozoós, paleozóos és ópaleozoós réteg-
ződések váltakoztak. A vonulatok és egyes rögök önállóan mozogtak, 
az ókor végőre erősen lepusztultak. összetöredeztek és különböző 
időben a mélységbe süllyedtek. A korábbi szárazulatrószekei a toríj--
leten végzett mélyfúrások váltakozó mélységben érik el. Fyinek .  
rögei az Alföldön 2000 - 3000 m mélységbe kerültek. 

A lesüllyedt kristályos hegység helyét a triász korszakban elbo - 
ritotta a Tethys - tenger. Később a jura és kréta korban a viztükör 
csökkent, de a középkor végéig fennmaradt. A középkor végén a 'I t-
hys - tenger ágai visszahúzódtak, hazánk és az Alföld területe szá-
razzá vált. 

A tenger megszűnése és a terület szárazzá válása egy megújuló 



hegységképző folyama ttal kapcsolatos. Megindult a Kárpát - medence 
süllyedése, melyet a pliocén korban a pannoniai tenger megjelenése 
koveti. A Pannonn - tenger üledékei 2500 - 3000 m vastagságban 
felhalmozódtak. Az üledék fő anyaga a homok, homokkő és agyag. A 
Kárpát - medence feltöltődése gyorsabb ütemű volt, mint süllyedése, 
a terület szárazulattá vált. A harmadkor legvégén a felszin megköze-
litette a maihoz hasonló formáját. 3  

A negyedkor folyamán a pleisztocénban iszapos agyag, agyag és 
futóhomok halmozódott fel. A tájegység alapját az Ős - Maros /Alföl-

' di  Maros'  nagykiterjedésű hordalékkupja képezi. Az ősfolyó a Kőrö- ' 
söktől D-re fekvő területen igen sok medret alakitott ki, melyeket par-
ti dűnék kisértek. A folyó árterületén jelentős vastagságú üledék ra-
kódott le. A szél által leborított futóhomokos felszinre az uj pleiszto-
cénban és a holocén elején csaknem összefüggő lösztakaró telepe - 
dett. Igy borította be a Maros hordalékkupját a lösz. melyet Sümeghy 
"alföldi lösz" -nek nevezett. A lösz vastagsága Ny. felé nő. A későb-
biek folyamán a lösztakaró elvékonyodott és feldarabolódott. Helyen-
ként az elvékonyodott lösztakaró a felszinre került. Az egymáshoz 
kapcsolódó homokfoltok két dünasornak is felfoghatók. Az egyik vo-
nulat a mezőkovácsházi járáson át Orosháza irányába halad. A má-
sik É. felé húzódik, melynek határát az Elek - Békéscsaba saba - Kon-
doros vonal jelzi. A löszréteg vastagsága egyenetlen, alakja gyakran 
félkör vagy elipszis. A laposabb vagy kiemelkedő hátakon egy - két 
méter, a sik területeken 3 - 4 méter, az alacsonyabb tgsz. fele tt i ma-
gasságban még vastagabban helyezkedik el a lösz . 4  Ez a tény tele-
pülésünk területén is megállapithato. Az Endrőd 	Kondoros-i műút 
Ny-i és K-i részén, ahol a magasabban húzódó hátakon a homokos 
lösztakaró 0,3 -- 1,5 méter vastagságú. A közepes sik területeken 2 
- 3 méter vastag iszapos lösz rakódott le, a laposabb érszerű vonu-
latokban a lösz agyagosabb. A lösz felépítése a magasabb helyeken 
könnyű, laza, homokos, a mélyebben húzódó részeken agyagosabb fe-
. épitésü. 

A terület teljes terjedelmében sik, domborzati szempontból a kö-
vetkező tájakra osztható: 

1. Kondoros, valamint a tőle Ny-ra és D-i irányban húzódó terü-
let. Ennek tgsz. feletti magassága 88-89 méter. 

2. A község és a tőle É-ra fekvő terület K-i része, melynek át-
lagos tgsz. feletti magassága 85-87,5 méter. A legmagasabb hátak az 
Endrőd - Kondoros-i műúttól keletre húzódnak, melyeknek átlagos tgsz 
feletti magassága 93-95 méter. 

Hidrológiai viszonyok; Az ármentesitéc előtt készült térképek Kon-
doros környékét nem vízjárta területként jelölik. Csupán a község ma 
területétől DNy-ra fekvő területeket boritotta el időszakosan a viz.  A 
Kondoros környékét ábrázoló 1782-ben készült katonai térkép a tá-
jat ugy jellemzi, "melynek  folyó  és állóvizei nincsenek, csak kútjai. 

j Az egész területet rét és legelő borita, melyeh állatistállók vannak 
rendezett sorban építve. Az utjai száraz időben jól járhatók és al-
kalmasak az utépitésre. Esős időben viszont a kijárt vágások bemé- 
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lyülnek és az utak elromlanak."4 /6-  

A környék geológiai felépitésével szorosan összefügg a vizrend - 
szer kialakulása. A felszin és felszinközeli változásban igen nagy 
jelentősége van a lösztakaró alatt húzódó futóhomoknak. A lehullott 
csapadékviz a lösz alatti talajrétegekben felhalmozódva a löszhát DK-
i részéről É., illetve ÉNy. felé mozog. Nedves esztendőkben a talaj-
viz a felszinig is feljut és belviz károkat okoz. Ez történt 1939-41-
ben, valamint 1970-ben is, amikor a nyomás alá került csapadékviz a 

,felszinre tört és nagy területeket elborított. Igy került viz alá 1939-41 
ben Erzsébettér, valamint 1970-ben a község mélyebben fekvő utcája' 
a Mladonyiczki utca. 

A Dolgozók Mg. Termelőszövetkezet területén 1964. juniusában ta-
lajvizsgálatot végeztek és megállapitották, hogy a talajviz 2 - 7,5 me- 
ter között helyezkedik el. 1965. juniusában végzett mélyfurások is ezt 
bizonyítják, annak ellenére, hogy az esztendő csapadékosabb volt. A 
talajviz 1 - 2 esztendőben illetve évszakonkénti ingadozása jelenték 
telen, de hosszabb távon, 10 - 15 év alatt jelentős ingadozást mu-
tat.55  

3. A  z éghajlati viszonyok  

Az Alföld éghajlata kontinentális, Kondoros éghajlata megegyezik 
az  Alföld éghajlatával. Az éghajlat jellegéből adódik a kemény tél és 
az igen erős nyári felmelegedés. Télen a hideg légtömegek akadály-
talanul jutnak el az Alföldre. A majdnem tökéletes síkság kedvez az 
éjszakai kisugárzásnak és ezért területünkön a nyári felmelegedés e-
rős., a téli lehülés igen nagy. Ez az éghajlati adottság nem értékelhe-
tő egyértelműen a mezőgazdaság szamára. A ked'' ező hővisz'r ►yok 
igen jó feltételeket teremtenek sok növény, kultura számára, de a csa-
padékviszonyok a terméshozamot jelentősen befolyásolják, és megaka 
dályozzák az igen jó talajadottságok megfelelő kihasználását. 

A napsugárzás: A napsütéstartam évi ősszege a szarvasi járás-
ban 2050 óra felett van ,Szarvason 2076 órai. A fagyos napok szá-
ma 10- 12 nappal alacsonyabb, mint a Kozép-Alföldön., A tenyészi-
dő átlagos hőösszege 18 CO 3  az ősz hoss zú és meleg, még az ok-
tóber is gyakran melegebb, • mint az április. 6  Tehát a terület a hosz-
szú tenyészidejű növények termőtája. A hóviszonyok hátrányos vo-
nása, hogy a hőségnapok száma is magas, ami egyes esetekben ked-
vezőtlen lehet. /Békéscsabán 26, Orosházán 28 a hőségnapok száma/ 

Az évi hőösszeg a hozzánk legközelebb eső meteorológiai állo-
másokon a következő: 

Békéscsabán 	 4283 	óra, 
Orosházán 	 4208 	óra, 
Szarvason 	 4224 	óra. 

A napsütéses órák átlagértékei a vegetációs periódusban /1901-50.1  
IV. hó 1. - IX. hó 30-ig  

3 



Békéscsaba 	 Orosháza 	 Szarvas 
1455 
	

1459 
	

1511  

Területünkre különösen a derült napok nagy gyakorisága jellemző. 7  

Hőmérséklet: A hőmérséklet járásra a nagy évi hőingadozás jel 
lemző, ami a kontinentális éghajlat sajátsága. A legmelegebb és leg-
hidegebb hónap átlagos hőmérséklete közt lévő különbség eléri a  
24,2 C°-ot is.  

Éghajlati elemek 50 évi /1901-1950/ átlagértékei a Körös - Maros kö -
ze törzsállomásain: 

havi  közepes 	 átlagos évi 
állomás 	 évi ingadozás C° 

	
közepes Co  

Békéscsaba  
Orosháza 
Szarvas 

24,2  
23,6  
23,8  

A hőmérséklet 50 évi átlaga havi lebontásban C° 11901-1950/ a ho z- 
zánk le-közelebb eső meteoroló-iai állomásokon a következő: 

Állomás 	 Békéscsaba 	 Szarvas 	 Orosháza  
1922-61Í  

I. hó 
H. hó 

III. hó  
IV. hó 

- 	1,6 
0,3 
6,1 

i i ,... 

- 1,5 
0,3 
5,8 

1 .1 0 

- 1,4 
0,5  
5,4 

11,5  
V. há 17, I 	__

t `- 
 16,9  

V7, 	h , .:,  ■ , 1 20,1  
VII. tr:, --z,„ 3 22,5  

VIII. h:í ~ 	 ~ ,  1, 	i 21 r.6 
IX. h6 , 	, , 1 	,, 	, 17,4 
X. h ,-) i +, :l ,t'', 1  1, 3  

XI. hó 5,5 5,_6 6;0 
XII. hó 0,8 0,6 1,1 

Évi összeg: 11,1 11,0 11,08  

A leghidegebb hónap a január, a február már észrevehetően melegebb  
Gyors felmelegedést jelez az április - május. Juniusban már nyári me-
leg van, amely julusban tetőz. Évi hőmérsékleti max. átlaga Békés - 
csabán 36,0 C°, Orosházán 35,8 C°, Minimális átlaga Békéscsabán  
- 18,0 C°, Orosházán - 18,0 C ° . 8  Augusztustól a csőkkenő hőmér-
séklet jellemző. Legnagyobb hőkülönbség február - március illetve  

4  



szeptember - október között van. 

Középhőmérséklet a tenyészidőben /1901-1950/ átla_g,értékei: IV. 1.  
IX. 30-ig, C°  

Békéscsaba 	 Orosháza 	 Szarvas 
18,2 
	 17,8 	 18,3 

A januári hideg évi átlaga egyes években csak ritkán haladja meg a 
'-4 Co-ot. Márciusban még gyakoriak a fagyok. A fagymentes időszak, 
Békéscsabán 203, Orosházán 208 nap. 

A csapadék: Évi mennyisége 500 - 560 mm. között alakul, de ez 
a mennyiség is évről-évre és az éveken belül a tenyészidőszak kü-
lönböző szakaszai között bizonytalanul oszlik meg, és általában min-
den második évben kisebb, 4 - 5 évenként nagyobb aszályt, száraz-
ságot okoz. 

A csapadék mennyisége /mm/ Orosháza, 
sokon 1901-1950. évek átlagában:  

Békéscsaba, Szarvas állomá 

  

Állomás Békéscsaba8  Orosháza Szarvas 9  

I. hó 31 30 27 
II. hó 30 32 30 

III. hó 35  35 3 0 
IV. hó 49 46 4 2 
V. hó 59 54 51 
VI. hó 69 62 54 

VII. hó 56 48 46 
VIII. hó 51 50 46 
IX. hó 44 44 37 
X. hó 50 46 43 
XI. hó 49 47 44 

XII.  hó 40  39 35 

Évi átlag: 563 533 485 

Alföldi viszonylatban a csapadék mennyisége nem kevés. A csapa-
dék májusban a legbiztosabb és ez kedvez a gabonatermesztésnek. 
A legcsapadékosabb hónap a junius, legbizonytalanabb a julius,mely 
főleg a kapásnövények terméseredményeinek nagy ingadozását okoz-
za• 

A csapadék a kontinentális jellegnek megfelelően télen, január - feb-
ruárban a legkevesebb. A hótakaró bizonytalan és gyenge kifejlésű. 
Egyes őszi gabonafélék termesztésében a fagy gyakran kárt okoz. 

5 - 



Az éahailat eaves jellemzőinek 50 évi J1901-1950/ átlaaértékei:  

Hótakaró 	 Havasnapok 	Hótakaró átl. 
Állomás 	első 	utolsó 	évi átl. sz. 	vastagsága cm 

át1. határnapja 

Békéscsaba XII.24 II.21. 18 5 
Orosháza XII.18 11.2 7. 19 5 

A csapadék bizonytalansága nagy, a legszárazabb években csak 
300 mm körüli csapadék esik. Bár területünk az Alföldnek egyik csa-
padékban legszegényebb tája, viszonylag gyakoriak a nagy nyári 
felhőszakadások. A 20 mm-nél nagyobb csapadéku napok száma Bé-
késcsabán 3,6, Orosházán 3,4. A 24 órai átlagos legnagyobb csapa-
dék Békéscsabán 38,4. Orosházán 36,0 mm. 

A szél:  A területen a szél viszonyok általában nem nagy szere-
pet játszanak. Az uralkodó szélirány E., ÉK-i, legszelesebbek a ta-
vaszi hónapok, az őszi hónapok gyakran szélcsendesek. 

4. Kondoros területének talajviszonvai  

A területet hosszú ideig természetes fűtakaró borította. Az 1782-
es évi osztrák katonai térkép füves pusztát és rétet jelölt, csak egyes 
részeken pl. a Szarvas - Békéscsaba-i műúttól É-ra fekvő területen 
folytattak szántóföldi művelést. A füves puszta és a  szántóföld  hatá-
ra a hunyai határtól kiindulva K., Ny-i irányban  fekvő határvonulat 
D-irészét követi, az endrődi müuttól az örménykúti  határig haladt. A 
füves puszta szántóföldi művelés alá vétele a mult  században  kezdő-
dött meg. 

Az ország legtermékenyebb csernozjom talajai itt fordultak elő. 
Képződési körülményeik igen változóak. A  csernozjomok kialakulását 
azonos éghajlati adottságok mellett, a földtani felép5.tés, valam:(nt  viz-
rajzi tényezők irányitják. A táj talajtakarójának talajképző  kőzete a 
pleisztocén végi és holocén kori alföldi lösz. A  homokosabb fajtáin 
képződtek az alföldi mészlepedékes csernozjom változatai. A  Dolgo-
zók Tsz. területén végzett talajvizsgálat alapján a csernozjom  tipusu 
talajokat a feltérképezett területen a következő két fő tipusba  sorol-
ták: 

I. Csernozjom főtipus, 
II. Réti főtipus. 

Az egyes főtipusok tipusokat, altipusokat és változatokat foglalnak 
magukba. A csernozjom főtipus két tipusa található meg a tsz. terü-
letén: 

a) Mészlepedékes csernozjom talaj a terület 2 %-a, a névét  a 
rétegben 30 - 70 cm között megtalálható mészlepedékről kapta 
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b) Réti csernozjom tipusu talaj, amely a terület 92,1 %-át adja. 

Jellemzője, hogy sik felszinü részeken alakult  ki. A szervesanyag tar-
talom 3,5 - 4,5 %.  

Altipusai: 1. nem karbonátos réti csernozjom /Endrőd - Kondoros -

i műúttól a Nyemcsok bolt felé/,  

2. karbonátos réti csernozjom /Kecskemét - Békéscsaba  
műúttól leágazó dülőuton/,  

3. mélyben sós réti csernozjom /az brménykút-i határ  
mellett/,  

4. mélyben szolonyeces réti csernozjom. 10  

A réti talajok főtipusába azok a taY ok tartoznak, amelyek a talajvíz 
illetve az időszakos vadviz hatására jöttek létre. Általában öntés-terü-
leteken gyakoriak, magasabb térszintben ott fordulnak elő, ahol a dom-
borzati és hidrológiai viszonyok ezt biztositják. Ilyen tipusu talaj a 
gazdaság 5,9 %-a. A humuszanyag képződése összefügg a talajképző-
dés folyamatával. A humuszanyag szerepe nagy. A barna és sötétbar-
na humusz jól elnyeli a nap sugarait, a talaj erősebben felmelegszik, 
mely kedvező feltételeket biztosit a magvak keléséhez. Vizmegkötő ké ~ 

pessége nagy, ennek következtében a talajok vízgazdálkodása a hu-
musztartalom függvénye. A humuszréteg vastagsága általában 50 cm-
ig terjed, de a község D-i, Kiscsákóval határos részén az 1 m mély-
séget is eléri.  

5. Kondoros növény- és állatvilága  

Növénvvilág:Kondoros és környéke Crisicum flórajárásán /Tiszán-
túl v. Körösvidék/ belül abba a kis tájba tartozik, amelyet Békés 
Csanádi löszhátnak nevezünk. Mezőgazdaságilag jól hasznosított terü-
let, melynek következtében a kulturnövények a természetes növényze-
tet az utak szegélyére, árkokba és mesgyékre 'szorították vissza. A 
község és tanyák jellemzői a kulturtájat, tanyákat szegélyező sokakác-
fa. A táj kitűnő búzatermő csernozjom talaja ma szinte teljesen szán-
tóföldi müvelés alatt áll. A természetes növénytakaró a táj képében 
már semmi szerepet nem játszik. Az útszegélyek- és kunhalmokra 
szorult utolsó vegetáció-töredekek a következő nagyobb mennyiségben 
előforduló zárvatermíi növényi fajok: mezei szarkaláb /Consolida rega-
lis/, keleti leti szarkaláb /Consolida orientalis%, tati aszi hérics /Adonis veri 
nalis/, volgai hérics /Adonis volgensis /, gyepű rózsa /Rosa canina/, 
csattogó szamóca /Fragaria virí_dis/, hamvas szeder /Rubus caesius/, 
ligeti zsálya /Salvia nemorosa/, lózsálya /Salvia verticillata/, osztrák 
zsálya /Salvia austriaca/, vadrepce /Sinapsis arvensis/, varjumák /Hi-
biscus trionum/, csuklyás ibolya Viola ambiga/, pongyola pitypang. 
gra.raxacum officinale/ és igen sok a szőrös disznóparéj /Amaranthus 
retroflexus/ az endrődi műúttól Ny-ra. 



Állatvilág: A szinte teljesen kulturhatás alatt álló terület állatállomá-
nya az egyre fejlődő agrotechnikai eljárások hatására átalakulóban van 

A müvelt területen is több mediterrán elem maradt fenn, mint pl. a 
szongáriai cselőpók /Lycosa singoriensis/ és a vele rokon pusztai far-
kaspók /Pardosa agrestis/, ugrópókok és bogárfajok. 

Az apróbb emlősök közül gyakori a sün /Erinaceius roumanicus/, a 
nyirkosabb helyeken a vakondok /Talpa europaea/, mezei görény /me-
les putorius/, mezei pocok /Microtus ratticeps/, ürge /Citellus citellus/, 
hörcsög /Cricetus vulgaris/. 

A mező vadállománya ismét szaporodóban van /fácán, fogoly, me-
zei nyúl, őz, róka/. A leggyakrabban előforduló madaraink: fogoly/Per-
dix perdi.x/ fürj /Coturnix coturnix/, fácán /Phasianus colchicus/ ka-
kukk /Cuculus canorus/, bubosbanka /Upupa epops/, pipiske /Galerida 
cristata/, mezei pacsirta /Alauda arvensis/, füstifecske /Hirundó rusti-
cal,  sárgarigó /Oriolus oriolus/, vetési varju /Corvus frugilegus, szén-
cinege /Parus maior/, kisfülemüle /Luscinia megarhynchos/, házi veréb 
/Passer domesticus/, és néhány az átvonulók és telelők közül: az ege-
részölyv 'Buteo buteo/, gatyásölyv /Buteo lagopus/, nagy fakopáncs 
/Dendrocopos major maior/, dolmányos varju /Corvus corone cornix/, 
kékcinege /Parus coeruleus/. 
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KONDOROS TÖRTÉNETE AZ UJRATELEPITÉSIG 

(A legrégibb időktől - 1875-ig)  

Kondoros és környéke, mint megyénk egész területe, kiválóan al  - 
kalmas volt az őskori ember megtelepedésére, életfeltételeinek biztosi -

tására. 

Hogyan alakultak ki ezek a feltételek? Az Alföldet hajdan édesvízi 
beltenger borította. Ennek helyét lassan mocsarak, mérhetetlen nagysár 
gú nádasok, erdők foglalták él. Ezeket a területeket csak néhol szaki -

tották meg szigetként kiemelkedő szárazföldek, melyek telephelyei let-
tek az ősembernek. A vidék vadban, halban igen gazdag volt, ami kiz-
tositotta az ősember számára fi fennmaradást, szaporodást. Körösök, 
Berettyó. 

Az eddig feltárt vagy véletlenül előkerült leletek kétségtelenné te-
szik, hogy már a kőkorszakban éltek emberek ezen a vidéken. Kon-
dorosról 1893-ban csiszolt kővéső került a Nemzeti Múzeumba, ami-
nek érdekessége, hogy nem lehet beosztani a kőkor egyik szakaszá-
ba sem.1  

A honfoglalást megelőző időkben hazánk, és benne a Maros  -  Kö-
rösök vidéke a népvándorlás során keletről nyugatra vonuló különféle 
népek egész sorának volt hosszabb-rövidebb ideig a szálláshelye, s 
ezeknek a népeknek életéről, kulturájáról a megye területén bősége  - 
sen fellelhető tárgyi emlékek tanuskodnak. 

Az i. e. I. sz.-ban a dákok terjesztik ki hatalmukat a Körösök vi-
dékére, akik a Római Birodalommal vivott egyenlőtlen küzdelemben fel-
morzsolódva kiszorultak megyénk területéről. 2  ' 

A dákokat a jazigok váltották fel, akik az i. sz. I. sz. közepén te-
lepedtek meg a Tiszántúlon, a Maros - Körösök vidékén. 

Ezután különféle germán törzsek: gótok, gepidák, vandálok lakják 
a Körösök és a M aros mentét. Alig telepednek meg, amikor uj, hatal-
mas nép, a hunok foglalják el az Alföldet, előretörve a Duna  -  Maros 
vonaláig, a Római Birodalom határáig. 

A hunok az V. sz. elején birodalmuk székhelyét is valószinüleg 
Szeged környékére helyezik át. A rómaiakkal vivott "ókori népek csa-
tájában" Attila hatalma meggyengül, halála után birodalma felbomlik. 3  

A hunok után 567-ben az avarok lovasnomád népek foglalja el a 
Tiszántúlt. Az avarok több, mint 200 évig birtokolják vidékünket. Me-
gyénk területén nagyon sok régészeti emlék tanuskodik az avarok je-
lenlétéről. Ebből az időből valók a kondorosi avar leletek is. 1954 - 
ben  a Lenin Tsz. téglaégetője területén edények és egy szarmata nya-
kék került a felszinre. Ugyancsak 1954-ben házépités közben a Gép-
állomás utcában avar temetőt tártak fel, melynek jelentősége abban van 
csupán, hogy bizonyítja Kondoros területének avarok általi lakottságát 

9 



A temető szegény avarok temetkezési helye volt a leletek tanusága 
szerint.' 

A honfoglalásig lényegében avarok élnek községünk területén, akik 
pásztorkodó életmódot folytatnak a Körösök mentén. Őket találják itt 
őseink a honfoglaláskor. 

A magyarok, őseink, 895-ben kezdik meg az Alföld, majd a többi 
országrész meghóditását. Természetesen legelőször azokat a terüle-
teket szállták meg, amelyek állattenyésztő életmódjuk folytatását bizto-
sitotta, legelőt, vizet adott. A Maros - Körösök mente ilyen szempont-t 
ból jelentős, s már az első időben benépesült. 

A honfoglalás után a Hármas-Körős kétoldali partvidéke Vata nem-
zetségének jutott, központjuk a békési földvár lett. Kondoros területe 
tehát ennek a nemzetségnek a birtokába jutott. Egyik szomszéd nem-
zetség a Tisza középső szakaszát megszálló Ond vezér és nemzetsé-
ge Csongrád központtal, a másik szomszéd nemzetség a Maros torko-
latát és környékét megszálló Ajtony törzsfő elődjei, akik központja Ma. 
rosvár, a későbbi Csanád lett.3  

Géza fejedelem és István király kemény harcokban megtörték a 
központi hatalom kiépitése és megszilárditása ellen fellépő törzsfők ha-
talmát. a vármegyék kiépitésével, az egyház megszervezésével hatal-
mukat a Körösök vidékére is kiterjesztették. Biztosan tudjuk, hogy Bé-
kés megye már I. István uralkodása idején szervezett terület volt. A 
levert, vagy behódolt törzs- és nemzetségfők szállásterületét a király 
kétharmad részben a maga számára foglalta le, és abba saját ispán-
ját ültette bele. 6  

A várispán alá rendelt egyharmad részre telepitette a katonai kisé -

retet, a várjobbágyokat. Békés, az első ispánok egyike volt, akiket 
István kinevezett, akit Csolt várába ülóetett. 

K<ndoros község ezekben az időkben alakul. Nevének keletkezé-
sével kapcsolatban még a mai napig sem lehet határozott véleményt 
mondani. Két hires megyekutató: Haan Lajos és Dr. Karácsonyi János 
más és más vélemé_ nyt vallanak a név eredetével kapcsolatban. Kará-
csonyi azt mondja, hogy a község nevét első földbirtokosának ne' étát 
kapta. Haan Lajos szószerint a következőket irja ezzel kapcsolatban: 
"Sokkal természetesebb Kondorosnak nevét származtatni azon sasr m-
től, melyet a magyar nép most is Kondornak vagy Kondorsasnak ne-
vez, s mely madárfaj, mig e pusztának földjei szántás alá nem vétet-
tek, nagy mennyiségben tanyázott Kondoroson."8  

Ez a Haan által sasnak nevezett madár nem más, mint a Fakó ke-
selyű /Gyps fulvus/, melynek alakja megtalálható Kondoros első pe - 
csétjében is. Meg kell azonban mondani, hogy egyik magyarázat sem 
megnyugtató. 

A XIII. sz.-ban megyénkben 5 nagy uradalom alakul ki: 1. a ger-
lai, 2. a gyulai, 3. a körösladányi, 4. a simai, 5. a szentandrási.Kon-
doros a 2., a gyulai uradalomhoz tartozott. A gyulai uradalomhoz tar- _ 
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tozó községek a következők: Gyula, Bagd, Karló, Ujfalu, 3 Szentmó-
ricz, Izsák, Turgony, Szerket, Alsó- és Felső-Doboz, Szanna , Györke 
Szentbenedek, Kakucs, Püly, Kamarás, Vári, Békés, Berény, Gyur, Dé-
cse,, Bakaóegyház, Beresénegyház, Kereszttur, Veresegyház, Kondo-
ros, Pitvarosegyház, Buzér-Hegyesház, Fazekasegyház, Szénás, Si-
mánd, Atyás, Kávás, Fajdas, Köbli, Somos, Mórocz, Hégenháza. 9  

Megyénk területét a váradi püspök két főesperességre osztotta: 1. 
a békési , 2. szeghalmi. 

A_ z egyház a kezdeti időktől fogva gondosan nyilvántartotta birto-
kait, irásos feljegyzéseket készített nemcsak azokról a helyekről. ehon-
nan valamilyen járandóság illette, hanem azokról is, hogy mi illeti meg 
igy e korból ezek a leghitelesebb adataink. Ilyen a Váradi. Regestrum 
is. Ebben olvasható először Kondoros neve: "pristaldus Micon de vil-
la Cundurus in parochia Békés." 10  

A két irányból benyomuló tatárok 1241-ben elpusztították a vidéket 
a lakosság nagyrészét legyilkolták. Biztosra vehető, hogy Kondoros 
is elpusztult ebben az  időben.  

A "tatárjárás" után a megye nyugati területeinek a benépesitésére 
Öcsöd, Báboczka/ kunokat telepítettek, s valószínü, hogy ebből követ 

kezve olyan feltételezéssel is találkoztunk, miszerint Kondoros nevét 
a tatárjárás után ide telepitett kunoktól kapta. Kun-Doros/. Mindez 
azonban  nem bizonyitható. Mindenesetre majdnem 200 esztendő telik 
el, mire Kondoros nevével ujra találkozunk. Kondorosegyháza néven 
merül fel ujra 1403-ban, amikor a gyulai uradalomhoz tartozó telepü - 
lésként tartják számon.1 ' 

1466-ból olvashatjuk, hogy Székely, Karika, Dékán, Lőrinczy, Vö-
rös, Bonczos nevű jobbágyok tiszttartójukkal együtt perbe ken ei edtek 
a szomszédos donáttornyaiakkál, mert azok területén garázdálkodtak

2 
 

1526-ban Kondoros az egyik legnagyobb faluja a gyulai uradalom-
nak, amit az is bizonyit, hof±y lakóinak 9 forint 50 dénárt kellett hadi-
adó fejében fizetniük. 

A mohácsi csata következményei, vagyis a török Budáig és vissza 
való vonulása nem érintette a megyét, igy az zavartalanul fejlődhetett. 
Ezt a viszonylag zavartalan fejlődést mutatja a község feji JE'se, amit 
az alábbi, kapuk utáni adóbehajtás is igazol: 

1552-ben: 43,' 1553-ban: 43, 1556-ban: 54, 1560-ban: 57, 1562-ben 
80, 1564-ben: 70 kapu után szedték be az adót. 

Az 1557-58-i defter szerint 42 ház van a községben, 1563-ban 
103 család él itt, a lakosság létszáma 515 fő. 

1554-ben Kondoros adja a gyulai uradalomba a legtöbb kálenedet 
263 kalangya és 18 gyulai köböl búzát, 5 1/2 gyulai köböl árpát. 
1562-ben 99 jobbágy közül 95-nek van vetése, ami azt bizonyitja,hogy 



a  jobbágyok még szinte teljes egészében telkes jobbágyok voltak.13  

Az egyre terjeszkedő török hatalom elérte megyénk területét is. 
1556-ban elesik Nagyvárad, 1566-ban Gyula. A megye lakossága két 
irányban menekült Gyula eleste után: egy része északra, a királyi 
Magyarország területére, Debrecen, Eger irányába, más része Er  - 
délyben talált oltalmat. 

Ami Kondoros történetét illeti azt az alábbiakban tudjuk felidézni 
.ebből az időből. 

Miután Gyula elesett, a hozzátartozó birtokok jelentős része a tö 
rök kezére került. A megmaradt birtokokat a kincstár ugy hasznosi-
totta, hogy földbirtokosoknak adta zálogba. Igy került Kondoros 1578 
ban zálogként Kátai Ferenc és Néney Imre kezébe. Mint kincstári 
területet azután Rákóczi Zsigmond visszaváltotta és 1590-ben az eg-
ri várhoz csatolta. 

Hogy a falu mikor pusztult el, azt megállapitani nem tudjuk, de azt 
biztosan tudjuk, hogy 16 0 2-ben már puszta. Ez az állapot lényegé  - 
ben  megmaradt a XVIII. sz . első feléig, vagyis a telepitések megindu-
lásáig. 

A megye benépesitése Harruckern János György nevéhez kapcso- 
lódik, aki jól felfogott nagybirtokosi érdekeit szem előtt tartva, Békés 
megye gazdasági kiaknázását csak megfelelő munkaerő megszerzésé-
vel valósithatta meg. Ennek során 1722-ben került sor a szlovák la-
kosságu Szarvas telepitésére, ahonnan majd másfél század mulya 
Kondoros lakóinak jelentős része fog települni. 
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K ONDOR OS TÖRTÉNETE 
/1875  -  11419 

1. Telepités, népesség  

Harruckern János György halála nem vetett véget a telepitések  - 
nek, fia és örökösei tovább folytatták a megkezdett munkát. Az álta-
luk végrehajtott telepitésekre jellemző, hogy alapvetően magánjellegű-
ek, alapjuk a földbirtokos gazdasági érdeke: kizsákmányolható jobbá- ' 
gyok, illetve cselédek, munkások szerzése. 

A XIX. században tovább folytatódtak a telepítések a Viharsarok-
ban; Békés, Csanád és Csongrád megyékben. A kapitalizálódó mező-
gazdasági üzemek munkaerő igénye növelte a telepítések szükséges-
ségét. 

Kondoros esetében a telepítés legfontosabb oka szintén a nagy  - 
birtokok munkaerő igénye volt. A korábban hatalmas Kondorosi-pusz  -
ta ekkor már a Batthyány, Bolza, Mithrovszky és Wenckheim csalá-
dok tulajdonát képezi. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után a jobbágyi 
szolgáltatások eltörlése, valamint a magyar gabona iránt mutatkozó 
európai kereslet a földbirtokosokat egyrészt arra ösztönözte, hogy 
növeljék a gabona vetésterületét, másrészt arra, hogy a jobbágyfel -
szabaditással elvesztett munkaerőt valamilyen módon pótolják. 

Az első célkitűzést  -  vagyis a gabona vetésterületének növelését 
-  az addig még művelés alá nem vett területek művelés alá vételé-
vel oldották meg. Igy került sor a Kondorosi-puszta feltörésére is. A 
puszták feltörése és szántóföldi müvelés alá vétele a mult század kö -
zepe táján kezdődött. Erről Karácsonyi János igy ir: "Földrajzi tekin-
tetben a megyénk a mult században két különböző részből állott. Az 
egy.:k DNy-i fátlan, s 1744-ig lakatlan síkság, a másik ÉK-i mocsara6 
nádas rétség. Az első egyhanguságát alig szakította meg egy - -gy 
domb, kutágas, vagy egy-egy vadon legelésző gulya...Csak kora ta-
vasszal volt egy kis változatosság, mert akkor a régi avart és szá-
raz füvet felgyújtották, ugy, hogy az egész vidék lángbaborulttiak lát-
szott. Teljesen megváltozott a tájak képe az 1845-60-as években.Ek-
kor ugyanis a szomszédos városok, községek és az uradalmak kö-
zött a legelő elkülönözés, utána pedig megtörtént a tagosítás. Ettől 
kezdve szántóföldekké alakultak a régi legelők, az uradalmak majo-
rokkal, a jobbmódu kisbirtokosok tanyákkal sürün behintették a gu-
lyák, ménesek járásait , fasorokkal vették körül birtokaikat , karcsú 
akácfákkal ültették be az utak szélét . Uj falvak /Csorvás, Szabad - 
Szenteornya , Nagy- és Kis -Szénás, Pusztaföldvár, Kondoros/ alakul-
tak itt ugy, hogy ma már az unalmas, fátlan síkság inkább szép kert-
hez hasonlit. A délibáb a csikósokkal, gulyásokkal együtt eltűnt, 
aranykalászt és öles tengeriszálakat ringat itt az esti szél." 1  

Valóban igy is történt. Ennek a munkának az elvégzéséhez azon- 
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ban munkáskézre volt szükség, mégpedig sokra. Ennek a munkaerőnek 
a megszerzése, megtartása a termelés szempontjából alapvető feltétel 
volt. Ezt pedig a telepitésekkel lehetett akkor ezen a vidéken biztosi-
tani. 

A_ z 1873. évi XXII. törvénycikk, amely kimondotta, hogy mind a  ma-
gán, mind a kincstár; telepitményt önálló községekké kell szervezni, 
mintegy jogilag is alátámasztotta a fejlődőben lévő, kapitalizálódó nagy-
birtokok igényét a munkaerőt illetően. 

Valószinü, hogy ezt a lehetőséget ragadták meg a volt Kondorosa-' 
puszta tulajdonosai és határozták el Kondoros ujratelepitését. A me-
gyei szervek nem nagyon örülhettek a községszervezés gondolatának, 
amit a megyei törvényhatósági b:zottság 1874. évi. 2102. sz. a. keh 
jelentése igazol: 

"Sipos Sándor ügyvéd által képviselt gróf Mithrovszky Vladimir és 
érdektársainak Kondvro, Csákó és Kis-Kondoros pusztának önálló 
községgé alakítása iránt benyújtott kérvényét mellékleteivel és az ügy-
ben érdekelt Békéscsaba és Szarvas községek ide vonatkozó nyilat-
kozatával együtt további intézkedés végett beterjeszti. 

Az állandó választmány véleménye: 

Az állandó választmány véleménye elfogadtatván, miután a törvény  nem 
több puszták, hanem valamely puszta különválását  engedi  csak  meg, - - 
itt pedig oly puszták birtokosai akarnak külön községet alapitani,  me-
lyek nem is egy járás területén feküsznek, - miután a törvény  által  meg-
kivánt szellemi erő tökéletesen hiányzik, s a birtokosokon kívül a  pusz-
ták minden lakosa gazdai hatalom alatt állván, törvény szerinti községi 
választói és választhatói képességgel nem birnak, nem birván a  köz-,  
ségi törvény 38. paragrafusa á, pont;ában meghatározott azon kellékek--
kel, hogy a szermélyes kereseti adón kívül más adót is fizetnének, fo-
lyamodók nem igazolt kérelmükkel. kérvényük mellékleteivel elutasittat-
nak. 

Kérvényük mellékleteivel együtt a községek rendezéséről szóló 
1871. évi XVIII. t. c. 13-. paragrafusa alapján ily szellemben terjesz-
tendő fel a m. kir. belügyminiszterhez". 2  

Mint látható a törvényhatóság elutasitotta a földbirtokosok községa-
lapitási kérelmét azzal az indokkal, hogy a Kondorosi-puszta lakói 
nincstelenek lévén, a kereseti adón kívül más adóval nem  terhelhetők, 
és mivel a választás cenzushoz - bizonyos vagyonhoz,  jövedelemhez 
- kötött volt, ezért nem választóképesek, de nem is választhatók. 

A kormány nagybirtok védő koncepciójába azonban nem illett bele 
a megyei törvényhatóság jogszerű állásfoglalása, s nyilván a kérelme-
zők fellebbezése, valamint a kormánypolitika végrehajtása elhárította a 
paragrafusok teremtette akadályokat a községszervezés utjából, amit a 
megyei törvényhatósági bizottság egy későbbi jegyzőkönyvet az alábbi-
ak szerint rögzit: 
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"A m. kir. belügyminiszter f. év január 22-én 1119. sz. alatt kelt 
rendelete Kondoros, Csákó és Kis-Kondoros pusztáknak önálló köz-
séggé alakitása tárgyában. 

A megye közönségét a felolvasott miniszteri rendelvényben felho-
zott ellenérvek sem ingatták meg azon meggyőződésében, miszerint 
Kondoros, Csákó és Kis-Kondoros pusztái területüknek önálló köz-
séggé alakitása a fennálló törvényekkel meg nem egyeztethetők.M;.r't-
hogy azonban a köztörvényhatóságok rendezésérő]. szóló 1870. 42. t 
,c. 16. paragrafusa, a miniszter másodizb_en ismételt rendelétének rel-
tétlen és azonnali végrehajtását rendeli, s e mellett a 	asott. mi-  ' 
niszteri rendelvény időközben alispánmag végrehajtás \. égett már 
is adatott, - az alispán ez utóbbi intézkedését tudomásul vettük, fenn-
tartja azonban magának a megye közönsége, hogy a rendelet végre-
hajtása folyamán előállható mindazon nehézségeket, melyek ugy a  tor..  
vény, mint a helyi viszonyok szempontjából a miniszter i  rendel.kezé 
igazolatlan voltát feltüntetik - annak idején részletesen kimutathassa, 
és ez irányban a kellő lépéseket megtehesse. 

Egyébiránt Kondoros, Csákó és Kis-Kondoros puszták, tekintve, 
hogy e területek nagyobb része eddig is a szarvai járás szolgabí-
rájához tartozott, községi minőségben most már egészben a járáshoz 
csatolandónak mondottuk ki, országos képviselő választási tekintetbe 
pedig ugyan e puszták, illetve község most már a megyei választóke. 
rületek kebelébe lévén felveendő - az  a gyomai választó kerülethez 
csatoltatik. 

Ez utóbbi intézkedésről megfelelő további intézkedés végett a köz 
ponti választmány s az alispáni intézkedés kapcsán a szarvasi és 
csabai járásbirák is értesitendők levén."3  

A megyei vezetés azért ellenezte Kondoros megalakitását az utol-
só pillanatig, mert attól tartott, hogy az uradalmak által létrehozni ki-
vánt község vezetői nem sokat adnak a megye=  és járási közigazga-
tásra, s méginkább attól, hogy az uj község anyagilag nem lesz ké-
pes azon létesitmények, intézmények felépítésére, amelyek nélkül egy 
önálló község nem létezhet. 

Ennek az aggodalomnak volt is alapja, hiszen a felállított közi-
gazgatási apparátus elsősorban az uradalmak által befizetett községi 
adóból tartotta fenn magát, az előjáróság tagjainak nagyobb része is 
a nagybirtokok megbizottja, tisztviselője volt. 

Ilyen előzmények után indult meg a községszervezés nagy munká- 
ja, melyet kiváló képességű férfiak hajtottak végre, akik személyes ér 
dekéiken túl népük érdekeit is képvisélték azáltal, hogy a • község 
megszervezésével dolgozó emberek sokaságát juttatták emberibb kö-
rülmények közé. 

A község alapitását a nagybirtokok megbizásából az alábbiak 
szervezték: 
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Dérczy Ferenc 
Geist Gáspár 
Fejér Imre 
Petőfi István 
Reguly György 
Zlinszky István 

nagybérlő 
föld birtokos 
föld birtokos 
uradalmi intéző 
a csárda tulajdonosa 
uradalmi intéző.4  

A község alapitásában azonban a fő végrehajtó szerep három em-
bernek jutott: Dérczy Ferencnek, Geist Gáspárnak, Petőfi Istvánnak. 

Mielőtt a község sorsának alakulását tovább vizsgálnánk, feltétle-
nül szükséges közelebbről is megismerni e három ember életutját, te-
vékenységét, mert ők azok, akik nagy érdemeket szereztek a község 
ujratelepitésével Kondoros történetében. 

Dérczy Ferenc 1828. december 31-én született a Szarvas melletti 
Nagy-Décsen, ahol édesapja Molnár Péter, a Bolza-család gazdatiszt-
je volt. Mint legidősebb fiú Budapesten reálgimnáziumot végzett. 1848-
ban a hetedikes gimnázista önként jelentkezett honvédnek, és végig 
küzdötte a szabadságharcot. Több ütközetben vett részt, meg is sebe-
sült. Bátorságával, hősiességével a hadnagyi rendfokozatot érdemelte 
ki. A szabadságharc bukása után az osztrákok Kufstein várába zár-
ták. Itt embertelen körülmények között tartották fogva, bal kezén és 
jobb lábán megbilincselve hosszabb ideig raboskodott, édesapjának 
nehezen sikerült őt kiváltania. 5  A bilincsek nyomai egész életében 
megmaradtak. Apja később a Bolza-birtok kondorosi 1500 holdas bér-
letét szerezte meg számára. Ezen a birtokon gazdálkodott a község 
megalapitásának idejében, sőt még azután is, majdnem élete végéig. 
Mint a község alapitásának kezdeményezőjét választották meg birónak 
Ezi a tisztséget 25 éven át töltötte be, valóban közmegelégedésre és 
megbecsülésben. Birsi működésének negyedszázados jubileumát a köz-
ségi előljáróság és a lakosság ugy ünnepelte meg, hogy az előljáró-
ság megfestette életnagyságú képét, a kormány pedig közéleti tevékeny-. 
ségéért koronás arany érdemkereszttel tünte tte ki. Kiváló, szorgalmas 
gazda volt, még 60 éves korában is lóháton járta be a gazdaságot. 
1900-ban a bérletet fiának, • Dérczy Péternek adta át, ő pedig szarvai 
házába költözött és itt is halt meg 1904. julius 3-án, 76.-ik évében. 
Kondoros előljárósága halálát külön gyászjelentésben jelentette be.  6  

Geist Gáspár 1817. szeptember 21-én született Gyulán. Atyja Gás -
pár, kádármester, anyja Papp Borbála. A fiafal Gáspár is a kádármes-
terséget tanulta atyjától, és az akkori szokások szerint vándorutratért 
hogy mesterségbeli tudását gyarapitsa. Vándorlásai során Bécsbe is 
eljutott. Itt belépett az akkor n agyon hires bécsi Mylly gyertyagyáros 
gyárába, ahol évekig dolgozva elsájátitotta a gyertyagyártás titkát, amit 
később pesten kamatoztatott. Ugyanis hazatérte után gyertyaöntő üze-
met szervezett, s ebből jelentős vagyonra tett szert. Anyagi megala-
pozottságát növelte házasságával, -  ugyanis 1845-ben feleségül vette 
egy jómódu pesti iparos lányát, Molnár Erzsébetet. Ebben az időben 
Geist Gáspár már jelentős tőkésnek számitott, aki nemcsak az ipar-
ban kamatoztatta tőkéjét. A 19. sz. második fele az az időszak  ha-
zánkban, amikor meggazdagodott polgárok ugy kivántak a nagybirto-
kosság soraiba emelkedni, hogy földbirtokokat vásárolva az arisztok- 
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rácia életmódját utánozták. Ugyancsak ez az az időszak, amikor meg-
kezdődött hazánkban a két réteg összeolvadása a kapitalizmus talamr, 
Ilyen, a polgárságból a földbirtokosok soragyba emelkedő ember volt Ge • 
ist Gáspár is. A. feltörekvő polgárt műveltsége és látóköre megmentet 
te attól, hogy a volt földbirtokosok léha életét utánozza. Üzleti érzéke 
a gazdag gyertyagyáros jó mezőgazdasági szakemberré, kapitalista 
földbirtokossá tette. Nála a képességek jelentették az értéket, tudta, 
hogy az az ember az értékesebb, aki többet produkál. Éppen ezért 
különös gonddal válogatta mer+, gazdatisztjeit,_ munkatársait, akikkel ba 
'rátságot is tartott. Jobban is megfizette őket, mint általában az akkor. , 
földbirtokosok, ezért birtokán állandóan a legügyesebb és legszorga: 
masabb gazdatisztek voltak találhatók. 

Az élelmes Geist Gáspár az 1849-ben mártirhalált halt Batthyány 
Lajos kondorosi birtokát vásárolta meg annak örökösétől. Batthyány 
Lászlótól. A Batthyányiak a szabadságharc bukása után nemcsak po-
litikai, hanem anyagi válságba is kerültek. A világosi fegyverletétel 
után Batthyány Lajosnak, az első felelős magyar kormány elnökének 
örököseit-- közöttük Batthyány Lászlót is - 150 katona eltartására kö-
telezte az osztrák kormány, ők azonban ahelyett 150 agarat tartottak 
birtokaikon. Igy azután nem csoda, hogy hamarosan meg kellett váJn'-- 
uk birtokaik egy részétől. 

Igy került a kondorosi Batthyány-b í rtok Gest Gáspár kezébe. En-
nek a Geist Gáspárnak lett a tiszttartósa Petőfi István 1858-ban. 

Petőfi István - nagy költőnk "édes Pistikám"-ja - 1825. augusztc. s 
18-án született Szabadszálláson. Erős, tehetséges gyermek volt 6 
de az 1838-ban tönkrement szülők nem tudták kisebb gyermeküket 
ugy iskoláztatni, mint Sándort. Ezért István már gyermekként segitk.---
zett apja gazdaságában. Irányi István, irja: 'Ott  sürgött-forgott minde-
nütt, aratott, csépelt, részt vett Á mezei munkában, s a gazdag szür•e-- 
feken is. Hatéves korában már megülte a legszilajabb par=pákat is, ké -
sőbb pedig egy országos lovasversenyen e2üs±érmet nyert. Bátyja 
büszke volt reá, s látva tehetségét, lovakat Bért öccsének. Sajnos, az 
adományozás csak jóindulatu, szelidlelkü testvéri igéret maradt: 

"Pistinek meg ma.,d veszek 
Drága paripákat, 
Ra tc,k 

 
16 S*ók öcsém 

Vásárokra járhat." 

Ha nem is jutott István sohasem ezekhez a lovakhoz, a szeretet 
mindvégig élt közöttük ... A kölcsönös tiszteletben István sem feled-
kezett meg bátyjáról. Végtelenül tisztelte, s a "menny-földet" bejáró 
bátyja mellett megelégedett a reá váró "tagló és bárd" szerszámokkal, 
amelyekkel apja hivatását, • a mészáros mesterséget folytatta."8  Sándor 
szülei támaszát látta öccsében, és nem is csalódott. István 1842-ben  
Kunszentmiklósra ment, ahol 1845-től önállóan vezette apja egyik mé-
szárszékét. 

A szabadságharc kitörésekor önként jelenkezett honvédnek. Bát- 
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ran küzdött, gyorsan haladt előre a katonai ranglétrán: Buda ostroma 
idején már főhadnagy, később a századosi rangot is elérte. Buda ost-
roma idején a 6. Honvéd Zászlóalj 3. századának parancsnoka.  Vilá-
gosnál tette le ő is a fegyvert, ezután sorozták be az osztrák hadse-
regbe közkatonaként. Közel 8 évig szolgált a fekete-sárga hadsereg- 
ben, ahonnan 1857. májusában szabadult. Hogy milyen keményen és 
öntudatosan viselte sorsát mi sem bizonyitja jobban, mint a parancs-
nokság véleménye: "Bár nyugodt, kihágásokra hajlandó ...A munká-
nál jó." 1857. szeptemberében Gaylhoffer János dánosi birtokára sze-
gődött nevelőnek, ahol beleszerete tt  a birtokos Antónia nevű lányába, 
aki később törvényes felesége lett. 

1858-ban került a Kondoros melletti Geist-birtokra. Önállóan intéz-
te a gazdaság minden ügyét, pontos és lelkiismeretes volt, kora reg-
geltől késő estig talpon volt. Erről a következőket irja Irányi István: 
"A kemény munka a gazdaság állandó ellenőrzéséből, irányitásából és 
a számviteli feladatok pontos, lelkiismeretes ellátásából állott ... A ko--- 
ra reggeli órák az állatok etetésének, gondozásának ellenőrzéséből ál-
lottak, és a fejések, birkanyirások napirenden voltak. Mindezekhez já-
rult a különböző évszakonként jelentkező rendkivül sokféle paraszti 
munka, a szántás-, vetés- betakaritásig, amelynek mindenféle változa-
tát a legkiválóbbam ismerte és sokszor maga is gyakorolta." 9  

Végre annyi megpróbáltatás után nyugodt mederbe terelődött élete, 
kibontakozott gazdatehetsége. Vezetése alatt a gazdaság a legjobban 
irányitott gazdaságok egyike lett. Ő maga is józan, takarékos életet 
élt, aminek az lett az eredménye, hogy élete végére  jelentős vagyon-
ra tett szert. 

Mostmár semmi akadálya nem volt annak, hogy feleségül vegye An •, 
tóniát. Az 1863. december 26-i esküvő után a fiatalok Csákóra költöz-
tek. Sajnos, a házasság nem bizonyult tartósnak, mert alig két hónap 
után Antónia elhagyta férjét, aki nem tudott szakitani gazdaasszonya 
Schneider Erzsébethez kapcsolódó érzelmeivel. Petőfi Istvánnak volt 
még egy asszonnyal kapcsolata, akitől gyermeke is született. Bart) 
Ferencné, született Varga Mária személyében. Kettőjük gyermeke 1876 
ban született, 4 évvel Petőfi István halála előtt. 

Petőfi István 187546]. 1880-ig gazdatiszti állása mellett Kondoros 
község pénztárnoki állását is betöltötte.14  Ezt a munkáját is a rá jel-
lemző lelkiismeretességgel és pontosságkel látta el. Pénztárnoki mun-
káját Csákóról látta el levelezés utján. Eletének legtermékenyebb ko-
rában váratlanul ragadta el a halál. 1880 elején mellgörcsök kanozták, 
de a munkát egy percig sem hagyta abba. Április 28-án Dérczy Fe-
renc és Zlinszky István barátai jelenlétében elkészitette végrendeletét. 
A végrendelet elkészülte után 4 nappal, május 1 -én meghalt. 400 hol-
das birtokát feleségére hagyta, bátyja iratait pedig a Nemzeti Muzeum-
nak adományozta. Felesége is megjelent temetésén. Hamvait Csákón 
helyezték örök nyugalomra, ahonnan 1908-ban a Petőfi Társaság a 
Kerepesi uti temetőbe a Petőfi-család sirboltjába szállitatta. A csákói 
sirhant emlékkövét Rindó József és Rindó Józsefné tanárok hozatták 
be a Kondorosi iskola udvarába, ahol ma is áll. Felesége Gaylhoffer 
Antónia 38 évvel élte túl férjét. Meghalt 1918-ban, a Petőfi Társaság 
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a saját halottjaként temetette el Abonyban. 

Ilyen emberek vezetésével alakult meg a község 1875. ot-c.embt-r 
23-án. A letelepedni szándékozók azonban a 300 négyszögöles ház-
helyen kívül azonban mást nem kapnak, igy a község már kialakulá-
sakor is a földnélküli agrárproletárok talva volt. Lakói elsősorban a 
környező települések lakóiból verbuválódtak, de valójában az ország 
minden része képviseltette magát. Jöttek letelepülők: Szar‘a.srór Bar ,  
falváról /Gádoros/, Békéscsabáról, Mezőberényből, Bártfáról, Köröd- 
,dányból, Szentesről, Malastovról, Urbovcze, Uj-Bars, Li.ptó, Vadea rag 
va, Vágujhely helységekből. 

A legtöbb telepes érthetően Szarvasról települt át Kondorosra. Ez 
két szempontból is érthető. Az egyik, hogy a Kondorosig-pusztát ko 
rábban hagyományosan a sza.rvar.ak bérelték, a másik hogy Der( zy  
Ferenc, a községszervezés gyakorlati ' égrehajtóa maga is Lénye-e-
ben szarvasi volt, aki apja segítségével szervezte a szarvasiak rvasiak átte-
lepülését. Kondoros hivatalosan ugyan  1875-ben alakult; az első ház-
helyet azonban, a 42. számút, 1876. február 18 -án mérték ki Szin 
Györgynek, Dérczy Ferenc gazdasági cselédjének. 11  

Az evangélikus egyház a község alapitása után 12 évvel. 1887. 
julius 11-én alakult, a katolikus még ezután 6 ével, 1893-ban. Meg 
vizsgálva az evangélikus egyház halotti anyaköny' ét 1887-1891. éi ek 
közötti 5 évet, mindig hozzá adva a község alapitása és a nevezett 
év közötti különbséget + 1 évet azért, hogy megállapithassuk, doki-a 
mentálhassuk tényszerüen a lakosság eredetét. Megállapitotr.;,k, hagy 
a lakosság nagyrésze szarvasi eredetü, szar'. asi szúletésú. Ezt ac 
alábbi táblázat is igazolja: 

A Kondoroson meghalt, de más helységekben születettek száma. 12  

Helység 
1887 

év 
1888 
év 

1889 
év 

1890 
év 

1891  

év 

Szarvas 25 18 12 7 12 -a 
Békéscsaba 2 -  
Bánfalva - - 1 - 
Nagyszénás 1 - 1 _ -4 
Mezőberény 1 - - - - L 

Kondoros történetének kezdeti szakaszára jellemző a nagyatányu 
erőfesát ~-és a községgé alakulás problémáinak megoldására. A koz-eg-•-
nek mindent a saját erejéből kellett megteremtenie, állami. támogsta ,_ 
nem kapott. Egyébként ez a tendencia egész történetén vég.g' otwt1. 
egészen a felszabadulásig. 

Ebben az időben még csak 3 ember intézte a község ügyeit: 
biró, a jegyző és a pénztáros. A község képviselőtestületén-k ri ó 
ülésén határoztak arról, hogy 1876. január  1-től egy közé.a: gyesi' a 
szolgát alkalmaznak, akinek fizetését. évi 150-200 Ft-ban határattak  
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meg. Az első községi irnokot 1886-ban alkalmazták Baross István 
személyében, akinek a fizetését 360,-Ft. készpénzben, "szabad la-
kásban fűtéssel," összesen 454 Ft évi fizetésben állapitották meg.13  

Az 1875. december 23-án tartott első képviselőtestületi ülésen a 
következők voltak jelen: 

"Dérczy Ferenc biró, mint elnök, Albrechtovics P., Petőfi István, 
Dérczy P.,. Rigó N., Leicz S., Deim János, Geiszt István, Schuk  G.,  
Spisiak M., Tokai Lajos, Komár M., Viszkok P., Kugyela Márton és 
Zlinszky István községi képviselők." 

Ezen az alakuló ülésen "Petőfi képviselő inditványoztia_, hogy mi-
után minden községi hatóságnak pecsétjének is kell lenni, idején lát-
ja az iránt is intézkedni. A pecsét minőségét illetőleg inditványozza, 
hogy abban egy kiterjesztett szárnyú Kondor sas legyen, eme kőr 
irattal: Kondoros község pecsétje 1875. Az inditvány egyhangulag 
elfogadtatik." 14  

2. Gazdasági és társadalmi szerkezet 

A község kialakulásának évében minden föld a nagybirtokosok 
kezében volt. A korábban szinte az egész Békés megyére kiterje-
dő egységes Harruckern-birtok ekkor már különböző, régi  magyar 
és külföldről - főleg osztrák - területről betelepült családok kezé-
ben van. Ennek magyarázata az, hogy Harruckern János György 
halála után örökösei között a birtok szétosztódott, mégpedig az aláb-
biak szerint. 

I. Harruckern János György utóda és örököse fia: 1. Ferenc Do-
mokos. Ő két leánygyermeket hagyott hátra: Mária Annát és Mária 
Josephát. 

2. Mária Anna 1747. január 23-án ment nőül br. Stockhammer 
J6zsefhez. Nekik 4 gyermekük született: Ferenc, Ignác, Antónia, Ro-
zália. 

a) Ferenc - felesége: gr. Hartig Mária 
Gyermekeik: 
Herman Lajos - meghalt, 
Zsófia - gr. Auersperg Jánosné, 
Karolina - br. Bedekovits Rudolfné, 
Vilhelmina - br. Drechsel Györgyné. 

b) Ignác - fia Ferdinánd - meghalt. 

c) Antónia - gr. Bolza Pétér 
Gyermekeik: 
József - gr. Batthyány Annával kötött házasságot, 
Antónia - gr. Batthyány István felesége lett 
Rozália - br. Mauspergi Schröffl Ignáccal lépett házasságra, 
Gyermekeik: 
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Péter, akinek 2 leánygyermeke: Anna  -  gr. Mitrovszky Vilmos 
né, Antónia  -  gr. Eszterházy Mihályné. 

d) gr. Bolza Józsefné és gr. Batthyány Anna gyermekei: Anna, Jó 
zsef Antal, Mária, István, Péter. 

e) gr. Bolza Péter gyermekei: József, Géza, Pál, ők a község  ala-
kulásának évtizedeiben a község határa egy részének birtoko-
sa• 

3. . Ferenc Domokos másik leánya Mária Josepha gr. Károlyi An-
talhoz ment nőül 1757. junius 13-án Gyulán. Az ő József fiúktól szár-
mazik: Mária, István, Lajos, Franciska, György, Josepha. 

Franciska gr. Sztáray Alberthez ment nőül, ebből a Sztáray ágból 
származik a későbbi Apponyi birtok, mivel gr. Apponyi György egy 
Sztáray leányt vett feleségül. 

4. Ferenc Domokos testvérei: Mária Terézia, Mária Anna Johanna 
István József, Mária Ceália. 

a) Mária Terézia férjei: Mayersfeldi Mayer János, később br. Pech.  
mann Lajos. 

b) Mária Anna Johanna férje: Gruber János gyermekük Ferenc La-
jos, az ő gyermeke Mária Terézia, aki Wenckheim József báró-
hoz ment nőül. 

c) István József gyermeke: Mária Borbála Josepha - br. Siskovics 
Józsefné. 

d) Mária Ceália Wenckh János felesége lett, aki 1748-ban felvette 
a Wenckheim nevet. Gyermekeik: György, József, Xavér-Ferenc 
Ezektől a Wenckhe .mektől származik a Békés megyei gr. és br. 
Wenckheim családok. 

Kondoros határának birtokosai az 1875-ös években A Bolza gró-
fok, br. Lambergné %br. Wenckheim leány, br. Marburgrié, br. Fejérvá-
ry Celestin szintén a Wenckheim család révén!, gr, Mtrovszky Vladi-
mir, Geist Gáspár,_ aki a 8000 holdas Batthyány-birtokot vette meg és 
gr. Apponyi Antal, ki 1894-ben eladta birtokát br. Hirsch Mórnak. 15  

A község kialakulásának korában tehát, mint látható Kondoros köz-
ség határa teljes egészében nagybirtokosok tulajdona volt. Ezen a 
helyzeten a telepités sem változtatott, mert a 300 négyszögöles 'telken 
kívül a telepesek mást nem kaptak. -6 

Az, hogy az ujratelepitésü Kondoros lakói ilyen gazdasági struk-
túrában kezdhették meg községi életüket, kizárólag az akkori birtok-
viszonyoknak köszönhető. Azt ugyanis nem mondhatjuk, hogy a 300 
négyszögöles telken kívül azért nem kaphattak nagyobb földterületet, 
mert a község határához tartozó müvelhető földterület ezt nem tette 
lehetővé. Erről szó sem lehet, hiszen az uj községek  -  lakóihoz mér- 
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ten ;_e entős a határa. A község fölciterülete 1894-ben 15 764 kh 
volt. 

Ebből szántó: 	 14 812 kh 
kert: 	 36 kh 
rét: 	 21 kh 
legelő: 	 297 kh 
erdő: 	 135 kh 
szőlő: 	 7 kh 
használhatatlan: 	 454 kh 

Ezzel szemben a népesség száma a következőképpen alakul: 

	

1880-ban 	 2 120 

	

1890-ben 	 2 597 

	

1893-ban 	 2 895 

munkaképes 917 férfi, 931 nó, 15 éven aluli 516 fiú, 512 leány. Min- 
dezek után megállapitható, hogy egy lakosra átlagosan 5 kh 173 néy•-
szögöl, egy munkásra pedig elméletileg 45 kh 1 120 négyszögöl mű-
velhető földterület juthatna. 

Ha tehát Kondoros határa nem kizárólag nagybirtokosok kezén 
lett volna a község alakulása idején,, vagy ha más feltételek mellett 
települhettek volna le a község lakói, akkor más gazdasági és társa-
dalmi szerkezet alakulhatott volna ki, más szociális viszonyok jöhet-
tek volna létre. 

Az 1890-es évekre természetesen már bizonyos változás áll be a 
földterület birtoklásában. Ennek egyik oka, hogy egyes nagybirtokok 
részben vagy egészben eladásra kerülnek. Igy került eladásra 1888-
ban a Mitrovszky-birtok, amit a szarvasiak vásároltak meg. 19  

Természetesen nemcsak szarvasiak vásárolhattak ebből a birtok-
ból. Ezeknek a birtokeladásoknak eredményeként alakul aztán Kondo-
roson is ugy a helyzet, hogy a nagybirtok kizárólagos egyeduralma 
a föld birtoklása terén megszűnik és megjelenik mellette a kisbirtok 
is. Ezt a tényt tükrözi az 1894. augusztus 17-i községi kimutatás a 
kialakult földbirtokmegoszlásról, mely szerint: 

az 	1 - 	10 holdig 	 6,88 hold 	0,043 	% 
a 	10 - 	30 holdig 	173,40 hold 	1,12 
a 	100 - 	500 holdig 	1 035,69 hold 	6,57 
az 	500 - 	1 000 holdig 	4 300,41 hold 	27,28 
az 	1 000 - 	5 000 holdig 	10 245,44 hold 64,98 	%-os 

arányban tagolódik a község határának birtoklása. 2°  Ez mutatja, hogy 
a 90-es évekre esik az az időszak, amikor megindul a kis- és kö-
zépparaszti birtok és réteg kialakulása. 

A müvelhető21  ldterület a kezelést illetően 1894-ben az alábbiak 
szerint alakult: 
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házikezelésben van: 
pénzért bérelt: 
feles bérletü: 
harmados: 
összesen: 

7 657 kh 
3 028 kh 
3 727 kh 

400 kh 
14 812 kh 

Ebből kitűnik, hogy továbbra is döntő súlya van a nagybirtoknak 
és a kapitalista bérletnek, mert a 14 812 hold müvelhető területből 10 
685 hold ilyen kezelésben van. 

Érdemes még megtekinteni a vetésterületi megoszlást is, ugyan:.s 
ebből is kitűnik, hogy alapjában véve még ebben az időben "(31 , e 
az egyoldalu szemtermelés virágzott. 

A vetés területi megoszlása: 22  

búza: 
kukorica: 
árpa: 
zab: 
repce: 

7 080 kh 
5 135 kh 

825 kh 
260 kh 
380 kh 

cukorrépa: 	55 
tak. répa: 	1 J 
c saiamádé: 	130 
köles: 	 100 
takarmány: 	430 
ugar: 	 200 

kh 
kn 
kh 
kh 
kh 
kh. 

Hogy hogyan és milyen szinvonalon gazdálkodott az 1890-es 
ben egy kondorosi nagybirtok, arra nézve hiteles adatok maradiak renn 
A Békés megyei Gazdasági Egylet gazdasági szemlét Tartott Ge,st Gyu-
la  és Geist Gáspár Kondoros - Csákó-i gazdaságaiban. 

A szemle időpontja: 1891. junius 15. 
A szemlebizottság tagjai Beliczey István elnök, Vidovszky János. dr. 
Zsilinszky  Endre.  gr. Bolza Géza, DérLzy F'erenc- . Dér( zy Péter stb. 
Erről a szemléről az egylet érten tője beszámull, kozolh , a gazaasá 
gok legfontosabb adatat is. Geist Gyula csákó: birt , ,kanak gazdálko-
dását vizsgáljuk meg, mivel az értesitő is ezt a gazdaságot elemzi 
részletesebben . 2 3  

Geist Gyula csákói birtokának területe: 3 642 hold, 1 110 négys- 
göl. A birtok távol fekszik a községtől, igy a munkaerő biztositása nem 
kielégitő. Ezért a kapásokat részért műveltetik, az aratást is részes 
munkások végzik. Aratókat Dorozsmáról és Endrődről szerződtetro - k 
általában. Dorozsmáról 63 pár, Endrődről 36 pár aratót szerződtetnek. 

A birtok felosztása: 

1. Nagymajori gazdaság 
2. Istvántanyai gazdaság 
3. Csöketői legelőbérlet . 

Összesen: 

2 574.2/-1 
1 067.2/4 
1 06 . 5 
4 705 

hold 
hold 
hold 
hold 

A földterület kihasználása: 
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1.  Szántóföld 3 403,1/4  hold 72,33 %  
2.  Legelő 1 063  hold 22,60 %  
3.  Majorhely, temető, gödrök 117,3/4  hold 2,-50 %  
4.  Erdő és faszegélyek 55,14  hold 1,18 %  
5.  Belutak 65,24  hold 1,39 %  

A földterület kihasználásának fenti adataiból egyértelműen kitli nak, 
hogy a 40  -  50 évvel korábbi hatalmas Kondorosi -puszta akkor már 
nem létezik, hogy lényegében minden területet feltörtek és művelés 
,alá vettek, hiszen a birtok 22,60 %-át kitevő legelőterület nem is Kon-
doros határában fekszik. Ezt támasztja alá az is, hogy Geist Gáspár 
3 952 holdas birtokán sincs legelő, azt Szénáson bérel, 1 075 hold 
nagyságút. 

A gazdaság termelékenységének kimutatását az Értesitő 5 év átla-
gában adja a terményféleségek és az állatállomány vonatkozásában. 
Ezek szerint a kalászosok a kapások és a hüvelyesek 5 év átlagá-
ban az alábbiak szerint részleteződnek a vetés szempontjából: 

búza: 
árpa: 
köles: 
zab: 
tengeri: 
repce: 
bükköny: 
összesen: 

34,81 %  
10,38 cyo  
0,92 %  
5,16 %  

20,88 %  
5 5̀9 % 
0,23 %  

77,97 %  

Megállapitható, hogy a birtokon jelentős a gabonatermelés még ak-
kor is, ha az 5 év átlagában 20,88 %-ot képvisel a kukorica. Ezek 
az adatok egyrészt igazolják azt, hogy a gazdaság abban_ az időben 
még magán viselte a korábbi monokulturák, jellegét és azt, hogy  ko-
rábban - az egész vidékkel azonosak  -  főleg a gabonatermelés divott 
Kondoroson is. Másrészt  azt,  hogy erősen külterjes a gazdálkodás. 

A takarmányfélék termelése 
alakult:  

5 év átlagában a következőképpen  

zöldrozs: 0,90 %  
csalamádé: 3,45 %  
borsó: 0,06  %  
lucerna: 7,00 %  
gyep: 

 
1,25 %  

zabos bükköny: 4,41  ~ 
muhar: 0,1 9 %  
répa: 2,20  % 
bromus z: 2,65  %  
fiakeverék: 0,06 %  
öé§zesen:  22,03 %  
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A takarmányok ilyen arányú termelése már a változást veti előre, 
ami kitűnik az állatállománnyal kapcsolatban. 

A birtok állatállománya: 

lovak: 	 103 db 
birka: 	 1 019 db 
szarvasmarha: 	 545 db 
sertés: 	 586 db 
összesen: 	 2 253 db, 

ami azt jelenti, hogy a birtok 2,08 holdjára jut egy állat. Mégis jelen 
tős jövedelmet biztosított a gazdaságnak, ami az alábbi kimutatások-
ból könnyen megállapítható. 

Lovakból bevétel és kiadás 5 éven át /1886 - 1890/ : 

bevétel: 	 24 253 Ft 83 kr 
kiadás: 	 16 055 Ft 92 kr 
nyereség: 	 8 197 Ft 91 kr 
évi átlag: 	 1 639 Ft 58 kr 

Szarvasmarháknál bevétel és kiadás 5 éven át /1886  -  1890/ : 

bevétel: 	 98 197 Ft 93 kr 
kiadás: 	 38 414 Ft 25 kr 
különbözet: 	 11 955 Ft 73 kr 

Hogy a különbözet mit takar nem sikerült megállapitani, mert a 
98 197 Ft 93 kr és a 38 414 Ft 25 kr között a különbség 59 783 Ft 
68 kr, ami nyilván a bevétellel lenne egyenlő. A 11 955 Ft 73 kr 
nem felel meg az évi átlagnak sem, mert az évi átlagösszeg 19 639 
Ft 58 kr.  Mindenesetre  a bevétel és a kiadás közötti különbség egyen-
lő a nyereséggel, vagyis 59 783 Ft 69 kr-ral. A szarvasmarhaállo - 
mány állandó fejlődést, szaporodást mutat ebben az időben, hiszen az 
évi átlagszaporulat 7,15 %. A leltári érték növekedése is ezt igazol-
ja, mert 1886-ban a szarvasmarhaállomány leltári értéke: 42 332 Ft, 
1890-ben:  46 200 Ft, a gyarapodás 5 év alatt: 3 955 Ft. 

Az mindenesetre megállapitható, hogy a szarvasmarhaállomány msr 
jelentős bevételt biztositott a gazdaságnak. Ez érthető is, hiszen éven  -
te átlagosan 100  -  150 db marhát értékesitettek hizóként, s nyilván 
a tehénállomány is hozzájárult a bevételhez. 

/ 1886 - 1890 / : 

34,30 % 
47,11  % 
12,81 % 
34 423 Ft 98 kr 

2 203 Ft 23 kr 
6 444 Ft 13 kr 
6 671 Ft 00 kr 

A birkanyáj 5 éves átlaga 

szaporodás évente: 
fogyás évente: 
éves átlag: 
összes bevétel: 
összes kiadás: 
évi átlagbevétel: 
leltári értékcsökkenés: 
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5 év alatt.  

Mint látható, az egyik legjövedelmezőbb ágazat az állattartáson belül a  

juhtartás volt. A leltári értékcsökkenést a nagyfoku birkavész idézte  
elő, mely azokban az években pusztitott.  

A legnagyobb jövedelmet a gazdaság számára a sertésforgalom je- 
lentette, amit az alábbi adatok igazolnak:  

Az 5 évi sertésforgalom létszáma: / 1886 - 1890  ~ 

vétel: 	 6 842 db  
eladás: 	 6 579 db  
dög: 133 db  
bevétel: 	 365 606 Ft  
kiadás: 	 117 366 Ft  
évi átlagbevétel: 	 49 647 Ft 93 kr  

A sertésforgalommal kapcsolatban meg kell emliteni, hogy valóban  
forgalmazásról és nem tenyésztésről van szó. Ugyanis hizlalásra al-
kalmas süldőket vásárolt fel a gazdaság, és azokat mint hizott serté-
seket értékesitette. A hizlalás rendszeres tevékenysége volt a gazda-
ságnak.  

Érdemes megfigyelni a magtáriaknál 5 éven át történt pénzforgalmat:  

Év  Bevétel Kiadás  

1886 26 651 Ft 52 kr 38 252 Ft 81 kr  
1887 44 640 Ft 48 kr 89 271 Ft 16 kr  
1888 80 150 Ft 48 kr 4 468 Ft 49 kr  
1889 55 648 Ft 98 kr 24 992 Ft 64 kr  
1890 79 028 Ft 70 kr 7 691 Ft 06 kr  

Összesen: 286 120 Ft 16 kr 174 676 Ft 16 kr  

A különbözet 111 444 Ft 00 kr, ami egyenlő a nyereséggel. Meg-
figyelhető, hogy különösen jó terméseredmények születtek 1888-ban és  
1890-ben, ami azt is jelenti, hogy ezekben az években nem kellett ku-
koricát vásárolni az állatállomány számára, s különösen gyenge ter- 
mést hozó esztendő lehetett az 1886-87., amikor a kiadás jelentősen  
meghaladta a bevételt. Általában azonban megállapitható, hogy a neve-
zett időszakban az ágazat is nyereséges volt. A magtáriaknál a nye-
reség évi átlaga: 22 288 Ft 80 kr.  

Összevetve a növénytermelés és az állattartás 1886-1890 közötti 
pénzbeni hozamait, a következő képet kapjuk: 
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Állattartásból bevétel: 
Állattartásból kiadás: 
Állattartásból nyereség: 
Magtáriakból bevétel: 
Ma ;táriakból kiadás: 
Ma táriakból nyereség: 

467 911 Ft 58 kr 
174 039 Ft 40 kr 
293 872 Ft 18 kr 
286 120 Ft 16 kr 
174 676 Ft 16 kr 
111 444 Ft 00 kr 

Megnézve az állattartás és a magtáriak közötti különbséget. meg-
kapjuk az állattartás illetve a magtáriak, vagyis a két ágazat: a no-
,vénytermesztés és az állattartás jövedelmezősége közötti különbsq ct 

Állattartásból nyereség: 
Magtáriakból nyereség: 
Különbség: 

293 872 Ft 18 kr 
111 444 Ft 00 kr 
182 428 Ft 18 kr, 

ami azt jelenti, hogy az állattartás volt a jövedelmezőbb ágazata a 
birtoknak, 182 428 Ft 18 kr-ral volt eredményesebb. 

A birtok jövedelme 5 év alatt 257 277 Ft, évi átlagjövedelem: 
51 455 Ft.  /1.  sz. táblázat. 

A birtokról készült szemle alapján megállapithatjuk. hogy a Geist. 
Gyula tulajdonát képező 3 642 holdas kondorosi birtok nem puszt6r, 
gabonatermelésre berendezkedett birtok volt, amit igazol az is h&g,y 
végső soron a birtok 58,45 %-án termeltek takarmányt, s csak i5 
an  búzát. 

Valószinü, hogy nem véletlenül éppen ezt a birtokot tartottrík hr 
demesnek megszemlélni és termelési adatait közre adni. Ugyari:s Gc-
ist birtokok kezdettől fogva az ésszeri.ibb, kötöttségek nelkuti kap:l.a-
lista termelési elgondolásokat képviselték, ami azt jélent:. hogy azt 
termelni, amire a piacnak szüksége van. Amikor a gabona a kere6ett 
akkor azt, amikor viszont csökken a gabona ára. akkor pl. hizlalni 
kell. Kétségtelen, hogy az egyik legjobban vezetett és a legjobban 
jövedelmező birtok volt Kondoroson, de megyei viszonylatban is a 
G eist-birtok. 

Azonban ez a birtok is magán viselte azokat a legyeken, amel,ek 
általánosak voltak az akkori birtokokra, ami g magyar mezőgazdaság 
ra, pontosabban a nagybirtokra jellemző vélt: a gépestés hiánya. a:a 
csony foka. Mindössze 6 db Hood-féle aratógép dolgozott a gazda 
ságban. A gazdaságban főleg emberi munkaerőt alkalmaztak a teret- 
lés során, amit az alábbiak is igazolnak: 

Gazdasági személyzet %állandó: 

gazdatiszt: 
állatorvos: 
gépész: 
kovács: 
molnár: 
kulcsár: 

2 
1 
1 
1 
1 
2 

segédtiszt: 
tanitó: 
gépkezelő: 
bognár: 
kertész: 
béresgazda: 

1 
1 
3 
1 
1 
2 
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lovascsősz: 4 kocsis: 10 
lovász: 2 csikós: 2 
tehenész: 1 juhász: 3  
kanász: 1 pbstás: 
kertőr: 1 éjjeliőr:  
esztendős béres: 40 höszámos béres. .10 
gépésztanonc: 1 gépfűtő! 1  
kovácssegéd: 1 bognáráegéd: 1 
kertészbojtár: 
összesen: 

2 
119 	fő. 

juhászbojtár: 2 

Az egész évben alkalmazótt napszamosok száma: 5 500 tő. 

3. , Közséc+,fe,jlőcdés ,  . iskolailgy 

,i 
Ilyen birtokviszonyok között éltek a község, lakói a megalakulás 

első napjaitól, de az otthonhoz ragaszkodó ember hitével és törhetet-
len erejével dolgoztak a község fejlesztésén, szépitésén, mert tudták. 
hogy otthonukat teremtik meg az uj településen, de gyermekeik szá-
mára is jövőt alapoznak áldozatos munkájukkal. 

A község lakói a megalakuláskor a házhelyeken kivül egyebet rom 
kaptak, a községalapitók nincstelen cselédek és napszámosok voltak... 
akik csak keresetükből éltek, az egész határ nagybirtokosok tulci j cio-
nát képezte. Ennek következtébena. község nem rendelkezhetett jelen-
tős, anyagiakkal. Lényegében az a helyzet, émelytől a megyei tört•-r,S= 
hatóság tartott, a gyakorlatban bekövetkezett, mert ..." a b.r' ?k , ..&&..k ,_.rt 
kivül a puszták minden lakosa gazdai hatalom alatt az ~.mk-
lyes kereseti adón kivül más, , ádót fízetni nem képesek. igy a közeg 
alíg rendelkezett olyan anyagakkal,; melyeknek b;rtokában ' .s zony1ag 
könnyebben hozzáfoghatot a község fejlesztéséhez. amelyhez a nagy-
bírtókoknak nem fűződött különösebb érdekük. 

Arról, hogy a község ilyen nehézségekkel küszködött. meggyőznek 
bennünket az ebből a korból fellelhető első adatok. pedig a község ala-
pitásától már tiz esztendő telt el az 1885. évi 	 számadásig, 
mely szerint: 

a bevétel: 7 397. Ft 56 kr  
a kiadás: 7 151 	Ft 57 kr 
készpénzmaradvány: 245 	P t: 99 kr.24 

Kondoros község bevételei szükkórüek voltak, gyakorlatilag a köz 
ségi pótadóra korlátozódtak. A községnek sem sziAmotte\ ő saját  birto-
ka, sem kamatoztathatta tőkéje, sem pedig segédüzeme nem volt. Ezek- 
ből számíthatott volna érdémleges bévételekre. A befolyó összegeket a 
községi admín.isztráció,' fii .  község ájlal kötelezően ellátott funkciók vé-
nyegében teljesen felemésztették, nagyon nehezen jutott közse.giejle-,c-
tésre, épitkezésré. A , k8l$5ég'etés méretei önmagukban is szc_rPnvek 
voltak. 
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Ennek ellenére mégis 4  az erőkhöz mérten a község vezetői azon 
fáradoznak, hogy a legfontosabb a lakosság érdekeit szolgáló létesit-
ményeket sorbán egymás után megvalósitsák. 

Dérczy Ferenc biró már 1886 nyarán felvetette egy 'közös kút" 
létesitésének gondolatát.25  Ez érthető is, hiszen a faluban csak ásott 
kutak voltak, melyeknek vize nem volt egészséges. Egy ártézi kút 
építésére már nagy szükség volt. 

Ugyancsak ekkor vetődött fel egy tűzoltó fecskendő vásárlásának 
gondolatá. Ez is nélkülözhetetlen volt, hiszen még 1910-ben is 296 
háznak volt nád vagy zsupteteje, és az egész falut elpusztitható tűz-
vész veszélye állandó rettegésben tartotta mind a lakosságot, mind 
az előljáróságot.26  

Ekkorra már lényegében kialakult a falu gerince, de még elég fát -
lan lehetett. Községi faiskolát létesitettek. ahol 50- 100 db 2-3 éves 
oltványok kaphatók darabonként 20 kr-ért. 27  

De a falu növekedése megkívánta más alapvető létesítmények he-
lyének kijelölését is. 1889-ben jelölik ki a községi temető, a  szérűs-
kert, a dögtér helyét, és  ekkor  határozzák  el, hogy községi célra 14 
hold 1 110 négyszögöl földet megvesznek gr.  Károlyi István birtoká-
ból.28  

A vételár holdanként 220 Ft, amit több éves  törlesztésre vásárol-
tak meg. Többek között  ebből  a  területből  jelölték  ki  a  piacteret  is, 
szintén ebben az évben. Egyébkéni a heti vásár  napját  a  piactér ki-
jelölé.. énét majdnem két évvel korábban. 1887. októberében engedé-
lyezte ra kereskedelmi miniszter szombati napra,  amit  a kondorosiak 
i,~ a f-ijlaltak. ugyanis ők vasárnap szerették volna a heti vásárt  tar- 

kormány 6.italiiban a vasárnapi piacok  eltörlését szorgalmazta 
a r., e:gyháíz nyomásúra. A piaccal kapcsolatban  éraekésségként említ-
jük mc,, hogy a Képviselőtestület a helypénz-szedést az  esküdtek 
f€ladati._ává tette. akiket Kruchió László községi  pénztáros  a  helyszí-
nen köteles minden hetivásáron ellenőrizni. 29  

Ebben az időben még egyáltalán nincs járda a községben.  Ennek 
hátrányát pedig különösen ősszel és tavasszal  mindenki  nagyon  érez-
te, mert a sárba a szó szoros értelmében beleragadtak az  emberek. 
Ezen akkor ugy segitettek, hogy Keviczky László képviselő  javasla-
ta alapján a legsárosabb helyeken pallókat helyeztetnek el. A  palló-
kat ugy helyezik el, hogy előbb a végükre keresztben fadarabot sze-
geznek, ez fekszik bele tulajdonképpen a sárba és tartja a  pallót 30 

Az 1890-es évek a gyors fejlődés évei. E gyors fejlődést az  is 
bizonyitja többek között, hogy egyre-másra leli hozni olyan intézkedé-
seket, amelyek a kommunális épitkezéseket hivatottak elősegiteni.  Az 
ártézi kút fúrása, Népkert létesitése, Járványkórház épitése, Szőrha-
lon /Kisszénás/ - Kondoros között i szárnyvasút épitése, utak  javitá-
sa - hogy csak a legfontosabbakat emlitsem. A község gyors  fejlődé • 
sének következménye az  is,  hogy a vármegye  elrendeli  az  épitkezé 
si dijak szedését, amit lakásonként 20 Ft-ban állapit meg,  amit koráb 
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ban éppen a lakosság anyagi védelmének érdekében, az 3 Tlőljáróság 
visszautasított, de ami elől most már kitérni nem lehetett. 

1892-ben rendelik el a község számára kéményseprő alkalmazá-
sát is, ami  ellen  korábban szintén tiltakozott az előljáróság. Ebben 
az évben már 345 nyitott és 146 zárt kémény van a faluban. Janka 
Péterrel köt szerződést a község a kémények karbantartására. A 
sepretési díj évente 366 Ft 90 kr.32  Ezek az építkezések halasztha-
tatlanok voltak. Például a Járványkórház épitése, amit az "ázsiai ko- 
lera" - járvány terjedésének megakadályozására, illetve a betegségbe-
esők elkülönítésére rendelt el a megye. Ez az épület még ma is áll, 
a községi kertész lakása. 

Ezeknek  a  feladatoknak a végrehajtására a község nem rendelke-
zett megfelelő fedezettel, ezt közmunkával fedezték. A k_özmunkaköte•-
Iezettség a község születésének első éveiben kialakult, -  de ezzel kap-
L solatosan az első feljegyzés 1893-ból való. A közmunkát pé,iz bt-n 
kellett megváltani. Közmunkaköteles volt minden felnőtt polgár, függet-
lenül társadalmi hovatartozásától. Az 1893-ban megállapított közmunka 
kötelezettség a következő volt: 

1 vonó állat után 1 napszám, megváltási ár: 
minden háztulajdonos 2 kézi napsz. megy. ár: 
lakók és családtagok 1 kézi napsz. megy. ár: 

75 krr _ 
50 kr, 
30 kr .3 3 

A közmunkakötelezettség fennállott az I. világháború végéig, s azt 
időközönként megujitották a megváltozott körülményeknek megtelel_dert, 
amit bizonyit az 1905-ös közmunkakötelezettségi uj árszabályzat:, mely 
szerint: 

1 igavonó állat után 1 napsziSm ára: 
minden lakóház után 2 kézi napsz. á.: 
igy zsellér vagy családtag 1 kézi napsz. 

ára: 

3 K 
1 K 20 fill. 

O K 60 fi11. 34  

A közmunkaváltság bevétele nem volt elég a nagy kiadások fedeaé  -
sére. Ezt igazolja az 1894-ik évi költségvetési előirányzat. 

"Szükségleti része: 
fedezeti része: 
fedezetnélküli része: 

10 025,66 Ft, 
800,00 Ft : , 

9 225,66 Ft, '' 35 

A fedezet nélküli kiadások fedezésére községi pótadó kivetésének 
engedélyezését kérik a megyei törvényhatóságtól. 

1905-ben  a  kö1ségvetés a következőképpen alakult: 

" Be% étel 	 7 560 K 19 f, 
Kiadás: 	 43 172 K 35 1, 
Hiány: 	 35 612 K 16 f. 

Ezen fedezetlen kiadás fedezésére 91 737 K 80 f állami egyenes 
adót véve alapul, az alap minden egyes koronája után 39 %-os köz- 
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ségi pótadó kivetését elhatározza,"36  a képviselőtestület. Állami támo-
gatást a község nem kapott. 

De még a pótadók kivetése sem oldotta meg mindig a problémákat, 
mert a pótadók az egyensúly fenntartását szolgálták, viszont nagyobb 
épitkezések megoldására hiteleket kellett felvenni, amit kamatostul kel -
lett később törleszteni. Hogy a kommunális épitkezéseket folytathassák 
megfelelő tőkéről kellett gondoskodni.  1897-ben  a község 20 000 Ft- 
ot vett fel a Pesti Halai Első Takarékpénztártól, 
költségeinek fedezésére: 

az alábbi feladatok 

Artézi kút létesitésére: 6 800 Ft 
Kisded óvoda felépitésére: 3 000 Ft 
községi orvosi lakház felépitésére: 4 000 Ft 
Uj istálló ép:tésére: 2 000 Ft 
200 000 tégla égetésére: 2 460 Ft 
Ingatlanok törlesztésére: 740 Ft 
Összesen: 19 000 Ft 3 ' 

A 20 000 Ft 96 Ft-os árfolyam mellett és 1/2 % értékesítési  dij 
levonása mellett 19 000 Ft-nak  felel meg. A tényleges összeg,  mint 
látható csak 19 000 Ft, de kamatot 20 000 Ft után  kell fizetni. 

Az 1893-ban megépült Szőrhalom/ Kisszénás -  Kondoros  közötti 
szárnyvasút épitése is teljesen a községet terhelte ugy, hogy  a  koz-
ségnek 20 000 Ft törzsrészvényt kellett jegyeznie még  1891-ben,  de 
mivel a vasut építése 1893-ban megkezdődött és még abban az évben 
be is fejelődött, a 20 000 Ft fizetése esedékessé vált. Ezt a község 
csak ugy tudta fizetni, hogy az állami egyenes adók arányában ké1. 
éves kivetésben külön községi pótadót szedett a lakosságtól.  Pénz 
azonban nem volt, ezért rövid lejáratu kölcsönt vettek fel,  melynek 
lebonyolitásával Geist Gyula földbirtokost bizták meg. 38  

Dr nemcsak a saját terheit kellett viselnie a községnek,  de még 
kía3 ginféle intézmények és szervezetek is ostromolták az  előljáróságot 
adakozásért. 

Mindezek ellenére folynak az épitkezések. 1899. május 27 -én de. 
10 órakor átveszik az első artézi kutat, amely percenkért 56 liter vi 
zet ad. 1898-ban elkészül az óvoda, melyet Bohoska Pá; szar' asi 
épitőmester készit 4 300 Ft-ért. Még 1896. novemberébeni kigyalr,ak 
az első petróleufnlámpák a községben. Nyolc lámpát helyeztek el  a 
legforgaltrasabb helyeken, a főutcán és a "Fasuti indóház" utc.kában 
Az utcai lámpákkal kapcsolatban igy rendelkezik a tesiiilet: 

"Miután az utcai nyolc darab lámpák Sztáli János helybeli bádo-
gos mester által jutányos árban elkészültek, ki egyszer s mind ha: 
lantió a világitást is elvállalni , tekintve , hogy a község részéről esz-
közlendő világitás s általában az utcai lámpák kezelése felettebb :ie-
hézségekkel járna a lámpák kezelése és éjjeli világitások eszközie 

 János bádogos mesternek átadni rendeltetik, kötelezvén a lám-
pákat jó karban tartanig esetleges rongálást avagy üvegtöréseket ön-
köiségen helyrehozni-pótolni, köteles a lámpákat estve alkonyatkor 
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kellőleg világitani, a világitáshoz szükséges anyagot önköltségen be - 
szerezni, . s a világitást a tiszta hold% ilágos éjszakákat kivéve egész 
éjjelen át estétől virradatig fenntartani. Ezen világitásokért, melyek fo-
lyó évi december 1-ső napján veszik kezdetüket, a község Sztáli J'á. 
nosnak havonként utólagosan fizet 20 Ft-ot, mely értelemben vállalko-
zó Sztáli Jánossal a szerződés öt hónaprai érvénnyel megköttetni reri-
deltetik."39  

1900 áprilisában a község megveszi gr. Bolza Géza kondorosi 
641 kat.hold 1 100 négyszögöl területű földjét házhelyek osztására és 
parcellázásra.40  Sajnos azt nem siker{,ilt kideríteni, hogy hány házhe 
lyet osztottak és kiknek. 

Augusztusban megkezdik a járdák téglázását. Az első téglajárda a 
Kupecz-háztól a plébániáig terjed, majd a következő években tovább 
folytatódott más utcában is, de a valóság az, hogy csak kevés utcát 
tégláztak ki. Ezt bizonyitja egy 1906. évi határozat, amelyben pályá-
zatot irnak ki a közseg összes utcáinak beton vagy aszfalttal való_ki 
építésére, mely pályázatot Schreiber István nyeri meg árajánlatával, aki 
vállalta, hogy 1 folyóméter betonjárdát 6 K 10 t-ért készit el. A meg-
rendelt szakasz 1909. szeptember 30-ig el is készült.41  Az első be-
tonjárdás utca a főutca lett. Ezeknek a munkáknak a betejiezése nap-
jainban folyik, a járda ép.tés igazán csak a felszabadulás után indult 
meg. 

A község első vezetői a megalakulástól kezdve gondot fordítottak 
a lakosság kulturális ellátására. az egészségügyi alapellátottság biz-
tositására. Érdemük ez az akkori vezetőknek, meri, olyan területeket 
tartottak fontosaknak, amilyenekkel az akkori kormányok nem sokai iü-
rődtek. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a község megaleapdrri 
maguk is haladó gondolkodású emberek voltak. akik az 1848-49- F- 
szabadságharc idején fegyverrel is harcoltak a nép felemelkedéséert, ' 
a polgári átalakulásért. Tudták, hogy a müve)tség hatalmas tegyver eb-
ben a küzdelemben. De azt is tudták, hogy  a  müveltség terjesztésériek 
is megvannak a maga eszközei, s ezek elsősorban az iskolák. Ezért 
fordítottak nagy  gondot az iskolák épitésére, fejlesztésére a lehetősé-
geken túl is, szinte az első perctől kezdve. Az egészségugy lehetC-
ség szerinti felkarolása is a nép felemelkedését szolgálta. 

Ezeknek az embereknek a gondolkodása és kulturaszeretete sem 
volt mentes a kort jellemző nacionalizmustól. Azt az alábbi példával 
igazolhatjuk: 

"Petőfi István és Dérczy Péter 50-50 Ft alapitványt tettek, illetve 
ezen összeget Kondoros község pénztárába oly célból fizették be, 
hogy annak kamatai a községi iskolába járó azon tót alt r növendé-
kek részére osztassék ki, kik a magyar nyelv elsajátitásaban a leg-
jobb előmenetelt tanusitanak." 42  

Már az első években megkezdték a községi iskola épitését. 1.876-
ban már működik a községi iskola. 1885-ben Bukovinszky Mihály köz-
ségi tanitó a beszéd- és értelemgyakorlat tanitásához szemléltetőesz-
közök beszerzését kéri, és azok, tárolására megtelelő szekrényt. 
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Az előljáróság a kérést indokoltnak találja, a beszerzést elrendeli, s 
egy szekrényt ad az eszközök tárolására 43 

1887. október 27-én uj iskolaszéket választanak. Az uj iskolaszék 
tagjai a következők: 

Elnök: Dérczy Ferenc községi biró 
Tagok: Keviczky László evangélikus lelkész 

Haláti Soma csákói uradalmi tanitó 
Bukovinszky Mihály községi tanító 
Dr. Szigethy Zsigmond községi orvos 
Jánosi Géza gyógyszerész 
Monszparth Gyula számtartó 
Pethe József jegyző 
Tokai Sándor csősz 
Viszkok Pál csősz 
Herczberger Dániel 
Hrivnák Mihály 
Jámbor Ferenc 
Vaszkó Mátyás 
Mravik György 
Klucsik Mihály béres és 
Erdélyi László.44  

Az iskolával párhuzamosan fejlesztették az egészségügyi szolgál-
tatást is. A község első orvosa Dr. Szigethy Zsigmond volt, évi 600 
Ft. fizetéssel. Valószinti, hogy szülésznője is volt a községnek, erre 
azonban csak későbbről van feljegyzés. 1893. május 10-én Abrányi 
Lajosné született Cs. Szabó Esztef_l községi szülésznővé választják. 

Mint a mezőgazdasági telepúlésnek fontos ágazata volt a község-
ben az állattartás. Igen jelentős volt a szarvasmarha és sertéstartás 
baromfi nevelés. Ezért az állategészségügyi feladatok ellátásához ál-
latorvosra is szüksége volt a községnek. 1893. február 4-én Illgner 
Frigyest községi állatorvossá választják. Hogy az állatorvosi ellátást 
hogyan oldották meg a korábbi években, arra vonatkozóan feljegyzés 
nem maradt, valószinü, hogy Szarvasról járhatott ki állatorvos. Illgner 
állatorvos évi fizetését 400 Ft-ban állapitotta meg az előljáróság. 
Ezenkívül a következő dijak illették meg: 

látogatási dij bent a faluban: 	 20 kr 
látogatási dij falun kívül: 	 40 kr 
érvágásért: 	 40 kr 
ellési eseteknél való segédkezés: 	 X50 kr 
csőzések 	 50 kr.45  

1892-ben nagy riadalmat okozott a külföldön fellépett "ázsiai kole-
ra" esetleges elterjedésének veszélye, aminek elháritására a község 
alaposan felkészült. Ennek tárgyában rendkívüli gyülést hívott össze 
a képviselő testület, melyen a következő határozatot hozta: fertőtlenités 
házról -házra, carbolsav felhasználásával, trágya, szemét kihordása, 
kutak kitisztitása, a járványkórház felszerelése. 
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A járványkórház költségeinek tedezésére 300 forintot használtak 
fel, ezt az összeget a községi italmérési és fogyasztási adó terhé-
re irták, vagyis az ide befolyt összegből vettek el 300 forintot. 

Az 1895-ös esztendő próbára tette a község vezetését, mert 
Schva&cz Sámuel majorjában a szarvasmarhák között fellépett a ra-
gályos száj- és körömfájás, ami minden időkben a legnagyobb ve-
szélyt jelentette az állattartók számára. A vész terjedésének megaka- 
dályozására a képviselőtestület határozatilag kimondja: "a beteg álla- 

,tok elkülöni_tendők, az emlitett állatok számára marhalevelek ki ne 
adassanak, s a már meglévő marhalevelek bevonassanak. mészáro-
sok és marhakereskedők a fertőzött majorba be ne lépjenek. Elren-
deltetik továbbá 5 hatósági őrnek a fertőzött major köriil, a bejáratok 
nál azonnali felállitása. Dijazásuk a községi közpénztárból előlege - 
zendő. Illetményük fejenként egy hóra 20 Ft, előlegként ;3 Ft."46 

Mint a fenntiekből látható, a költség vezetőinek és lakóinak olyan 
problémákkal is meg kellett küzdeniük, amelyek ugyan más községek-
ben is' felmerültek, csakhogy a korábban alakult községek már job-
ban megalapozottabbak, kommunális, egészségügyi és más téren már 
jobban kiépült keretekkel rendelkeztek, nem "minden" és nem "egyszer- ,  
re" szakadt a nyakukba. 

Közben az iskolák illetve a tantermek épitése tovább  folyik. 18 5 
ben a községben 1 községi és 2 felekezeti iskola van. A katholikus 
egyház 1896-ban épiti iskoláját. Természetesen nem volt könnyű dol-
guk a tanitóknak. Ebben az évben a községi iskolába 87 tanköfel«-s 
iratkozott be, 80 tanköteles rendesen jár is iskolába. Tehát 1 tanító 
akkor Kondoroson a községi iskulábarn ennyi gyerrnekke1 fuglalkozc.tt 

1896. május 10-én ünnepelte a közég hazánk fennállásának 1000 
évfordulóját. Erről kor_ábbar, áprilisi üléséri határozott a képi iseiőtes• 
tület. Ugy határoztak, hogy az iskolás gyereke-k i. nnep.élyével egybe-
kötött népünnepélyt rendeznek. Az ur,nepely rend'-re ere bizurteá$ut 
választottak, melyhek tagjai lettek: Dérczy Ferenc, Aedák Mátyás,Ke-
viczky László, Mazor József, Demcsák János és Csorika János.  

"Utasittatik az előljáróság, hogy ... az ezredeves ünnepély költ-
ségeit a község közpénztárából ted*-zze.'  4  `  

~4z ünnepi program a következő volt: 9-én este negyed órai ha-
rangozás, térzene a piactéren, minden lakohaz ablakának k:világ,tá-
sa. Másnap 10-én ismét a harangok bugásával kezdődött az ünne--• 
pélyf, 7 órakor a gyermekek zerieszéra eyul&keztek a községháza 
előtt, majd 400 gyerek 4 tanító vezetesevel megkezdte a felvonulást. 
A délelőtt folyamán rendkívüli ünnepi képviselőtestületi ulésre került 
sort  Délután a piactéren felállitott sátrak kör ul nagy lakomát rend-z-
tek, a falu minden lakója, aki ott megjelent irigyem lakmározhatott az 
"ünnepi paprikásból." 

Természetesen az iskolák és az óvoda létestése, fejlesztése 
nem ment könnyen. Az iskolák építésére. fejlesztésér 5 %-os un. 
iskolaadót kellett volna fizetnie minden adózónak. Amikor 1(402- ben 



a róm. kath. iskola felépült, az egyházi kerület hivatala átiratot inté - 
zett a községi előljárósághoz, hogy a most épült iskola céljaira az 5 
%-os iskolai adót teljesen igénybe veszi. Ugyanakkor a községi elől-
járóság előterjesztésében megállapitja, hogy a katolikus nagybirtokosok 
bejelentették, hogy mivel a nevezett iskola fenntartásához 5 %-kal kell 
hozzájárulniuk, a községi iskola fenntartásához nem járulnak hozzá. 

A fenntiekkel kapcsolatos gr. Bolza Géza és gr. Csáki Albin kon-
dorosi földbirtokosoknak a községi előljárósághoz intézett kérvénye is 
melyben előadják, hogy "a községi iskola szükségletei fedezéséről 
ugy gondoskodjanak, hogy elsősorban azok terhére vessék ki az 5 % 
os iskolai adót, kik a róm. kath. iskola fenntartási költségeihez nem 
járultak hozzá, ha ez az összeg az iskola szükségleteit nem fedezni 
i jak a hiány ettessék ki községi pótadó formájában felekezeti külcnb-
~ ég nélkül." 

Határozat: elutasitják, mert "itt a község alakulása alkalmával, ami-
dőn a községi iskola is alapittatott, amidőn még felekezeti iskolák itt 
nem voltak, a birtokosok telekezer.. különbség nélkül az iskola / köz-
ségi/ fenntartására önként kötelezettséget vállaltak. S éppen ezen ok-
-, ál fog' a itt még ez ideig a vállalt kötelezettségből kifolyólag közsé- 

`.s Colai adó cimen soha kivetve nem volt, hanem a községi iskola 
- ntartási költségei a községi közköltség' etés keretébe beilleszkedve 

~ zségi pótadó cimen és alakjában vettettek ki és szedettek be.'48  A
•r.atározat a továbbiakban azért is elutasitja még a kérelmet, mert ilyen 

Kimen más iskolafenntartó testületek is kérhetik a községi iskola fenn-
tartási költségei alóli jelmentesüket. "Ezért legegyszerűbb a mostani 
módot továbbra is fenntartani" - mondja a határozat. 

Hasonló kérelemmel fordult az előljárósághoz öz'.. Geist Gyuláné 
nagybirtokos is. Az előljáróság a kérelmező kérését elutasitva a kö-
zigazgatási birósághoz fordult az üggyel kapcsolatos kérdés eldönté-
se végett.  

A közigazgatási biróság 4682. sz. határozatával gr. Bolza Géza 
és gr.  Csáki Albin kondorosi birtokosokat kötelezi a jövőben is az 
:.skola fenntartásához való hozzájárulásra. 

A vármegyei törvényhatósági bizottság 193/1906. sz. határozata 
kimondja: "özv. Geist Gyuláné részéről iskolai célokra kivetett köz-
ségi pótadó ellen beadott fellebbez~ ét elutasitja, fellebbezőt a kive-
teti pótadó megfizetésére kötelezi.' 

Az előljáróság helyzete tehát nem lehetett könnyű, hiszen az elől-
járóságnak nagynevű és összeköttetésű arisztokratákkal kellett felven-
niük a küzdelmet a közösség érdekeit szolgáló törekvéseik megvaló-
sitásáért. 

A községi iskola fenntartása igen nagy terhet jelentett a község 
számára, ezért született már 1902-ben olyan határozat, hogy a kép-
viselőtestület "a községi iskola államositásának kérdését elvben ma-
gáévá teszi s azt elfogadja ezen gyülésén és utasitja a községi elől- 
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járóságot, hogy az államosítás feltételei iránt tegyen lépéseket." Ezek 
a törekvések azonban nem jártak sikerrel, mert az állam nem volt 
hajlandó az iskola államositásával járó terheket magára vállalni és a 
község lakóinak terhein könnyíteni. A kondorosi községi iskola álla-
mositására is csak a felszabadulás után került sor, az iskolák álla-
mositása során. 

A próbálkozások azonban nem maradtak abban. 1913-ban ujabb 
kisérletet tesz az előljáróság az iskola államositásának érdekében. 
Október 31-én kéri a 2 községi iskola államositását és még két uj 
iskola épitését. Olyan javaslatot terjeszt a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium elé, hogy a már meglévő 2, és á felépitengő 2 állami is -
kola épületét telekkel együtt az államnak átengedi. Kötelezi magát az 
állaxnositás fejében "az iskolai épületek jókarban tartására, évi nagy-
szünidei tisztogatására, és tűzkár elleni biztósitásáról is gondoskod-
ni fog. Kötelezi magát a község a 24 koronás tanitói nyugdij járulé-
kok fizetésére is." 50  

A fűtés és a tanszerek beszerzésére felajánl a község 300 K 
hozzájárulást. 

"Tekintettel azon körülményre, bogy Kondoros községnek semmi -
nemü jövedelmező vagyona nincsen, s az összes szükségletét pótadó 
kivetésével fedezi, vagyontalanságának méltánylását kéri, ... hogy a 
2 uj állami iskola létesitéséhez szükséges telekvételre és éritkezés-
re felveendő kölcsön törlesztése idejére az 5 %-os iskolai adó, illet-
ve ennek megváltási összege, valamint az átadandó 2 községi iskolá-
nál levő tanitói lakások méltányosan megállapitott lakbér egyenértéke 
Kondoros községnek engedtessenek át." Ez a kísérlet is eredményte 
len maradt. 

A község fejlődéstörténetének első szakaszában tehát kialakult ak 
azok a legfontosabb kommunális , kulturális , egészségügyi keretek, 
amelyek a Horthy-korszak alatt lényegében alig változtak... A felsza-
badulásnak kellett ahhoz eljönnie, hogy komolyabb fejlődésről beszél-
hessünk. 

4. Munkásmozaalom  

Az a gazdasági és társadalmi helyzet, melynek közepette Kondo-
ros lakossága élt, erős táptalaja volt a tömegek elégedetlenségének. 
A lakosság szinte teljes egészében a mező azdaságból élt. Jól tük-
rözik ezt az 1900. évi népszámlásái adatok?' 

Ebben az időben a lakosság teljes létszáma: 
Ebből mezőgazdasági cseléd és eltartottja: 
Mezőgazdasági munkás és eltartottja: 
Mezőgazdasági cseléd, munkás és eltartottja 
összesen: 

a lakosság létszámának 59,3 %-a. 

3 761 fő 
1 048 fő 
1 166 fő 

2 214 fő, 
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Ebből a 2 214 főből /59,3 %Í kereső: 778 fő, vagyis az összné - 
pesség 20,9 %-a, ami azt jelenti, hogy az agrárproletariátus 65 %-a 
eltartott, keresettel nem rendelkezik. 

Ilyen társadalmi szerkezet mellett érthető, hogy a szocialista ta-
nok terjedésének a munkásosztály tömege szempontból nem lehettek 
különösebb akadályai. Annál inkább akadályozta a szemezeti élet 
kibontakozását a cselédi állapot, amely igen sok megkötöttségével 
éppen azokat az embereket kényszeritette a szervezett mozgalomtól 

'való elzárkózásra, akik érzelmileg - helyzetüknél fogva - jó talajai 
voltak a szocialista tanoknak. 

Ebből következik, hogy kezdet ben inkább osztönós elég -defler.ség 
hajtotta a község nincstelenjeit, mint tudatos torradalmi evékenység. 
Az is igaz, hogy a község megalakulása után 15 évvel már a h.va• 
tatos szervek is tudnak arról, hogy Kondoroson "szoc' alista hajlamú" 
emberek is vannak. Ezt a "hailandóságot" ;s figyelemmel kisérték 
azonban, mert tudták, hogy Kondoros lakói objektiv helyzetüknél tog-
va igen fogékonyak a szocialista tanok iránt. 

1890-től megélénkült a munkásmozgalmi tevékenység hazánkban, 
amit a Szociáldemokrata Párt megalakulása tém:ielez. A párt a vidék-
kel is igyekezett kiépiteni a kapcsolatot. Arról. hogy Kondorosnak 
közvetlen kapcsolata lett volna budapesti szociáldemokratákkal nem 
tudunk, de kétségtelen, hogy 1891-ben a kondor , siak is metalak t,,t-
ták agrárszocialista munkáskörüket, amit az alábbi főszolgabírói .,elen  • 
tés is igazol: 

"Nagyságos Alispán úr ' 52 

Mellékel-,:e van szerencsém a kondorosi "munkásőrnek" alapsza-
bályait felsőbb jóváhagyás végett tisztelettel telterjeszteru. 

A kondorosi munkáskő ► • •olyó hc; 11 éri alakult, s bar ha az altskiÁ •• 
ló gyülésnél s az alapszabályok összeállitásánál a megyében megle 
hetős rossz hirü Horváth András c sorvás: munkásköri elnök s Szász 
Pál szintén ottani munkaköri pénztárnok működtek közre, az alakuIó-
gyülés jórendben tolyt le. s az alapszabályoknál sem mutatkoznak ki 
fogásolandó pontozatok. 

Bárha a munkáskörnek Kondoroson már helyisége is van, minda-
zon által az összejövetlekről a tagokat az előljáróság és a köri e  
nök által mindaddig eltiltottam, még az alapszabályok a m. Ministeri-
urn által jóvá h agyva nem lettek. 

Szarvas, 1891. Mart. 24. 

Krc smarik 
h. tőszolgabiró " 

A kondorosi munkások tehát szervezett keretek között igyekeztek 
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politikai törekvéseiknek hanigot adni. Igen jelentős taglétszáma volt a 
munkáskörnek, kb 200 fő.5  A munkáskör azonban nem sokáig tevé-
kenykedhetett legálisan, mert a belügyminiszter 1891. május 3.-i ren-
deletével betiltotta valamennyi Békés megyei kör működését, az oros-
házi és a békéscsabai megmozdulások miatt. 

A betiltott munkáskör vezetői Halász János és Szarka György 
voltak. Ebben az évben Virág István járatta a Népszavát. 

Hogy milyen nagy izgalomban tartotta a szarvasi járás vezetőit az 
orosházi és a csabai megmozdulás, misem bizonyitja jobban, mint az 
a tény, hogy Szarvason is és Konctoroson is a főszolgabiróság 1 - 1 
besugót fogadott fel a munkásmozgalom megfigyelésére. A besúgók la 
vi 20 Ft-ot kaptak ezért a "munkáért." 54  

A békéscsabai és az orosházi események miatt olyan terror ne-
hezedett a megye munkásmozgalmára, hogy gyakorlatilag a szerveze-
ti élet megbénult, ez azonban nem jelenti azt, hogy megszakadt a  volt  
munkásköri vezetők és Pest között a kapcsolat, amit a későbbi ese-
mények határozottan igazolnak. A kondorosi agrárproletárok azonban 
nem könnyen nyugodtak bele munkáskörük müködésének betiltásába, 
és annak érdekében inditottak agitációt, hogy az érdekvédelmi szere-
pe miatt is jelentős munkáskör ujra szabadon tevékenykedhessék. 

Ez a törekvésük azonnal felkeltette mind a községi, mind a járá-
si előljáróság figyelmét oly annyira, hogy a főszolgabiró erről azonnal 
táviratban értesitette az alispánt és rögtön a helyszinre utazott. On-
nan egy megnyugtató táviratot is küldött, melyben közli, hogy aggoda-
lomra nincsen ok, és részletes beszámolóját irásban teszi meg. 

Mindenesetre a főszolgabiró eljárása két fontos dologra hivja fel 
a figyelmet: 

1. a hatóságok - nem feledve az 1891-es csabai és orosházi ese-
ményeket - csirájában igyekeztek elfojtani minden megmozdult, 

2. határozott félelem töltötte el őket minden munkásmozgalmi hir hal 
latára. 

"Tekintetes h. Alispán úr 155 

Kapcsolatban a tegnapi napról küldött sürgönyökkel van szeren-
csém a kondorosi munkások tárgyában a következő jelentést tenni. 

A kondorosa községi előljáróság valamint az ottani csendőr őrs 
értesülvén arról, hogy a kondorosi munkások között némi mozgalom 
észlelhető, haladéktalanul leutaztam a helyszinére s ott a vizsgálatot 
megtartottam. 

Ezen vizsgálat eredménye a következő: 

Folyó évi márczius 5-én Szénás községben /Kurtics/ munkásgyü- 
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lés volt a hatóság engedélye mellett, hol a néphez bizonyos Dankó 
Pál budapesti szocialista tartott volna beszédet. Ezen a gyülésen részt 
vettek Kondorosról Ribárszky György fuvaros, Kovács Gergely, Ta-
kács István, Kecz András napszámosok és Matejszkó Mátyás ács. A 
nevezett szocialista  felszólitására a kondorosi részt vevők szintén el-
határozták, hogy községükben munkáskört alakitanak. 

Dankó ezt mondta volna nekik, hogy ha száz ember alá lesz irva, 
menjenek be a főszolgabiróhoz, s kérjenek engedélyt munkáskör ala-
licitására s egyszersmind irjanak neki is, s ő lejő hozzájuk ugy, mint 
máshova is ment. 

A lefoglalt aláirási iv szerint eddigelé azonban csak 81 ember irat-
kozott alá. Ugyancsak Dankó telszólitására előt.zettek a "Népsza' a ' 
czimü ujságra is, melyre 6 ár, 20 2 0  kra'c árt adtak össze, s az ujság 
Takács István nevére járt Kondorosra márc.zius ota. 

A házmotozást megtartottam, de egyéb mint az említett aláírási . :.v s 
a Népszava példányai nem találtattak. 

A munkások - tudomásuk lévén arról, hogy gyűlések engedély nél-
kül nem tarthatók . összejöveteleket nem tartottak, s május elsejét ün-
nepséggel megülni nem szándékoltak. 

. Tekintettel arra. hogy a munkások eddigelé törvényellenes dolgot 
nem cselekedtek, ellenük kellő kioktatás után a  további  eljárást me g-
szüntettem. - mindazon által utasitottam ugy az ottani csendőrséget, 
valamint az előljároságot, L  hogy a munkásokat állandóan tagyelemmel 
kisérjék, s minden legkisebb gyanus mozdulatot. haladéktalanul hozza-
nak tudomásomra. 

Sajnosan k -nett  azonban ujólag meggyőződést szereznem arról, 
hogy a napszámos nep helyzete Kondoroson külör,osen a 'avass hó-
napokban -kereset hiányában igen sanyarú s mélyreható intézkedések 
megtétele lenne szükséges a z  irányban. hogy a teljesen ..agyor'talan 
földmi' es rlapszám',s megélhetésének bztositása c.zéljábó,. 1-2 hold 
földdel láttasék el. ami Kondoros ,  •i ( sak k sajátítás utján lesz eszkö- 
zölhető, vagy pedig máshova k;telepa.tesék. 

Szarvason, 1894 é' i Április hó 28-án. 

Kresmarik 
főszolgabiró" 

A békéscsabai éta orosházi események arra inditották a főispánt, 
hogy személyesen győződjék meg az agrárszocialista mozgalom elter-
jedéséről és okairól. Bejárva a megyét, tapasztalatairól irásos feljegy-
zést is készitett. Feljegyzése; ből kitűnik , hogy módszeresen, a gazda-
sági problémákból kíinduh a 'izsgálja a mozgalom terjedésének, és a 
csabai és orosházi eseményekben megnyilvánuló kirobbanásának okait 
Kondorosi tapasztalatairól az alábbiakat jegyezte le, vizsgálva az 
egyes birtokokon uralkodó helyzetet; és a következőket állapitotta meg : 



1. gr. Bolza József csákói birtoka - bérlője: Reiner Béla. Aratn;-
való: 400 hold. Általában endrődiek és kondorosiak aratnak a bitto-
kon. Kukorica: 150-200 hold harmados. A cselédek nem vettek részt 
a mozgalomban. 

2. gr. Bolza Antal tulajdonos - bérlője: Schreiber Dávid. Aratni-
való: 600 hold, kukorica: 200 hold. Részelés őszi után: 1/14-d, tava-
szi után: 1/13-d. 

"A cselédség közt baj volt, elégedetlenség volt, munkáskör tag" 
voltak." 

3. gr. Bolza Péter tulajdonos - bérlője: l:érczy Ferenc. Aratniva-
ló: 1 100 hold, kukorica: 560 hold. Aratók 60-65 pár, részelés 1/14-
d, 1/13-d, A cselédség közt baj nem volt. 

4. gr. Csáky Albinné tulajdonos - bérlője: Passau Jakab. Aratni-
való: 600 hold, kukorica: 250 hold  harmados és ötödös. Kondorosiak 
aratnak, részelés 1/13-d. 

A cselédség közül néhány a kör tagja volt, engedetlenség fordult 
elő: a cselédasszonyok ingyen napszámot szolgálni nem akartak. 

5. gr. Apponyi Antal tulajdonos - bérlője: Lőwy Mór. .Aratni. aló: 
280 hold, aratni a csabaiak szoktak ► Kukorica: 100 hold.36  

Fentiekből kitűnik, hogy igen alacsony vált általában a kondor o-
si mezőgazdasági munkások munkabéré, még ötödében való rész-16 
is előfordult. Ezek után érthető, hogy a munkáskörnek megalakulasa 
után 200 körüli volt a taglétszámé. Az is jelenős dolog, húgy a t_ se 
lédség közül is sikerült a körnek tagokat toboroznia,:  holott isme-ti e 
a cselédek nagy kiszolgáltatóttságát az ut'aditlomnak, ez item lehetett 
könnyü dolog. Viszont mindezek ellenére megkönnyitettt a tagtoboro-
zást az a gazdasági helyzet, mely ékkar Konckó or t,,n is  Uralkodott.  
Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy a rnunkásk ' r hatása nemcsak 
tagjaira terjedt ki, hénem a község agrarproletárja.i, hangulatát is be-
folyásolta. 

A következő években sem következett be lényégés változás a 
község mezőgazdasági munkásainak életében. A 90-es évik máso-
dik felében is hasonló volt a munkabér, mint a 90-es évek elején. 

1897-ben Kondoroson a "szokó os aratási részbérek" a követke-
zők voltak: aratás-hordás 1/14 1/13-d, élelmezés_, aratópáronként 1 
véka búza, 2 kg  szalonna, 2 liter .kása, 1 kg só, Hgrdáskor a fentié=k 
fele és 1 kocsi szalma. Cséplés 2,5 % és élelmezés.5  

Érthető, hogy az alacsony munkabérek miatt Kondoroson is ara-
tósztrájkra került sor. Géist Gáspár erzsébettéri majorjában 60 pár 
endrődi arató tagadta meg a munkát .58 ' 

Végül is kiegyeztek a .bfztoéitott keret felemelésében. Azt sajnos 
nem tudjuk, hogy a "szokások ara.tásl ré bé'rek'! 'melyik részét és 

- 41 - 



mennyivel emelték. A kondorosi munkások nem vettek részt a  sztrájk-
ban. 

A XX. század elején. amikor az imperialista államok, köztük az 
Osztrák-Magyar Monarchia is készül a háborúra, fokozódnak a dolgo-
zók terhei a fegyverkezési verseny miatt, nő a feszültség hazai és  vi 
légviszonylatban az uralkodó osztályok és a dolgozó tömegek között. 
Oroszországban polgári demokratikus forradalom tör ki, amit a magyar 
dolgozók is nagy szimpátiával fogadnak. 

A roppant nehéz gazdasági és szociális viszonyok, melyek  között 
a kondorosi nép élt, érthető, hogy táptalaja lett a szocialista tanok ter-
jedésének. 

Az 1902-es választásokon Kondoroson is éppen úgy,  mint  a  szom-
szédos kozségekben, a mezőgazdasági munkások Várkonyi  István kép -• 
viselőjelöltet támogatók. A választási harc során Várkonyi 1902.  feb-
ruár 22 én Kondoroson programbeszédet tartott.59  A választási gyü-
lés iránt az érdeklődes a vártnál kisebb v_ olt, ami elsősorban annak 

v volt a kö etkezménye. hogy  a munkáskör, amelyet 1891-ben betiltottak 
nem sikerült ujjászervezni, ennek következtében nem volt olyan szer-
vezet, ami osszetogja a kondorosi agrárproletariátust. 

Az 1905-ös oroszországi események Magyarországon is ére ztették 
hatásukat. Hazánkban telélénkült a mozgalmi tevékenység, amit Kon-
doroson is észlelt az előljáróság. 

A képviselőtestt,ilet 190 5 . március 29-i ülésén Bedák Mátyás róm. 
kath. plébános felszólalását a jegyzőkönyv a következőképpen öröki-
tette meg ezzel kapcsolatban: 

"Bedák Máiiyas kozségi képviselő szólal fel, s bejelenti, hogy Nagy 
Szénásról 	szarmazotr, munkásember Balog Mihály itt szociális ta- 
nokat ierjesz'. ielh ti;a erre a képviselőtestület és a községi előljáró-
ság figyelmét., s óha_.tandónak tartja, hogy ezen egyén a községből tá-
volittatnék el." 60  

Ennek a felszólalásnak a hatására felhivja a képviselőtestület a 
lakosság figyelmét arra., hogy tartózkodjék az ilyen tanok meghallga-
tásától és terjesztésétől, és nevezett Balog Mihályt is felszólitja,ezen 
tevékenységének beszüntetésére és arra, hogy amennyiben tovább 
folytatja a szocialista tanok terjesztését, akkor kitiltják a községből. 
Hogy mi lett Balog Mihály sorsa, azt megállapitani nem sikerült. 

Az 1914- nyarán kitört I. világháború tovább növelte a lakosság 
szenvedéseit és ujabb terheket rakott az amugy is nehéz k<•örülmé-
nyek között élő lakosság vállaira. Már 1914. decemberében megkezd-
te működését a községben egy kisegitő hadi kórház, melynek fenntar-
tásáról a községnek kellett gondoskodnia a háború egész tartama 
alatt.61  A kórház fenntartása ujabb anyagi megterhelést jelentett. 

A háború annyira kimeritette a községet, hogy 1918-ban már a 
hadisegélyeket sem tudták minden jogosultnak fizetni, és itt is, mint 
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az ország más helységeiben meg kellett szervezni a Hadisegély Vé-
leményező Bizottságot, melynek feladata volt eldönteni, hogy az elég-
telen segélyösszegből ki kapjon, illetve ki ne kapjon. 

A bizottság tagjai: 

Fekete Kálmán biró, 
Kovácsik István adóügyi jegyző hivatalból, 
Juhász János, 
Gazsó Mihály, 
Süveges Györgyné rendes tagok, 
Adamcsok Sándor és 
Homok  Istvánné póttagok.62  

Mint látható, ezt a kényes kérdést a kormány úgy kivánta megol-
dani, hogy a döntés jogát a község egyes lakóira hárította, az erköl-
csi és anyagi felelősség elől ügyesen, de lelkiismeretlenül igyekezett 
kitérni. 

A nyomor és szenvedés, melyet az I. világháború évei, valamint 
a frontokon elszenvedett óriási vérveszteség csak fokozta az elége-
detlenséget és az elkeseredést. A katonák hangulata, akik a frontok 
összeomlása után tértek haza kimondottan forradalmi volt. A Breszt-
Litovszk-i béke után sok katona tért haza Oroszországból, • a!iol kö-
zülük sokan lettek a bolsevik eszmék követői, • és végképp megelé -
gelték az "úri világot". Az 1918. évi "őszirózsás torradalom" hamar 
követésre talált Kondoroson. 

1918. november 2-án két katona - Kövesdi János és Kerekes 
Pál - vezetésével a tömeg, • melyben sók asszony is volt, benyomult 
a csendőr laktanyába és lefegyverezte a csendőröket. Éppen szom-
bat lévén, piac volt Kondoroson, s a csendőrség lefegyverzésének 
hire futótüzként terjedt el a piaci sokaságban, amely lelkesen csat-
lakozott az eseményekhez.63  

Ezzel lényegében Kondoroson is győzött a polgári torradalom, a 
hatalom a helyi Nemzeti Tanács kezébe ment át. 

A község lakóinak helyzetén az 1918. november 3-án megválasz-
tott Nemzeti Tanács még, ha akart volna, sem tudott változtatni. 64  A 
Nemzeti Tanácsnak már csak azért sem lehetett jelentős h.;tele és te-. 
kintélye a dolgozók előtt, mert a gyülések szervezésén kmi.il mást 
nem tett a lakosság helyzetének javitásáért. 

A Nemzeti Tanács elnöke Kovácsik István jegyző lett, aki álta-
lában megbecsült és tisztelt ember volt a faluban, de mégis csak a 
régi rendszer hivatalnoka volt, aki csak a felsőbb szervek utaSitá-
sait hajtotta végre, gyökeres változásokat pedig a Nemzeti Tanács 
országosan sem akart. 

Az elkeseredés, a csalódás a Nemzeti Tanácsban tovább érlel-
te a forradalmi hangulatot. A gyökeres változás igénye szinte min-
denki lelkében élt, amit az is bizonyit, hogy a lakosság igen élén- 
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ken figyelhette a politikai eseményeket, mert a Tanácsköztársaság ki-
kiáltása napján Kondoroson is megalakult a Direktórium. 65  

A Direktórium elnöke Hajdu Pál 22 éves fiatalember lett, akit " e-
szes és nagyszáju" emberként jellemez a község egyik vezető embe-
re, aki - érthetően - pap lévén, nyilván nem szimpatizált az események 
kel, de elismerte Hajdu Pál tehetségét. 66  

A Direktórium tagjai voltak még: 

Ocsenás Mihály 
Sonkoly Pál 
Holub Mihály 

lakosok. Hogy tevékenységüket egy időben fejtették-e ki vagy személy 
csere során közülük valaki később lett direktóriumi tag, azt hitelt ér-
demlően nem lehetett megállapitani. 

A Direktórium megalakulása után felgyorsultak az események köz-
ségünkben is. A lakosság politikai aktivitása fokozódott Mindenki ké-
szült a munkás- és katonatanács tagjainak megválasztására. Erről az 
akkori megyei ujság igy számolt be: 

"A kondorosi Munkástanács 

A Forradalmi Kormányzótanács rendelete alapján Kondoroson az 
április i-én megejtett földmunkás- és katonatanács választásnál a le g-
több szavazatot nyert elvtársak a következők: 

Mladonyiczki Pál, Mihálik András rokkant, Hipszki István rokkant, 
Hajdu Pál fm., Szedmohradszky Mátyás, Sonkoly Pál fm., Takács Já-
nos fm., Gazsó István fm., Kasik György, Gazsó Pál, Kurucz Pál fm. 
Magyar József fm., Timár Lajos fm., Gazsó Mihály iparos, Bukovinsz-
ky Emil tanitó, Molnár Pál iparos, Ribárszki Pál fm., Petroviscs Jánó, 
Revicska Mihály fm., Ocsenás Mihály fm., Raffay Pál fm., Velki Béla 
tanitó, Konyecsni János kisgazda, M ike Gábor, Mihálik Mihály fm., 
Csonki Sándor, Fecske Pál iparos, Kovács P. Mihály kisgazda, Vi-
tális István fm., Gazsó Pál fm., Ivanyics János, Krucsó Endre fm.,_ 
ifj. Kraczmayer János, Kugyela Mihály, fm., Szenteszky János fm., 
Kolompár Pál f , m. Holub Mihály fm., Konyecsni Pál kisgazda, Szabó 
Ferenc iparos,_ _Mladonyiczky György rokkant, Csorba József fm., Haj-
du András fm., Gazsó János iparos, Szpisjak János kisgazda, Kohut 
j~ál fm., Moravik György kisgazda, Cs. Szabó István fm., Virág N agy 
Mihály fm., Bankó Pál iparos, Sinka Ferenc iparos. 

A szavazás szép rendben folyt le, s a szavazati joggal biróknak 
több mint a fele gyakorolta magát." 67  

A megyei intézőbizottság tagja lett: Molnár Pál /Kondoros/ a szar-
vasi járásból.68  

Néhány nappal a választások után azonban már arról értesülünk, 
hogy nagy toborzógyülést tartottak Kondoroson, melyről szintén a me- 
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gyei ujság számolt be részletesen, az alább idézett cikkben: 

"Nagy toborzógyülés Kondoroson 

Hatalmas toborzógyűlést tartottak tegnap kondorosi elvtársak. Haj-
dú Pál elvtárs, a kondorosi direktórium elnöke tartott nagy beszédet 
a mirfegy három ezer emberből álló népgyülés előtt, majd Márton 36--
zsef elvtárs, a megyei toborzó bizottság küldötte beszél közel két 
óráig az egybegyülteknek. 

Beszédében hangoztatta, hogy minden elvtársnak k ötelessége be-
lépni a proletárok hadseregébe : a Vörös Hadseregbe , amely a prole-.  
tár uralom megvalósitása és hatalmas erejével lehetetlenné teszi azt, 
hogy a burzsoáuralom valaha is felüsse a fejét. 

A toborzásnak nagyon szép eredménye volt. Tegnap délután már 
105-en léptek be a Vörös Hadseregbe és a belépők száma folyton 
növekszik."69  

Hogy hányan léptek be a Vörös Hadseregbe pontosan megállapita 
ni nem lehet. A Tanácsköztársaság bukása utáni időkben sokan jo-
gosan tartva az ellenforradalom terrorjától, nem beszéltek ilyen tevé-
kenységükről, sokan szerencsések lettek azáltal, hogy a román meg-
szállás ideje alatt nem volt összeköttetése a községnek az ország 
más részeivel és igy nem minden vörös katonára sikerült rábizonyi-
tani, hogy t agja volt a Vörös Hadseregnek. 

Dokumentálhatóan a Vörös Hadsereg tagjai voltak: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Balázs Pál 
Bencsik András 
Berki János 
Braun György 
Czirok József 
Csendes Pál 

21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  

Kondacs András 
Korim János 
Kugyela András 
Kunosi György 
Majoros Pál 
Markus János 

7. Csendes Tyichi György 27. Mravik Mihály 
8. Dobroczki András 28. Molnár Mihály 
9. Glózik Mihály 29. Réda Mihály 

10. Gregor György 30. Roszik György 
11. Halász János 31. Strpka Pá). 
12. Hőgye István 32. Strpka Pál 
13. Hrivnák György 33. Szendi Pál 
14. Kenyeres Mihály 34. Trabach János 
15. Kergyik Pál 35. Valach Mátyás 
16. Kertai György 36. Valach Pál 
17. Kertai János 37. Valkovszki György 
18. Kiszely Pál 38. Viszkok Pál 
19. Kolompár János 39. Zsabka János.70 
20. Kolompár Pál 

A Direktórium azt a tevékenységet, amelyet a lakosság annyi meg 
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próbáltatás után elvárt volna tőle, nem tudta kifejteni. Nem_ azért, mert 
ereje vagy képessége nem lett volna hozzá, hanem azért, mert a tör-
ténelmi helyzet, ami akkor kialakult azáltal, hogy Kondorost a királyi 
román csapatok megszállták, nem tette lehetővé. A román királyi csa-
patok 1919. április 28-án este 9 órakor bevonultak Kondorosra " a 
vörös uralom letörésére, a rend fenntartására és megszilárditására." ?1  

Ezzel alig több, mint egy hónapig tartó tevékenység után megszünt 
a néphatalom Kondoroson. 
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AZ ELLENFORRADALOMI RENDSZER KORA 

1. Az ellenforradalmi- rendszer berendezkedése 

A megszálló román királyi csapatok 1919. április 27-én vonultak 
be a községbe. Első intézkedéseik a proletárdiktatúra vivmányainak 
eltörlését szolgálták, ellenforradalmi szerepet töltöttek be. A 11 hóna-
pos megszállás ujabb megpróbáltatást jelentett a község lakóinak, mi-
vel az itt elhelyezett határőr egységet a községnek kellett eilátn.'a. A 
rekvirálások és az itt állomásozó egység kb. 48 000 koronájába ke - 
rült a lakosságnak. 1  Elképzelhető, hogy a négy éves világháború 
után milyen körülményeket teremtett ez az ujabb anyagi megterhelés. 

A román királyi csapatok 1920. március 28-án hagyták el a köz - 
séget. 2  A román csapatok kivonulása egyben az ellenforradalmi kor-
szak negyedszázados uralmának kezdetét is jelenti a község életében 

Még ezen a napon egy 5 tagu különitmény érkezett Szarvasról 
Kondorosra. Ez a különitmény végezte el az előzetes viesgálatokat 
azoknak az ügyében, akik a Tanácsköztársaság ideje alatt valamilyen 
szerepet játszottak. A letartóztatottakat Gyulára szállitották, ahonnan 
rövidesen szabadon is engedték őket, mivel sem vér. sem érték nem 
tapadt a kezükhöz, " rosszakaratú ténykedésben nem vetek részt, " 
ezért az elöljáróság és az egyházak papjai " mentegették " őket. Ez 
érthető is, hiszen a Direktórium Kondoroson békésebb uton alakult 
meg, mint a Nemzeti Tanács 1918. őszén. A Direktórium ot nemcsak 
a lakosság, hanem a legjelentősebb értelmiségi réteg, a tanitók is tá-
mogatták, akik mindig a legközvetlenebb kapcsolatban álltak a gyer - 
mekeken keresztül a falu lakóival. A tanitók 1919-es szereplésével 
kapcsolatban a következő feljegyzés maradt lenn: " S fájdalom, nem-
csak a nép bolondult meg: Tanitóink nagyrésze sem állta meg a he-
lyét, az igért nagy fizetés - 26 000 korona évi t•zetést ígértek nekik 
- lecsúsztatta őket a szilárd erkölcsi alapról. " -' 

Persze nem arról van szó, amit az idézet tartalmaz, hanem arról, 
hogy a tanitók felismerték a Tanácsköztársaságnak a népet felemelő 
helyes gazdasági és kulturális politikáját, és támogatták. 
Továbbá az iskolák államositásával megszünt az egyház befolyása

•az iskolákra és a tanitókra, megszünt a tanitók kiszolgáltatottsága , 
szabadon fejthették ki nézeteiket, ezért véli az idézet feljegyzője,hogy 
" lecsúsztak a szilárd erkölcs alapjáról. " 

Ugyanakkor a helyi vezető réteg tagjai ha meg akarták tartani tö-
megbefolyásukat, nem is tehettek mást, , mint " mentegetni " 1919 sze-
replőit, hiszen mögöttük a község lakói álltak, akik azzal mutatták ki 
együttérzésüket az elhurcoltakkal, hogy nem látogatták a templomokat. 

1920. május 5-én megkezdődtek az előkészületek a nemzetgyülési 
választásokra. Az ellenforradálom berendezkedésének egyik ideológiai 
bázisa a féktelen nacionalizmus lett. Egyre-másra készültek a tiltako-
zó teliratok a békeszerződés ellen. 
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Maga a főispán, Zilahi Kiss Jenő szólitotta fel a megye állami, egy - 
házi és társadalmi szervezeteit ilyen tiltakozó feliratok szerkesztésére 
mint például az, amelyet a kondorosi katolikus hitközség is szerkesz-
tett és küldött a Területvédő Ligának és Horthy Kormányzónak. 4  

A tiltakozó szövegek szerzője mindjárt meg is jegyzi, hogy " nem 
sok eredményt várunk a tiltakozásoktól, de  5 a magyar lelkiismeret éb-
rentartására mindenesetre szükségesek. " 

Valójában nem is az volt ezeknek a tiltakozó táviratoknak a fela-
data, ami ellen tiltakoztak. Belpolitikailag sokkal jelentősebbek voltak , 
mert a nacionalizmus fokozásával az ellenforradalom rémtetteiről kiván-
rák elterelni a figyelmet, ugyanakkor 1919-et próbálták feledtetni. Vég-
ső soron hangulatkeltés volt a céljuk, amit részben el is értek. 
Az 1920-as választás külónösebb esemény nélkül zajlott le. Képviselő 
jelölt volt dr. Zeőke Antal és Friedrich István, akik személyesen is 
megjelentek a községben, hogy programbeszédüket megtartsák. A szar-
vasi nemzetvédelmi kirendeltség tisztje a május hó 24-én tartott nép - 
gyülésről az alábbi jelentést adta: 

" Szarvasi járási nemzetvédelmi kirendeltség Másolat 

Békés vármegye katonai parancsnokságának Gyula 

Gyula, 1920, évi Junius hó 17-én. 

1920. május hó 24-én du. 3 órakor népgyűlés volt Kondoro  -
s o n. 

I. Programbeszéd: dr. Zeőke Antal 

a) az ország csak akkor lesz boldog, ha nem lesz benne 
nincstelen, 

b) még a zsidóknak is adunk zöldet, 

c) alá kell irni a békét, mert ,a hadsereg gyenge, a még oda 
szenvedő véreinket hozzák- haza. 

2. Friedrich István programbeszédét nem hallgatták meg, de nem 
bántották. A csendőrséget készültségbe helyezték. 

Gyula, 1920. jun. 19. 

Nagy hadnagy s.  k. 

6  nemzetvédelmi tiszt. "  

Ez a jelentés rávilágit arra, hogy Kondoros lakói nehezen illesz-
kedtek bele az ellenforradalom uj rendjébe. Friedrich István szerepe 
ismert az ellenforradalom hatalomra :3egitésében, nyilván Kondoroson 
sem volt ismeretlen politikai arculata, ezért érthető, hogy nem lelke  - 
sedtek személye iránt, politikája pedig egyáltalán nem találhatott meg-
értésre. 
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Az is biztos, hogy a forradalőm céljai és törekvései még igen é-
lénken éltek az emberekben, és a Friedrich által képviselt politika i-
lyen körülmények között Kondoroson még meghallgatásra sem számit-
hatott. Mindenesetre még ebben az ellenforradalmi milióban is megnyil-
vánult Kondoros unszimpátiája a rendszer iránt. Az ellenforradalom a-
zonban megkezdte berendezkedését. 

A  keretek lényegében adottak voltak. A régi közigazgatásra épül-
tek. A régi főjegyző elmenekült ugyan a Direktórium megalakulásakor, 
de ez mitsem változtatott a régi közigazgatási szervezeten. Az a köz-
igazgatási mechanizmus vette át az irányitást, amely a forradalom előtt 
is működött másutt is, Kondoroson is, azzal a különbséggel, hogy a 
főjegyző szerepét Kovácsik István korábbi segédjegyző vette át. 

A község " önkormányzati " közigazgatási szervezete a követke-
zőképpen épült fel: a legjelentősebb testület a Képviselőtestület, amely 
20 állandó és 20 választott tagból állt. A 20 állandó tag a legtöbb a-
dót fizető polgárok közül került ki, ezek lényegében alig változtak a 
felszabadulásig, tekintettel arra, hogy a földbirtokosok sem változtak , 
mivel az apákat a fiuk követték. A másik 20 tagok választás utján jut- 
tatták be a község szavazati joggal rendelkező lakói a testületbe. 

Ez a testület döntött a lközségfejlesztésről, a költségvetési gazdál-
kodásról, általában a községet érintő számos, lényeges kérdésről. A 
rendszer számára megbizható elemekből álló képviselőtestület hatás-
köre politikai kérdésekre nem terjedt ki. A község fölött a járási fő - 
szolgabiró gyakorolt közvbtlen és széleskörü felügyeletet. 

A másik testület a szükebb Tanács, melynek tagjai voltak: a biró, a 
jegyző és az esküdtek. 

És végül a főjegyző vezetésével müködő hivatali apparátus a hi -  
vatalnokokkal. 

Az elöljáróságnak hivatalból tagjai voltak: a főjegyző, a jegyző, 
az orvos, a biró, az albiró, a közgyám, a pénztárnak, a pénztári el-
lenőr, az esküdtek, az esküdtgazda. 

Ha megfigyeljük a legtöbb adót fizetők egyetlen megmaradt névso-
rát, igazolva látszik az a korábbi megállapitás, mely szerint a képvi-
selőtestület tagjainak 20 állandó tagja a felszabadulásig alig változott 
- legfeljebb a képviselőik az évek során. 

" A község legtöbb adót fizetői az 1939-dik évben: 
1941- ig 

a) Rendes tagok: 

1. csákói  Dr. Geist Gyula 
2. Dr. Geist Gáspár 
3. gr. Bolza Pál - képviseli: Sziráczki Sándor 
4. Dr. Wekerle Sándorné - képviseli: Éliás Viktor 
5. br. Harkányi Anna - képviseli: Vajgely János 
6. özv. Geist Gáspárné - képviseli: Birbaum Miklós 
7. gr. Bolza Alfonzné - képviseli: Makrányi Lajos 
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8. br. Hellenbach Gottfriedné -` képviseli: Dr. Deseő Antal 
9. örv. Pethe Jánosné  -  képviseli: Kiss Kálmán 

10. ifj. Bakos Kálmán  -  képviseli: Czirbusz Endre 
11. özv. Réthy Béláné  -  képviseli: Keviczky László 
12. Láng László - képviseli: Balczó András 
13. Réthy Ferenc 
14. Petróvszky S. István 
15. Zvara János  /  kereskedő 
16. br. Drechsel Béla  -  képviseli: Regős András 
17. Dr. Haviár Lajosné  -  képviseli: Schützenberger Alajos 
18. gr. Csáky Andorné - képviseli: Schriffert István 
19. Kiss Mihály 
20. br. Benz Albin  -  képviseli: Dobossy István 

b) Póttagok: 

1. Dr. Solt Aladár 
2. Kovács Lajos 
3. Kishonty Zoltán 
4. Kupecz Vilmos 
5. Belopotoczky Pál 

Választott rendes tagok 

I. szavazókörben: Bohus István 
Kolompár György 
Frankó ] ózset 
Opauszki Mihály póttag 

I1. szavazókörben: Látkóczky Miklós 
Htivnák Pál  /  Csasztvan  / 
Petrovszki Pál 

1[l. 

 

szavazókörben: Varga János 
Roszik György 
Mravik György 7  

A választott rendes tagok, kiknek névsora nem teljes, szintén a 
jobbmódú lakosok közül kerültek ki, amit a névsor alátámaszt. P 1. Bb-
hus 1st-van bádogosmester és mozitulajdonos, Látkóczky Miklós, Pet-
rovszk; Pál stb. jómódu gazdák voltak. 

Az ellenforradalmi rendszer tehát Kondoroson is a jól bevált köz-
igazgatási szervezetre, a csendőrségre, a féktelen nacionalizmusra 
igyekezett támaszkodni. 

Az egyházak - a katholikus egyi:ázközség táviratai szerint - tá-
mogatták az ellenforradalom céljait, ami érthető is, hiszen az egyhá-
zak anyagilag és ideológiailag érdekelve voltak az ellenforradalom 
megszilárditásában. 
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2. Gazdasági és társadalmi szerkezet  

" Földreform " 

A Tanácsköztársaság bukása után, az ellenforradalmi időszak a 
község fejlődéstörténetének is negyedszázados szakasza, mely idő - 
szakra a gazdasági és társadalmi ellentétek további elmélyülése jel-
lemző községünkben. 

A dolgozó emberek hangulatára nyomasztólag hatott az ellenforra-
dalom győzelme és fokozatos megszilárdulása. 

Az ellenforradalmi rendszer vezetői ügyesen kihasználták orszá-
gosan is, hogy a Tanácsköztársaság ideje alatt nem oldódott meg a 
parasztság legfőbb problémája: a földosztás. 

Ugyanakkor Kondoroson a lakosság a Tanácsköztársaság törek - 
véseiről és tényleges tevékenységéről valóságos képet nem nyerhe - 
tett a 11 hónapos román megszállás alatt, hiszen a román parancsnok 
ság szigorúan őrködött azon, hogy a valóságos események ne jus 
sanak a lakosság tudomására. A Tanácsköztársasággal nem sz,mpa::-
zál.tak, sőt annak leverésére jöttek az országba, amint azt a Kondo 
rost megszálló egységek parancsnoka meg is mondotta a község, to 
gadó-bizottságnak. 

Kondoros lakossága várakozó állásponton várta az események ki-
bontakozását, vagyis, hogy mit tesz az uj rendszer. 

Az ellenforradalom urai tudták, hogy hatalmuk mielőbbi megszilár-
ditása érdekében tömegbázisra van szükségül:, és ezt a tömegbázisi 
a parasztságban szerették volna megtalálni. 

A Nagyatádi-féle " földreform " lett volna hivatott a tömegbázis 
megteremtésére a parasztság körében. De a Tanácsköztársaság buká-
sa utáni gyűlölet-hullám, mely elfogta az uralkodó osztály tagjait a 
munkásosztály és a parasztság ellen, annyira elvakitotta a tőkés-föld-
birtokos osztályt, hogy még e látszat-reformmal is szembefordultak 
nemcsak országosan, de itt Kondoroson is. Pedig ez a " földreform " 
annyira a földbirtokosok érdekeit szolgálta, hogy maguk ajánlhatták fel 
földjeik egy részét kártalanitás ellenében a földosztás céljaira. 

Kondoroson azonban nem akadt egyetlen földbirtokos sem, aki egy 
talpalatnyi földet is felajánlott volna erre a célra. Elvakult népgyülöle-
tükben nem értették meg, hogy ez a látszat-földosztás tulajdonképpen 
birtokaik feletti tulajdonjoguk és politikai hatalmuk megszilárditását 
szolgálja. 

Ezért volt kénytelen a községi elöljáráság 1921. október 31-én je-
lenteni a községben kialakult birtokviszonyokat, továbbá azt, hogy 
mely birtokok azok, amelyeket igénybe lehet venni a földosztás célja-
ira. Az elüljáróság az alábbiakat jelentette: 



" A községhatár egész területe: 15 764 kat. hold 
Ebből szántóföld: 15 537 kat. hold 
Belsőség, utak stb.: 227 kat. hold 
Összesen: 15 764 kat. hold 

A birtokok megoszlása tulajdonjog alapján: 

1 000 holdon felüli 
nagybirtok 4 5 138 kh 33,0 % 

100 - 1 000 h. közötti 
középbirtok 10 4 857 kh 31,5 % 

5 - 100 h. közötti 
kisbirtok 323 4 848 kh 31,0 % 

Helybeli egyházi 
birtok 2 86 kh 0,5 % 

5 h. aluli törpebirtok 189 608  kh 4,0 % 

összesen:  527 15 537 kh 100,0 % 

Kondoros 1875-ben alakult községgé, s akkoriban az egész ha-
tára uradalmi nagybirtokokból állott. 
Ezen idő óta a gróf Károlyi, a gróf Apponyi és a gróf Wenckheim-
féle birtokok parcelláztattak, ezekből alakultak a mai kisbirtokok és 
a falu belterületének túlnyomó része. A falu belterülete ' 600 házhely-
ből áll, melyből 150 még mindig beépitetlen. 

Az 1000 h-on felüli nagybirtokosok: 

gr. Bolza Pál 	 1 523 kat. hold 
Geist Gyula 	 1 260 kat. hold 
Wekerle Sándorné 	 1 260 kat. hold 
gr. Bolza Géza 	 1 095 kat. hold 

Az 1000 h-on aluli földbirtokosok: 

özv. Geist Gáspárné 852 kat. hold 
Geist Gáspár 852 kat. hold 
gr. Merán Jánosné 692 kat. hold 
br. Bencz Ottóné 659 kat. hold 
br. Harkányi Anna 656 kat. hold 
Galgóc zy Géza 286 kat. hold 
Réthy Béla 286 kat. hold 
Láng László 286 kat. hold 
Fejér Imre 186 kat. hold 
Tóth Mihályné 108 kat. hold 

A birtok6k megoszlása hasznositás, illetve kezelés szerint: 

1.  Saját kezelésben 1000 
holdon felül 2 birt. 2 520 h 16,2 % 

2.  Saját kezelésben 
100 - 1000 h-ig 7 birt. 2 850 h 18,3 % 

3.  Bérleti kezelésben 
középbirtok 2 birt. 995 h 6,4 % 
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4. Kisbérleti kezelésben 
nagybirtok 1 	birt. 1 183 h 7,6 % 

5. Kisbérleti kezelésben 
középbirtok 4 	birt. 2 447 h 15,8 % 

6. Kisemberek kezén kis- 

és törpebirtok 512 	birt. 5 456 h 35,1 % 
7. Egyházi birtok 2 	birt. 86 h 0,6 % 

Ezek  előre  bocsájtása után megállapitja az elöljáróság azt is, hogy 
'" a községben lesznek olyan igénylők, kiket az 1920. évi XXXVI. 	t.c..• 
földhöz kiván juttatni, " de aggodalommal tekint a község belterületén 
lakó, s a lakosság 40 %--át kitevő azon földmüvesmunkások, valamint 
a birtokok további parcellázása esetén szolgálatukból elbocsájtott gaz-
dasági cselédek jöv3je elé, akik a házi kezelésben lévő s igen inten- 
ziv gazdálkodást folytató helybeli közép- és nagybirtokosok földje mun-
kálásával keresik kenyerüket állandóan, mint gazdasági cselédek, a-
ratók és részesmunkások, kik a t. c. szerint földre jogosultak, de  hi-
ányzik náluk teljes mértékben az anyagi erő ahhoz, hogy csak a leg-
kisebb birtok átvételére és megmunkálására is képesek legyenek. 
E mellett bizonyit az a tény is, hogy a folyó évben is számos föld-
munkás maradt már aratás nélkül, a közép- és nagybirtokok további 
felosztása esetén pedig ezek száma csak emelkedhet. " 

A jelentés  T.  statisztikai részéből megállapíthatjuk, hogy a művel - 
hető földterület 64,5 %-a a 100 holdnál nagyobb földterülettel rendel - 
kező földtulajdonosok kezében összpontosult. 

Mivel 1920-ban Kondoros lakóinak száma 5 705 fő, igy a 14 tu 
lajdonos a lakosságnak csak 0,02 %-át képezi, a tulajdonukban van 
9 981 kat. hold. 

A művelhető földterület 35,5 %-ával rendelkezik a lakosság 95,93 
%-a, ami 5 783 kat. holddal egyenlő. 

Törpebirtokosok tulajdonában a művelhető földterületnek mindössze 
4 %-a van, ezek aránya a lakosság létszámához viszonyitva 30 %. 

Ha figyelmesen elolvassuk a jelentés szóbeli indokolását, a.kk' 'r 
ott találjuk, hogy a lakosság 40 %-a földmunkás, vagyis föi.dd-1 r,em 
rendelkező cseléd vagy napszámos. Ha a két adatot: összevetjük, 
rögtön kiderül, hogy a lakosság 70 %-a csak a földterület 4 % ával 
rendelkezik. Ha figyelembe vesszük, hogy az 5 holdon aluli iörpebrr 
tokból megélni nem lehetett, akkor máris világosan áll előttünk a kép, 
amely egyértelműen igazolja, hogy a lakosság 70 °/0-.a  mezőgazdasági 
bérmunkából élt. Megállapithatjuk tehát, hogy Kondoros - a jelentés-
ből eltérően - továbbra is a nagybirtokok árnyékában tengődik, hogy 
Kondoros 1920-ban is agrárproletár község. A parasztkézen lévő 
föld - bár elérte a 35 °/0-ot - még mindig kisebbségben volt a nagy-
birtokkal szemben. 

l rdemes megvizsgálni az elöljáróág jelentésének szóbeli, magya-
rázó részét is. Lényegében a földbirtokosok földosztástól való félel - 
mét fejezi ki, hogy az elöljáróság nem a lakosság döntő többségériek, 
hanem csak 0,02 %-ának érdekeit, végső soron 14 ember érdekeit 
képviseli. 
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De ezt is hogyan ? Ugy, mintha a lakosság 40 %-át kitevő mezőgaz 
dasági bérmunkások jövőjéért aggódna ! 

Abban igaza van a jelentésnek, hogy a földosztásnál számitásba 
jöhető agrárproletárok annyi anyagi erővel és igaerővel sem rendelkez 
nek, hogy a legkisebb birtok átvételére és megmunkálására képesek 
legyenek, de ebből nem azt a következtetést vonja le, hogy olyan föld 
osztás kellene, amely képessé teszi a cselédeket és napszámosokat 
az átvett földek megmüvelésére és megtartására, hanem azt, hogy majd 
nem kapnak napszámot és részes aratást, és munkanélküliekké vál - 
nak. Végső soron azt, hogy a nagybirtokosoktól nem célszerű elvenni 
a földet, mert a nagybirtokosok biztositják a szegények számára a 
megélhetést, hogy az akkori birtokviszonyok fenntartása a szegény 
cselédek és napszámosok érdekeit szolgálja. Lám, milyen nagyszerüen 
lehet " objektív igazsággal " nagyfokú társadalmi igazságtalanságot ma 
gyarázni ! 

Bármennyire nem tetszett is, a földosztást " meg kellett rendezni " 
Kondoroson is. A földbirtokosok ellenállása miatt azonban nagyon el  - 
húzódott a végrehajtás. 

A földosztás kérdésében a végső szót az Országos Földbirtokren-
dező Biróságnak kellett kimondania 1923. november 13-án kelt ltélei-
ében, mely szerint a megváltás utján a földbirtokosoktól megszerzett 
ingatlanok területe mindössze 1 062 kat. hold, 1 164 négyszögöl. Eb-
ből 897 hold 900 négyszögöl jut a jóváhagyott földigénylőknek, a töb-
bi " birtokpolitikai célokat " szolgál. A birtokpolitikai cél azt jelenti , 
hogy a többit az egyházak, a csendőrőrs, a község, és 37 hold juto tt  
a vitézi széknek is. 10 

A 897 hold földet 825 egyén kapta ! Ezek a számok magukért be-
szélnek, alig másfél hold juto tt egy-egy  családnak ! Érthető, hogy a 
Nagyatádi-földreform jóformán semmit sem enyhitett a szociális helyze-
ten.  

A lakosság nyomora elképesztő maradt. Az 1929-33. évi gazda  - 
sági válság még évek múlva is erősen éreztette hatását Kondoroson 
is. Hogy a gazdasági válság milyen nyomorba döntötte a község la  - 
kosságát, mi sem mutatja jobban, mint az alábbi adat: 1932. szeptem  - 
berében 1 870 inségest tartottak  nyilván, akik közül 1 650 munkaké-
pes, 220 munkaképtelen volt. 

1934-35-ben 382 munkanélkülit tartanak nyilván 1 251 családtag  - 
gal.  Ezek számára az egyetlen kereseti forrás az " inségmunka ". E-
zek számára 1935-ben ilyen munkát szervezett az elöljáróság, hogy 
a munka ellenértékeként néhány kiló lisztet kimérhessen a rászorulók-
nak. Máskor az inségmunkások napi 1,30 P napszámot kaptak, s 
gyakran volt vita tárgya, hogy ki és hányszor nyert ilyen munkára be-
osztást. 12 

Kondoroson az inségmunka ekkor a következő volt: a község 
Szarvas felé eső végén a Csabai ut mellett, a mai Miskó és Dobrotka 
lakások és telkek helyén kellett a talajt kézi ásóval nagyobb mélysé- 
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gig megforgatni, napi i kg lisztért például. Vagy az utcákban árko-
kat ásni az utak mentén. Az inségesek 3 naponként váltották egy -
mást. 13 

A nagy nélkülözés ellensúlyozására Kondoroson is népkonyhá  - 
kat szerveztek. A katholikus egyház által szervezett és működtetett 
népkonyha adatai megmaradtak. 1935. november végéig működött a 
" Szent Erzsébet " népkonyha, amely négy hónapon keresztül 50 
gyermeknek adott ebédet. Ennek működése alatt kiosztottak 8 811 e-
bédet. Ebédet kapott: 

összesen:  

Összesen: 

4 315 fiu, 
3 932 leány, 

8 247 gyermek. 
564 felnőtt, 

8 811 fő. 14 

Azon, hogy ilyen viszonyok uralkodtak Kondoroson, nem lehet 
csodálkozni. Ez szinte természetesen következik azokból a gazdasági 
viszonyokból, melyek a községben uralkodtak. 

VizsgiNva az 1930-as népsLámlálás adatait, a következő képet 
kapjuk. 

A lakosság összes létszáma: 
Mezőgazdaságból él: 
Nincstelen agrárproletár: 
Valamekkora birtokkal rendel- 

kezik: 
Iparban dolgozik: 

7 178 
5 779 
2 275 

2 993 

313 

fő. 
fő - a lakosság 
tő - a lakosság 

tő a lakosság 

tő - a lakosság 

80 %-a 
34 %a 
36,5 %-a 

9,9 %-a. 

Az adatokból kitűnik, hogy a mezőgazdaságból élő lakosság 49,99 
%-a, vagyis a lakosság 80 %-ának 5J 94)-a nincstelen agrárproletár, 
ami a viszonyokat illetően nem szorul magyarábra. 

Az 1935. évi birtokstatisztikai adatokból a következők tárulnak e-
lénk. 	1°  

Gazdaságok száma: 	 Földterület: 
nagysága /kb/ 	száma 	% 	 nagyság /kh/  

	

0 - 1 	 498 	33,20 	 146 	 0,91 

	

1 - 5 	 472 	31,46 	 1 217 	 7;74 

	

5 - 10 	 187 	12,46 	 1 379 	 8.77 

	

10 - 20 	 195 	13,00 	 2 816 	 17,91 

	

20 - 50 	 128 	8,53 	 3 690 	 23,46 

	

50 - 100 	 10 	0,66 	 655 	 4,01 

	

100 - 200 	 2 	0,13 	 218 	 0,13 

	

200 - 500 	 5 	0,33 	 1 479 	 9,40 

	

500 - 1000 	 1 	0,06 	 733 	 4,E66 
1000 -nél nagyobb 	2 	0,13 	 3 390 	 21,56 

Összesen: 	 1 500 	100,00 	 15 723 	100,00 
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Az adatokból kiderül, hogy a 0-5 kh-ig terjedő gazdaságok sző - 
ma 970, az összes gazdaságok számának 64,66 °/ra, de birtokukban 
csak 1 363 kh van. ami a művelhető földterületnek 8,65 %-a. 

Az 5 - 20 kh-ig terjedő kis- és középbirtok száma 382, az ösz 
szes birtokok 25,46 %-a, a művelhető földterületből 4 195 kh, ami a 
művelhető földterületnek 26.68 %-a. 

A 20 - 100 kh-ig terjedő gazdagparaszti birtokok száma 138,  az 
összes gazdaságok 9,19 %--a, tulajdonukban van 4 345 kh, vagyis a 
müvelhető földterület 27,47 %-a. 

A 100 kh nál nagyobb gazdaságok száma 10, az összes gazda 
ságok számának 0,65 %-a, a birtokukban van 5 820 kh. vagyis a mű-
velhető töldtetület 35.75 % a. 

Ezek az adatok kétségtelenül igazolták, hogy bár megindul+ a pa 
raszti birtokok kialakulása, döntő súlya még mindig a nagybir• oknak 
van, s ez egyértelmúen meghatározza a község iakóinak 6. 3e- é! tek n 
tettel arra, hogy a lakosság döntő többsége él a mezőgazdaságbói. de 
a mezőgazdaság nem képes állandó és biztos megélhetést btztosr an. 
a kialakult birtokviszonyok következtében, ami az állandó munkanélkü-
liség és nagyon alacsony életszinvonal alapja. 

Az ilyen földbtrtokmegoszlas nagyban kedvezett a " tanyavilág " 
kialakulásának, a küY..e t ülett lakosság számának állandó növekedésé-
hez, maid hosszú ideig ?a. ó s'agnálásához. Ennek egyik oka a 
nagybirtokok ' seiedeinek letelepítése a nagybirtokokon, a másik pe - 

dig  a panaszt, birtokok kialakulása. 

A kül.tFrúle , , lakosság számának alakulása az_ 1930. évi népszám-
lálás adagi.. 	s%erre- 	a köve. kezőképpen alakult: 	17 

Appony , ö.A. tanyák. 634 fő 
Balázs anya: 31 fő 
Ba ('S=. 92 fő 
br. Be nc z bérieti tanyák: 108 fő 
g•-. Boi za Gé za tanyák 152 fő 
gr. 	Boiza Pé er• 'anyák . 172  fő 
gr.B'->iza Pé' -r vagyonváltsági tanyák: 178 tő 
Dér. zytöldi 	anyák: 132 fő 
Erzsérettét . 204 fő 
Galgóc zymator: 65 fő 
Geiszt:csákó /Nagymajor/. 233 fő 
Geiszt Gyula vagyonváltsági tanyák: 137 fő 
Geiszt Gyula bérleti major 52 fő 
Harkányi bérleti tanyák: 145 fő 
Ilkal.éri tanyák: 56 fő 
István major és Lujza tanyák: 86 tő 
Károlyitöldi tanyák: 1 045 fő 
Kiskondoros: 202 fő 
Láng -Réthy major:  106 fő 
gr. Me rán tanyák: 79 fő 
gr. Merőn vagyonvártsági tanyák: 88 tő 
S zirác zkymaj or: 61 fő 

Összesen: 4 058 fő 
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Mint látható, a lakosság 56,53 %-a külterületen' tanyán lakott, s ez  
kétségtelenül nyomott hagyott mind szociális, mind egészségügyi és  
kulturális területen egyaránt.  

Ez a helyzet lényegében megmaradt a felszabadulás után is, hiszen  
a földosztás után igen sok volt agrárproletár hajlékot emelt juttatott  
földjén. Az 1960. évi népszámlálási adatok viszont a tanyai lakosság  

arányában  már  lassú csökkenést mutatnak. Ekkor a lakosság összlét - 
száma 7 462 fő, melyből belterületen lakik 3 882, külterületen 3 580  
fő. A külterületen élő lakosság az összlakosságnak 47,97 %-a. 18  

Ezen a  téren  a döntő fordulat az 1960-70 közötti 10 esztendőben  
következett  be.  Az 1970. évi népszámlálási adatok szerint a község  
lakóinak száma: 7 319. Belterületen 4 740, külterületen 2 579 lak , )s  
él. A külterületi lakosság a község lakóinak 35,2 % a. 19  A külterü-
leten élő lakosok száma azóta is állandóan csökken. A belterületen é-
lő lakosok számarányának állandó emelkedése szoros összefüggesben 
van községünkben a szocializmus alapjainak lerakásával, hiszen a 
termelőszövetkezeti gazdálkodás egyeduralkodóvá válása a község me-
zőgazdaságában alapjaiban változtatta meg a paraszti életformát s az 
az egyre  fejlődő  uj életforma nem kedvez a " tanyavilág " fennmara-
dásának. 

A feszülő szociális ellentétek mérséklését kivánta nyilván szolgál 
ni az a nagy propagandával előkészitett kitüntetési ceremónia amely 
1930. november 21-én játszódott le a községházán a képviselőtesgü-
let ülésén.  Bella  György gazdasági cselédet, aki 60 évig cselédeskE-.-
dett a Geist-birtokon, a földművelésügyi miniszter elismerő oklevelét. 
és 1JO P jutalmat kapott. A jutalmat az oklevéllel együtt a főszolga-
biró adta át, " méltatva a kitüntetett érdemeit és hűségét. " Az ün - 
nepélyre Pestről Dr. Geist Gáspár földbirtokos is leutazott, hogy O  
" minden jót kivánjon " cselédjének. 2 

Ezzel az eljárással az urak azt akarták érzékeltetni a lakosság-
gal, hogy mennyire megbecsülik ők a dolgozó embert, továbbá azt, 
hogy aki egy életen át szolgálja őket - mert mást nem tehet 	azt az  
urak  -  ha  100  P erejéig is - de megbecsülik. 

A község költségvetési helyzete továbbra sem javult. Az 1935. 
évről konkrét adatunk is maradt. 
Az 1935. év költségvetése a következő: 

" szükséglet: 121 572 P 
fedezet: 72 568 P 21 
hiány: 49 004 P 

Ezt vetették  ki  községi pótadóként. 

Elképzelhető, hogy milyen lehetett a helyzet a gazdasági világ - 
váltság idején. Ebből az időből nem maradt fenn a költségvetés, de 
szöveges helyzetelemzés igen. A képviselőtestület 1932. január 12-én 
tartott ülésén megállapitják, hogy az 1931. évi gazdasági váltság az 
előző éveknél még súlyosabb helyzetbe hozta a község háztartását. 
A vármegyei kölcsönöket és kamatait a község nem tudja visszatí.zet 
ni és kéri a gyepmestertelep létesitésére még vissza nerc} fizetett 500  

~ 

-  5 7 -  



P tőke és annak kamatai elengedését. Szinte teljes lehete tt  a csőd, 
ha egy ilyen nagy község pénztárában ilyen jelentősége volt az 500 
P-nek. 

Igy nem is csoda, hogy az ellenforradalom negyed százada alatt 
mindössze 1 tanyai iskola és 2 községi tanterem épült, és berendez-
tek egy Anya és Csecsemővédő ővédő Intézetet a Stefánia Országos Szö - 
vetség anyagi alapjából. 

Még 1923-ban Hanzus János a saját költségén megépiti a község 
'villanyvezetékét, amely 71 utcai lámpát müködtet évi 43-44 P költség-
gel.  Hogy hány égő volt a lakásokban, arra vonatkozóan adat nem 
maradt fenn. 1928-ban épült a vágóhid megyei hitelből. 

1935-ben befejeződött az uj ártézi kut furása, melynek mélysége 
537 méter, teljesitménye percenként 320 liter 36"-os kristálytiszta , 
homokmentes viz. Ezért a község Kenéz Tamás hódmezővásárhelyi 
vállalkozónak _ 17 803, 18 P-őt fizetett. 

A legnagyobb építkezés kétségtelenül az 1943-44-ben végrehajtot 
" ONCSA " épitkezes volt, melynek során előbb 214 házhelyet osz-
tottak ki, majd 39 lakást fel is épitettek sokgyermekes családok ré - 
szére. Egy ilyen családi ház 1 szoba-konyhából és 1 kamrából állt, 
az értéke 8 160 P volt , amit a család 30 6.4.1 törlesztésre kapott. 
Szűkös, de egészséges lakások voltak ezek. 

A II. világháború eseményei minden téren éreztették hatásukat a 
falu életében is. Kondoroson is megkezdődőt az üzletek előtti sor  -
banállás, különösen a szegény családok nélkülöztek nagyon sokat, 
hiszen az 1943-44-es un. " jegyes világban " a jegyre alig lehetett 
valamit kapni. 

A község fejlődéstörténetének e másik szakaszáról megállapíthat-
juk, hogy az ellenforradalmi rendszer negyed százada a község e-
gész történetének ugyanolyan szomorú korszaka, mint az országé - 
nak. Erre a korszakra a lelassult fejlődés, az osztályellentétek elmé-
lyülése, az agrárproletárok számának növekedése a jellemző. 

3. Munkásmozgalom az ellenforradalmi 
korszakban 

Az ellenforradalom hatalomra jutása után sem szűnt meg a dolgo-
zók szervezkedése. A fasiszta jellegű terror és a nacionalizmus lég-
köre nem tette lehetővé a nyilt fellépést, ezért inkább óvatos tájéko-
zódás jellemzi  1920-ban  a kondorosi dolgozók ilyen irányú törekvé-
seit. A kondorosi földmunkások már az első világháború elő tt  kap - 
csolatot teremtettek az endrődi kubikusokkal, akiknek már akkor or-
szágos tekintélyű szervezetük volt. 

A kapcsolatfelvételt megkönnyitette, hogy 1920-ban a kondorosi 
Geist birtokon volt arató munkás Hunya István, az endrődi földmun-
kások egyik kiemelkedő vezet ije,- aki nemcsak itt aratott, hanem har- 
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mados kukoricát is itt kapált. Igy' hamar sikerült mindkét irányban a 
tájékozódás. Hunya István Mladonyiczki György elvtárssal vette fel 
a kapcsolatot és tájékozódott a kondorosi helyzetről. 
Erről a következőket irja: 

" Kondoroson Mladonyiczki Györggyel be2 zéltem. Beszélgetnek a 
mozgalomról, de tovább még nem jutottak. "  

A beszélgetés a mozgalomról valójában a szervezkedést jelentet 
te, de az akkori viszonyok között ez azért sem mehetett olyan gyor 
san, mint például Endrődön, mert korábban Kondoroson nem volt  a  
földmunkásoknak szervezete. A szervezkedésnek azonban rövidesen 
meglett az eredménye, mert a kondorosi agrárproletárok is kérték 
helyi szervezetük megalakulásának engedélyezését. A legális szer-
vezkedésre egyetlen mód kinálkozott: a Szociáldemokrata Párthoz kap-
csolódó Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége kereté - 
ben. A Földmunkásszövetség Békés, Csongrád és Csanád megye: 
csoportjai 1921-23-ban alakultak újjá vagy alakultak meg és'szembe-
kerültek az SzDP megalkuvó központi vezetésével. A kondorosiak ké-
relmével kapcsolatban a szarvasi járás főszolgabirája az alábbi jelen-
tést terjesztette a megye alispánja elé: 

"  Alispán Ur ! 

Gyula 

Hivatkozással 12 582/922. sz. rendeletre 	Magyarországi Föld • 
munkások Országos Szövetsége kondorosi csoportja megalakítása tár 
gyában keletkezett iratokat a rendeletében e 3irtak szerint kiegészit • 
ve beterjesztem. A csoport vezetősége és tagjai kivétel nélkül nem - 
zetközi szociáldemokraták mint beír hol az egész országban a ha 
sonló csoportoknál • s igy nem tehető fel róluk, hogy a nemzeti ái -
iameszme, államforma és államhüség szempontjából megbizhatók vol 
nának. A ve.:etőség tagjai a kommün alatt - Mladonyiczki György ki-
vételével, aki akkor politikai megbizott volt - nem szerepeltek ugyan, 
büntetve egyikük sem volt, de politikailag megbizhatónak egyiket sem 
tartom. 

Szarvas, 1922. évi aug. 11-én, 

főszolgabiró " 26  

A főszolgabiró - ismerve a kondorosi szervezkedés vezetőit és 
a kondorosi földmunkások hangulatát nem tartja megbizhatóknak 
őket az ellenforradalom számára, és bár nem közvetlenül mondja ki, 
dé véleményével ne m  javasolja a szervezet megalakulásának enge 
délyezését. Fellebbezés folytán a belügyminisztériumhoz került az 
enedélyezés ügye, amit az alábbi miniszteri .leirat; melyet: Békés me-
gye alispánja kapott, igazol. 
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Tárgy: M. F. Országos Szövetsége 
kondorosi helyi csoportjának 
megalakitása. 

Békés vármegye Alispánjának 

Gyula 

A M. F. O. Sz. kondorosi helyi csoportjának megalakulása tárgyá-
ban Békés vm. alispánjának 16075/922. sz. alatt inozott véghatározatát 
nevezett szövetség kellő időben benyújtott fellebbezése folytán felül -
birálván, azt megsemmisitem. és a szóban levő szövetséggel is alkal-
mazandó 115112/1923. E . M. sz. körrendeletnek megfelelően uj vég-
határozatnak hozatalát rendelem el. 

Erről Alispán urat a vonatkozó iratok visszaloüldése mellett továb-
bi megfelelő eljárás végett értesítem 

Budapest. 1924. évi március hó 12-én. _ 

A miniszter rendeletéből: 
Szikszay 

27 min. tanácsos 

A kondorosi töldmunkások szervezete 1922-ben megkezdte müködé-
sét. Végleges engedélyezése sohasem történi meg. Erről Hunya István 
a következőket irja7 

" A kondorosi agrárproletárokkal még az első világháború előtt 
megismerkedtem. Az ismeretség megmaradt. Április 23-án átjött Erdrőd-
re Mladonyiczki György és hivott, menjek át Kondorosra, mert meg 
akarják tartani a vezetőségválasztó gyűlést. Az alakuló gyűlésen ott 
volt a főjegyző. két csendőr és egy rendőr. 

A Földmunkások Lapja 1922. május 6-i száma igy számolt be er-
ről: " A kondorosi csoport múlt hó 23-án taggyűlést tartott, amelyen 
megválasztották a vezetőséget. Elnök: Mladonyiczki György, alelnök 
Raffaer Pál ... Hunya István szaktársunk ismertette az alapszabályt 
és szövetségünk feladatait "  . 28  

A kondorosi agrárproletárok élénken bekapcsolódtak az 1922-es 
képviselő választásokba. A választások előtt igen kiéleződött a harc 
a kormányt támogató pártok és a baloldali szociáldemokrata jelöltet 
támogató kondorosi földmunkások között. A kondorosi földmunkások 
az endrődiekkel és a gyomaiakkal együtt Vági István szociáldemokra-
ta jelöltet támogatták. 

A kondorosi agrárproletárok által támogatott Vági István képviselő 
jelölt választói gyűlése 1922. május 20-ára volt kitűzve Kondoroson. 
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Vági azonban valamilyen oknál fogva nem tudott eljönni erre a gyű - 
lésre, helyette a szoc. dem. párt központjából Brunner István érke-
zett Endrődre, onnan Hunya István társaságában jött 6.t Kondorosra. 
Ezt a választási gyülést Hunya István igy irja Le: 

" A kondorosi községház előtti téren már gyülekezett a nép. A 
községi lakosság nagyrésze agrárproletár. Ismeretségem velük jó. Né-
hány héttel előbb a helyi földmunkásszervezet megalakitását is én vé-
geztem. 

Brunner elvtárs elcsodálkozott, hogy ilyen nagy tömeg sereglett 
össze. De még jobban meglepődött, amikor a szónoki emelvényen meg-
jelent a biró, és két csendőr teljes fegyverzetben. A tömeg háta me-
gett, velünk szemben pedig két: lovast. sendőr, kivont karddal cirkált. 
A fegyverek csillogása nyilván nagyobb hatást gyakorolt Brunner elv-
társamra, mint a hallgatóság ráirányuló figyelme. Megjelenése sem 
olyan bátor, magabiztos, mint amilyet a kondorosi agrárproletárok vár-
tak. Termete alacsony, vékony, amire falun azt mondják: girhes. Ar-
ca vörös, szeplős. Tehát nem a munkában edzett férfiasság sugárgát 
róla, inkább az elsatnyult hivatalnoki meghunyászkodás. 

A gyűlést Mladonyiczki elvtárs nyitotta meg. Bejelentette: Vági Ist-
ván képviseletében Brunner és Hunya elvtársak ismertetik a progr or-
mot. 

Brunner felállt, elővette a leirt szöveget. Mindjárt látszott, hogy 
nem szokott nyilt téren, nagy tömeg előtt és csendőrök jelerlétébe n 
beszélni. A betük nyilván táncoltak a papiroson, az egész ember re-
megett. Alig mondott néhány mondatot a párt legfontosabb törekvései-
ről, Imikor a hallgatóság közül többen kiáltották: "Hangosabban!  Nem 
halljuk!" Mindez még bizonytalariabbá tette az előadót. A biró, a jírrgy 
ző gúnyosan mosolyogtak. Mladonyiczki a szemöldöke felrántásául 
kérdezte: 

- Mit tegyünk? Megértettem. Felálltam. Halkan mondtam: 

- Fejezze be, Brunner elvtárs! 	 . 

Tétovázni nem lehetett, hiszen már mozgolódott a tömeg. Szokásom-
nál kissé erősebb hangon szóltam: 

Tisztelt választó nagygyülés! Tudom, héhány szavazatukat meg-
nyerni akaró uriember beszélt már önökhöz_ erről a helyről. Nyilván 
az egyik dicsőítette 1848-at, ami helyes is, hiszen mi is csak tisz-
telettel gondolunk rá. A másik tán szívbe markoló fájdal()mmal emle-
gette Trianont, de biztatásként csak annyit tudott mondani: egéri 
Magyarország menyország". Arról ;  azonban nyilván egyik sem be-
szélt milyen földreform, munkaalkalom és munkabér szükséges ahhoz, 
hogy megváltozzon végre a mezőgazdasági és ipari dolgozók hely-
zete ... 

»Erről mind hallgatott!" - kiáltották./  
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Ez az tisztelt nagygyülés, amiről mi nem halltathatunk. A  szociál  - 
demokrata párt és Vági István nevében  mi, 1922-ben  nem a múltba ve-
szett magyar dicsőségen siránkozunk, hanem  azért küzdünk becsület  - 
tel, amit meg akarunk a közel jövőben  valósitani. Harcolunk ezért a 
munkához való jocért. A meglhetéshez szükséges  munkabérért.  És 
azért küzdünk, hogy ebben az országban egyenlő  legyen  a  választási 
jog. Szégyelljük már, hogy mi mezőgazdasági  dolgozók, csak  negye  - 
dik osztályu polgárai vagyunk hazánknak  ...  Ugy  érzem kedves hall-
gatóim, ha változtatni akarunk helyzetünkön,  akkor most minden lehetőt 
megteszünk, hogy Vági István  kapja  meg választási  körzetünk képvi  -
selői mandátumát ! Vági István épitő  munkás, részére  a  mandátum nem' 
tündöklést jelentene, hanem komoly küzdelmet választási  programja meg -
valósitásáért. Én ismerem, bizom benne és kérem a  tisztelt kondorosi-
akat, Vági Istvánra adják a szavazatukat  !  / " Éljen  Vági  István  !  ... 
Rá szavazunk  !  "  / 

Az egy és negyedórás gyülés után a pódiumon álló két csendőr 
tisztelgett a birónak, a főjegyzőnek és elmentek. Elmentek a lovas 

rendőrök is. 

Mi, Mladonyiczki szaktárssal elmentünk a szervezet helyiségébe. 
Néhányan már vártak ránk. Hárman is kérdezték: 

- Eljön-e Vági ?  
- Eljön, elvtársak  -  nyugtatta az. érdeklődőket Brunner. 

Párthatározat, hogy minden jelöltnek meg kell jelennie a választó ke-
rületében. Ha kell, többször is. Ez a kerület a tapasztalatom szer'.nt 
a könnyebbek közé tartozik. Mindhárom községben földmunkásszerve-
zet müködik. De érthetetlen, miért kell  itt  a gyülésekre a csendőrség-
nek szuronnyal és kardvillogtatással kivonulnia ? 

Ó, Brunner  elvtárs  !  - szólt mosolyogva Csicsova J ~os. - Ez 
a Viharsarok ! Itt szembe kell nézni a csendőrséggel. " 

Hogy Hunya István mennyire ismerte az agrárproletárok életét és 
hogy mennyire ki is tudta azt fejezni, arra a fenti, rövid, de a helyi 
agrárproletárokat is foglalkoztató beszéd is mutatja. 

A fenti beszéd lényegét és a kondorosi agrárproletárok valóságos 
helyzetét nagyszerűen alátámasztja az az 1922 nyaráról származó 
névtelen levél, melyet irója a kondorosi elöljáróságnak cimzett, s tar-
talmában és formájában szószerint, részleteiben idézek: 

" Igen tisztelt elöljáróság, biró, jegyző, vagy összest is illeti. 

E pár soraimat önökhöz intézem és figyelmeztetem önöket, hogy az 
itt való népnek akinek mincsen aratása, hogy afelöl intézkedjenek, 
hogy a népnek kenyere legyen, mert nemcsak önök akarnak vagy sze-
retnek enni, hanem mink is és éhen és kenyér  nélkül  nem lehetünk  , 
hanem igenis adjanak dolgot, hogy nekünk aratásunk legyen, hogy a 
kenyeret beszerezzük a családunknak, mert éhen  nem  telelhetünk. 

Minek veszik el az urak tőlünk a dolgot vagyis a  földet,  minek a 
doktornak, a jegyzőnek, a papnak; a kántornak, a tanitónak az iparos -- 
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nak a föld, ha nem ők munkálják, meg ők nem tudják learatni, meg - 
kapálni, letörni, hanem az ilyen népnek adják megmunkálni és az 
ilyennek miért nem adnak minden egyesnek 2 vagy 3 hold kukoricza 
földet. 

Nem juthat, mikor az uraknak van 10 vagy 20 kukoricza földjük 
és nekünk semmi. Azt hiszik, hogy mi a levegőből is megélünk. Hát-
ha nem adnak nekünk dolgot, aratást, majd megmutatjuk, hogy megke-
serülik, majd a kaszának, villának, kapának, ásónak, késnek, birs .-
kának lesz dolga. Majd mind aratunk a községházán vagy saját laká- 
sukon, ahol találjuk önöket, de kivétel nem lesz, mert ugy látjuk, hogy 
nekünk már máskép ennivalónk nem lehet, csak hogyha mink aratunk, 
élet vagy halált önöknek, majd meglátjuk, hogy az önöknek a c saládja 
megtud élni apa nélkül, ha learatjuk a kezét, lábát, fejét vagy egész 
életét. Majd akkor önök is megtudják, hogy hogyan lesz jobb, vagy 
adnak dolgot, aratást, vagy csinálunk magunk, de keserves lesz az 
a ke.-tyér amelyet enni fogják, mert  most még jól megy a sorsuk az 
uraknak és a gazdáknak, mert  van  mit  enniük, de ugy mint nekünk 
nincs meg már a betevő falatunk. 

A napszám igen kicsi, kenyér igen drága, egy nap nem keresünk 
annyit, hogy ötöd magammal a kenyeret megvegyük, csak egy napra 
elég és ugy vagyunk igen sokan és azt tovább nem birjuk soká, ara-
tásunk nincsen és már kilátás nincs, mert önök nem törődnek az ilyen-
nel, csak önök a pucrukat tele rakják jól ennivalóval minden nap es 
nekünk egy kis falat kenyér sem jut minden nap, ezt már tovább türni 
nem és nem lehet, vagy lesz kenyerünk, vagy vért csinálunk. 

A mostani napszámból a drágaságot megvenni nem vagyunk képe-
sek tovább élni, mert a termést, a legelőt, ezt mind a já  isten adja , 
de a drágaságot azt nem, azt önök csinálják és mink ezt nem birjuk 
tovább, hát majd seg,t ni fogunk magunknak, a rablást, a. gyilkosságot 
megkezdjük pár  par nap vagy pár hét vagy pár hónap alatt .,,

• Minek nekünk akkor jegyző, a bró, s a többi, hogyha az ilyene-
ken nem tudnak intézkedni ;  hogy 	embereknek regyen kenyeruk., de 
nem drága pénzért, hogy megvegye-, hanem minden egy-s ember Men-
jen aratni gazdához, urasághoz, hogy bekeresse a télire valót, annyit 
amennyi kell neki, de nem ugy, ahogy a gázdák mondják, hogy pár 
kilót, hanem amennyire szüksége van egy éven át, meri ha önök nem 
intézkednek, majd intézkedünk mink. Meri még nir1 seri késő intézked-
ni efelett önöknek, hogy munkánk legyen és kenyerünk, meri a gazda 
Vagy ur, legyen az bármilyen rangu, megfogja érezni amit mi fogunk 
tenni. 

A gazdának, az uraságnak a gabonáját felgyujtjuk, a jószágát 
pusztitjuk, a gazdáját gyilkoljuk, és az urakkal szintén ugy bánunk el, 
de nem lesz kivétel, majd aratunk nyakra főre és minket semmivel ne 
fenyegessenek, mert ugy sem togunk mcgii j edni, mink erre rá vagyunk 
készülve erre az aratásra amit majd önökkel meg is tagunk tenni , 
hogyha nem intézkednek, hogy nekünk kenyerünk legyein„ hegy mire  - 
den  embernek meglegyen az aratása, 6 maga keresse meg amennyi 
kell neki, mert mindenki arasson annyit amennyire szüksége van, de 
nem hogy drága pénzen vegye á buzát, a napszám kicsi, a buzi drá-
ga. ez igy .tem lesz jó, hanem mindenki arasson annyit, amennyi a 
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háztartásában szükséges, hogy mégtudjon élni és legyen kenyere, de 
nem ugy, hogy az ember dolgozik csak és nem tudja, hogy miért dol-
gozik. 

Az ennivaló drága, a fizetés kevés, igy élni nem lehet, és igy le-
het, ha majd mink segitünk, ha önök nem segitenek. Figyelmeztetjük ö-
nöket, komolyan vegyék a dolgot, mert nagyon sokan vagyunk akik 
napjában egyszer eszünk és elnézzük önöket hogy teli hassal elsétál-
nak az utczákon és mink meg nézzük keservesen, szomorúan, hogy 
mi lesz velünk, mert mink csak dolgozunk. Adjanak dolgot és akarunk 
is dolgozni, de azt akarjuk, hogy látszatja is legyen, és mink is élni 
és enni tudjunk és legyen mit. 

Hát azt hiszem, hogy megértették, amit önökhöz szóltunk, evvel a 
pár sor irással és várjuk azt, hogy intézzék el, de komolyra vegyék 
a dolgot, mert élet vagy halál ... 

Fekete Kálmán biró Kovácsik István főjegyzőnek községháza hely-
ben. 

Jelen másolat iziteléül ! 

Kondoros, 1922. julius hó 4-én 

Kovácsik ftijegyző s.k. " 30 

Ez a névtelen levél néhány igen fontos dologra hivja fel a figyel  - 
met.  Függetlenül attól, hogy egy elkeveredett agrárproletár egyéni ke 
serűsége és indulata tüzel a levélből, kifejezi a kondorosi mezőgazda-
sági munkások reménytelez, elkeseredett helyzetét is. Kifejezi az álta-
lános munkanélküliséget. 

Felveti azt az évszázadok óta égető kérdést, hogy nálunk Magyar 
országon nem azé a föld, aki megműveli, hanem mindenki másé. 

Kitűnik a levélből, hogy az Uri-Magyarország közigazgatása a  leg-
kevesebbet törődik a nép problémáinak megoldásával, azt nem is 
tartja kötelességének, sőt feladata a nép könyörtelen elnyomása. 

Feltárja a kiáltó ellentétet a dolgozó tömegek és az uralkodó osz-
tályt kiszolgálók életmódja között. A nagyon hatásos fogalmazású név-
telen levél olyan általános problémákat vet fel, amelyek az egész or-
szág parasztjainak problémái voltak abban az időben és korábban is, 
nevezetesen: a földnélküliség és a munkanélküliség, ami szükségsze-
rűen következett az ország agrárjellegéből és az igazságtalan birtok-
megoszlásból. 

Ilyen elkeseredett hangulatban készültek a választásokra Kondoro-
son. A választás két fordulója között egy alkalommal Vági István meg 
is jelent Kondoroson és meg is tartotta beigért, és várva várt beszéd-
jét a kondorosi agrárproletárok előtt. . 
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Erről megint csak Hunya Istvánt, mint élő tanut és aktiv résztvevőt 
idézem, aki igy mondja el az eseményeket: 

" Csuvár Vince kocsiján indultunk Kondoros felé ... A gyűlést 
nem a községháza előtti téren, hanem a régi csárda tánctermében en-
gedélyezte a községi elöljáróság. A meghatározott időre tele lett a te-
rem agrárproletárokkal. Sokan egyenesen a földekről jöttek, és a ka - 
pát is magukkal hozták. Mindnyájan be sem fértek, sokan az udvaron 
rekedtek. 

Alighogy végeztem rövid megnyitómmal, megjelent két csendőr. A 
teremben a  sürü  embertömegen nehéz lett volna nekik áttörniök, ezért 
az egyik parancsoló hangon kiáltotta: a törvény nevében a gyűlést 
feloszlatom ! Azonnal hagyják el a helyiséget ! 

- Nem hagyjuk ! - zúdult tel a tömeg. A káromkodásból kihangzott: 

- Lapitsátok be a kakastollas kalapot ! Pillanatok alatt olyanná 
vált a hangulat, hogyha Vági közbe nem avatkozik, agyonverik a csen-
dőröket. 

- Elvtársak  !  Nyugalom ! Hallgassanak ide ! ... 

- Az anyjuk uris... hát ezek még ilyenkor is marják az embort': ! — 
hallatszott a mindenre elszánt indulat. 

- Elvtársak  !  - dörgött ujra Vági :rangja. 	Az ur nem mert idejön- 
ni,  hanem a szolgáját küldte. A gyülésre engedélyünk van, megtart - 
juk ! A csendőr urakat figyelmeztetem: törvényellenesen nem cseleked-
hetnek ! Jöjjenek ide az asztalhoz, vagy ha ugy tetszik maradjanak  ott,  
amig a gyűlésnek vége lesz ! Azután majd meglátjuk ' 

- Szétlapitjuk a  kalapjukat,  ha mozdulnak 	hallatszott . kivül.ről. 

A csendőrök nem mozdultak. Dühüket nyeldesve sápadoztak. 

- Elvtársak ! Meg kell érteni miért akat1ák lehetetlenné tenni ezt a 
gyűlést. Nyilván azért, mert a legtöbb szavazatot kaptam és a , :sendőr 
urak gazdáinak nem tetszene, ha én kapnám meg a mandátumot. 

- Ez az igaz ! - hangzott. -• Majd mi megmutatjuk ... Nekünk nem 
kell sem földbirtokos, sem ügyvéd ! ... De más urttajta sem ! ... 
Éljen Vági István ! ... 

Jó ideig várni kellett, mire elcsendesedett a nép. 

- Elvtársak ! Mi tudjuk jól, ez a választás is harc az urak és a 
munkásság között. Ők a fegyvert is használhatják felelőtlenül, mi fele-
lősségünk tudatában még az igazság szavát sem. Pedig hát mi az , 
amit mi akarunk? Munkát, jogot, emberhez illő megélhetést ! Ez a leg-
minimálisabb,  amit  ebben az országban is megkövetelhet magának min-
den dolgozó ember  !  Mi, szociálderiokraták, azért akarunk bejutni a

•parlamentbe, hogy ott a grótok, földbirtokosok, gyárosok és egyéb, a 
nép jogát tiprók hallatára is hangoztassuk a dolgozók követeléseit. 
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Es lerántsuk végre a népámitókról a leplet. Lássák  : mi  nem  az igér-
getések, hanem a tettek emberei vagyunk ! 

- Kedves Barátaim ! Az előjelek arra engednek következtetni , 
hogy ebben a választási körzetben nem lesz  könnyű  a döntő próba  . 
Nagyon jól fel  kell  készülnünk, mert  ahogy megkezdődött  a hatósági 
nyomás, valószinüleg folytatódni  fog  a  következő napokban  is ... 

- Nem engedjük megfélemliteni  magunkat ! ... 
Nekünk nem  ur kell, hanem munkás  ! ...  Éljen a mi  jelöltünk !  -  majd 
ujra  elhangzott néhány fenyegőtő szó  is. 

Hogy komolyabb  baj  nélkül  végződjék a gyülés,  a felzúdulás csil-
lapultával szóltam: 

- Szaktársak  !  Vasárnap reggel kezdődik  a pótválasztás. E  pár 
napot használják fel a szervezésre, hogy  legalább olyan  jól  menjen 
minden, ahogyan a múlt vasárnap. A mai eset ne csüggesszen, inkább 
a még jobb szervezőmunkára ösztönözzön. Vági elvtárs azonban még 
röviden szólni kiván. 

- Halljuk ! ... Éljen !  ... 

- Kedves Barátaim  !  Bár ugy terveztük, a gyülés után még mara-
dunk, hogy beszélgetve jobban megismerkedjünk, mint emberek is, a-
zonban, mint e tények mutatják, a hatóság beleszólt szándékunkba. 
Arra kérem önöket, őrizzék meg nyugalmukat. Én pedig ezt a kérdédt 
tisztázom. 

Percek multak, mire szaktársaink megnyugodtak, egy részük haza 
indult. 

- Jelölt ur  !  - szólt most már a csendőrőrmester.  -  A tőszolgab.-
ró úr parancsára önöket Gyomára kell kisérnem. 

- Tessék ! Gyalog azonban nem megyünk, még a szolgabiró úr 
parancsára sem ! " 31 

Az 1922-es választások után nem tették lehet3vé a Magyar Föld-
munkások Országos Szövetsége kondorosi helyi csoportjának működé-
sét, amit bizonyit, hogy a belügyminiszter 115112/1923. B. M. sz.  kör-
rendeletével utasitja az alispánt u véghatározat meghozatalára. 
A szervezet törvényes működését sohasem engedték meg.__A kondo --
rosi földmunkások az Általános Népkör néven  iismert kulturális  egye-
sületben tevékenykedtek tovább. A kondorosi földmunkások legjobbjai 
azonban :-iem adták fel a Magyarországi Földmunkások Országos  Szö-
vetsége helyi szervezetének megalakitásáért tolytatott  harcukat. 
E harc vezetője Mladonyiczki György földmunkás  volt, aki  -  mint  tud-
juk - már a Tanácsköztársaság alatt is aktiv politikai tevékenységet 
fejtett ki, mint politikai biztos, aki Hunya Istvánnal is szoros kapcso  - 
latban állt. 
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" A megalakulást és a  mozgalmat  főleg Mladonyiczki György 
földmunkás vezeti ... De különös érdeklődést mutatnak a mozgalom 
iránt: Urbán István, Pljesovszki György, Tichi Mátyás, Fábri György, 
Trabach János, Szenteszky Pál, Maginyecz András, Babinszki 
György és Kunstár György.  It  32 

A Népkör keretei között működött egy szociáldemokrata csoport, 
melynek tagjai többek között: Mladonyiczki György, Urbán István , 
Hunya János, Strpka István, Pogács János, Kohut Pál, Kollár Pál. 

Szivós, kitartó munkájukat jellemzi az alábbi, 1924-ből való, gyü-
lés engedélyezése iránti kérelem: 

" Mladonyiczki György kondorosi földmunkás f. évi április hó 
21-én délután 2 órára nyilvános gyűlés megtartására kért engedélyt. 
Előadó: Peidl Gyula nemzetgyűlési képviselő. 

A szarvasi járás főszolgabirája szerint a Szociáldemokrata Párt-
ba kivánnak belépni. " 33 

A párt megalakitása azonban nem ment valami könnyen, mert még 
1926-ban is ilyen céllal szerveznek gyűlést Mladonyiczki György és 
társai: 

" Mladonyiczki György és társai a Magyarországi Szoci -ílclorlolc-
rata Párt kondorosi szervezetének megalakitása céljából f. hó 12-én 
du 2 órakor Kondoroson gyűlést akarnak tartani. " 

A főszolgabiró vélemény3: " ... a mai vi:~ zonyok között ag ályos 
a gyülés engedélyezése. it  

A kitartó szervező munkát 1927-ben mégis siker koronázta: meg-
alakult a Szociáldemokrata Párt helyi szervezete, amely 1944. már - 
ciusáig, a német megszállásig mi,iköd6tt, s amely :.iindig az SzDP 
balszárnyát követte. 

Az SzDP-be tömörült szocialista csoport vezette azután Kondoro-
son azokat a megmozdulásokat, amelyek a községben lejátszódtak. 
Ezek a megmozdulások elsősorban arató-- és cséplő-sztrájkok meg -
szerveoksében és a választási harcokba való bekapcsolódásban nyil-
vánultak meg. Cséplési és aratási sztrájkokat szerveztek 1924, -25, 
-26, -27-ben, eredményesen. 

Az SzDP helyi szervezete igen fontos feladatának tekintette töb - 
bek között a felvilágositó munkát, a tömegek nevelését. Ennek érde-
kében neves szociáldemokrata vezetőkkel tartottak rendszeres kap - 
csolatot. Többször járt a községben Marosán György, Szeder Fererr_ 
ismert szociáldemokrata vezető is. Az utolsó hiteles adat 1938-b61 
való, amikor engedélyt kértek gyülés tartására. 

" Tárgy: Süveges János és társai kondorosi lakosok kérelme po-
litikai gyülés engedélyezése iránt. 

A Szociáldemokrata Párt gyűlésének engedélyezése 1938. junius 
26-án de. 11 órára. 
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Napirendi pontok: 1. A politikai és gazdasági  helyzet. 

2. A pártszervezet célja és  feladatai. 

Előadók: Kiss Pál T. 661. sz. 
ifj. Hunya János T. 166. sz. 
Leinhardt  Antal  és Szeder Ferenc budapesti lakosok. 

Süveges János 
Karsai János 
Buzás dános 
szlovák András 35 

A második világháború alatt megnőtt a  terror,  egyre kevesebb  le-
hetőség volt  arra,  hogy a kondorosi agrárproletárok bármilyen  formá-
ban szervezeti életet élhessenek. A növekvő nyomor és megpróbál-
tatások miatti elégedetlenség, mely az egész országban terjedt, nő  - 
velte a rendszer elnyomó apparátusának szigorát is, és szinte lehe  - 
tetlenné tette Kondoroson is a szervezeti életet. 

A növekvő terrort bizonyitja az is, hogy 1942-ben három kondo-
rosi lakostól tiltották el rádiókészülék használatát: Solt András, Bőhm 
József és Fenyő Vilmos rádiókészülékét kobozták el. 36  

A szervezeti élet hanyatlásának oka volt az is, hogy a háborús 
konjunktura idején éppen a legforradalmibb elemek hagyták el a fa  - 
lut azért, mert a hadi épitkezéseknél munkát kaptak. 

A Nyilaskeresztes Párt megalakulása és tevékenységének felélén-
külése is nehezitette a baloldali mozgalom aktiv ténykedését. 

Mindezek ellenére sem lehetett teljesen elnémitani és lehetetlenné 
tenni a munkásmozgalmat Kondoroson. A Békepárt röpiratai eljutottak 
Kondorosra is, amit azt is jelenti, hogy megvolt  a  kapcsolat az or  - 
szágos mozgalommal, hogy Kondoroson volt még ekkor is valamilyen 
szervezet, csoport, mely a legnagyobb terror idején is élt és dolgo -
z ott. 

A Békepárt röpiratai többek között Regős András katholikus 
bánoshoz érkeztek a parókiára , s ott olvasták az oda bejáró embe-
re k. 

Elmondhatjuk, hogy a legnagyobb terror ellenére is élt a mozga  - 
lom egészen a szovjet csapatok megjelenéséig, hogy azután teljes 
nagyságában kibontakozhassék. 
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KONDOROS SZABAD 30 ESZTENDEJE 

1. A politikai és gazdasági fejlődés, a községfejlesztés vázlatos  
raj za 

A község történetének harmadik, mai szakasza a felszabadulással 
veszi kezdetét. Kondoros történetében ez a nap 1944. október 6-a. 
Ezen a napon szabaditotta fel a Vörös Hadsereg Kondoros lakóit a 
földbirtokosok, csendőrök, az ellenforradalmi adminisztráció uralma 
alól. 

A felszabadulást megelőzően Kondoros környékén a hadműveletek 
a következőképpen alakultak. 1944. szeptember 26-án az 57. német 
páncélos hadtest parancsnoksága Dobozról Kondorosra települt. 
Ebben az időben ez volt az egyetlen hadmüveleti szintű parancsnok-
ság Békés megyében. A hadtest valójában már csak igen kis egy - 
ségekből állt, az alárendeltségébe tartozó 4. SS páncélgránátos had-
osztály még nem volt a megyében. A parancsnokságot a jelenlegi 
Hősök utján, a katolikus parókia épületében helyezték el. Itt lakott a 
hadtest parancsnoka  és vezérkari főnöke :s. 1  

1944. október 6-án gr. Nostitz ezredes vezérkari főnök olyan op-
timista jelentést adott a Dél-i-iadseregcsoport vezérkari főnökségének, 
miszerint a szovjet csapatok 50 km-re vannak Kondorostól kb. Arad 
térségében. Néhány perccel a jelentés után 12 óra 30 perckor az 
Aradi uton szovjet harckocsik dübörögtek be a község központjába 
a parókia elé, ahonnan az optimista jelentést adta le a vezérkari fő-
nök. 

A7- 34-esek olyan meglepetésszerien foglalták el a községet, hogy 
az itt tartózkodó német és magyar katonák minden felszerelésüket hát-
rahagyva, puszta életüket mentve, fejveszetten menekültek Szarvas és 
Gyoma irányába. Gr. Nostitz és , iszv:®.rsai a parók..a ablakán kiugor-
va, a kerteken át szarvas irányába futottak. A szovjet tankok egy ré-
sze utját tovább folytatva Endrőd - Gyoma felé fordult, s még ezen a 
napon megkezdte a harcot a gyomai átkelőhely birtoklásáért. 

Az a tény, hogy Kondoros felszabadult, nemcsak a község törté-
netének jelentős napja, hanem a megye felszabadulásának is, mert 
az itt meglepetésszerüen szétugrasztott német parancsnokság volt  - 
mint  láttuk - a megye területén az egyetlen hadműveleti szintű pa - 
rancsnokság, amit sikerült kikapcsolni a vezetésből. 2  

1944. október 6-a Kondoros lakóinak életében nemcsak a gyülölt 
idegen megszállóktól való szabadulás napja, hanem az új, emberhez 
méltó élet első napja, a szocializmus hajnala is. 

Az eddig vezető ut azonban nem volt áldozatok nélkül Kondoro - 
son  sem. Különösen az 1944. tavaszán bekövetkezett német megszól - 
lás után fokozódott a terror. Akik ez ellen bármilyen formában is fel-
emelték a szavukat, hamar csendőrkézre kerültek. 
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Igy járt Mladonyiczki Pál Kondoros mártirja is, akit 1944. április 
22-én letartóztattak, Budapestre szállitottak, majd 

3  
innen  a Dunántúlra 

internáltak és itt 1944. novemberében kivégeztek. 
Emlékét márványtábla őrzi a tanácsháza falán. 

1944. október 6-a után nehéz körülmények közö tt  indult meg az 
élet. Az új rend megszervezésében a szovjet katonák segitették a  la-. 
kosságot. Szerencsés volt Kondoros azzal is, hogy Konsztantyin Ro-
szik személyében egy magyar származású helyőrségparancsnokot ka-
pott, akinek édesapja az első világháború során került Ukrajnába, s 
itt született Konsztantyin, aki a felszabaditó harcok során került ha - , 
zánkba. Az ő személyében olyan parancsnok került Kondoros élére  , 
akinek sokat köszönhet a község az új élet meginditásában. 

A felszabadulás után a politikai pártok közül legelőször az MKP 
alakult meg 1944. november 11-én. 
Életrehivói: Hunya János, Mladonyiczki György, Fehér János, Ko  - 
nyecsni György, Balázs Pál, Hajdu Mihály, Major András, Angyal 
Molnár János, Karsai János, Mladonyiczki Mihály, Süveges Pál, Tit-
kára: Hunya János, szervező titkára: Major András, elnöke: Mlado - 
nyiczki György. 4  A kommunistákat jócskán megkésve követte a töbki 
demokratikus párt. 

A pártszervezetek megalakulása és taglétszáma 

1944 - 45 - ben 5  

Alakulás Létszám  
márc. 	jul. 	szept. 

MKP 	 -  1944. nov. 11. 	 100 	300 	380 

SzDP 	 - 1945. jan. 4. 	 70 	350 	570 
NPP 	 -  1945. jan. 21. 	 325 	480 	934 

Kisgazd. P. 	- 1944. dec. 5. 	 1.090 	1.852 	1.370 

PDP 	 - 1945. febr. 4. 	 456 	120 	120 

1945. október 22-én 614 tagja volt az MKP-nak. 6  Az ifjúsági 
szervezetnek, a MADISZ-nak a taglétszáma 332 fő, a demokratikus 
nőszervezetnek 200 tagja volt. 7  

1944. december 2-án a működő pártok részvételével Szegeden meg-
alakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front  / MNFF /. Az MNFF 
helyi szerveként működött a Nemzeti Bizottság, amely az öt párt és a 
helyi szakszervezet 2-2 tagjából alakult Kondoroson is 1944. végén. 
A Nemzeti Bizottság tagjai: Bertók András, Buzás János, Látkóczki 
Miklós, Mladonyiczki György, Kolompár György, Fehér János, Major 
András. A képviselőtestületben a pártok általában hét taggal vettek 
részt. 8 
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A Nemzeti Bizottságnak sokrétű feladatot kellett megoldan..d., mivel 
államhatalmi és közigazgatási funkciót is betöltött. Éppen ezért szük - 
ség volt a képviselőtestület átszervezésére, melyre a Nemzet: Bizott-
ság 1945. január 15-i javaslata alapján került. sor. Ekkor 22 tagot vá-
lasztottak a képviselőtestületbe a következő megoszlás alapján : az 
MKP részéről Fehér János, Major András, Glózik Mihály, Hunya Já-
nos, a Kisgazdapárt részéről Gulyás Mihály, Cs:csely Pál, Szentesz-
ki András, Belopotoczki Mihály, az NPP részéről Roszik János, Med-
vegy János, Saliga István, Hőgye Lajos, az SzDP részéről Balázs 
Pál, Buzás János, Réda János, Valach János, a szakszervezetek ré -
széről Opauszki Mihály, Labáth György, Molnár János, Kiszeiy Pál 
kerültek a képviselőtestületbe, és még rajtuk kívül a katolikus és az 
evangélikus egyház is delegált 1-1 tagot. 	Igy lett a képviselőtestü- 
:et tagjainak száma 22. Igy a falu minden rétege képviselve lett ab - 
ban  a testületben, amelynek feladata volt minden, a községet érintő 
probléma megoldása. 

Probléma pedig volt bőven. Különösen gazdasági téren voltak sú - 
lyosak a gondok. A háború okozta gazdasági nehézségek leküzdése 
igen fontos feladat volt. Ennek érdekében számba kellett venni az é -
lelmiszerkészletet, megkezdődött annak összeírása és begyüjtése. Juli -

usban szükségessé vált a beszolgáltatási kötelezettség. A sertésvá - 
gást is engedélyhez kellett kötni, az engedély beszolgáltatási kötele -
zettséget vont maga után. 

Növelte a nehézségeket az infláció, amely egyre bénitóbban hatott 
az élet minden területére. Pénzért nem lehetett iparcikket venni, de 
élelmiszert sem. Kialakult a cserekereskedelem, virágzott a feketézés, 
nőtt a szegények nyomora. 

1945. november 5-én a választásokon a falu lakói a demokrácia 
és az új élet mellett tettek hitet szavazataikkal. A választások ered-
ménye a községben a következőképpen alakult a szavazatok megosz-
lása szerint: 

Nemzeti Parasztpárt 394 

Polgári Demokrata Párt 27 

Magyar Kommunista Párt 828 

Szociáldemokrata Párt 1.274 

Független Kisgazda Párt 1.971 

A demokrácia megerősödéséhez vezetett mind országosan, mind a 
községben a stabilizáció. 1946. augusztus 1-én megjelent az új, érték-
6116 pénz: a forint. Ez a tény is nagyban hozzájárult Kondoroson is 
az MKP tekintélyének növekedéséhez, taglétszámának gyarapodásá - 
hoz. Ennek következtében az MKP Kondoroson is a legnagyobb párt 
lett 1947-re. 1948-ban egyesült a két munkáspárt az MKP és az 
SzDP, és megalakult a Magyar Dolgozók Pártja. Célja a dolgozó nép 
államának megerősitése, a szocializmus felépitése, a kulturális forrada-
lom kibontakoztatása veil. Ez a cél érvényesült ettől kezdve Kondoro-
son is. 



Az Országgyűlés által 1949. áugusztus 20-án elfogadott alkotmány 
célul tüzte ki az államhatalomban és az államigazgatásban a tanács-
rendszer létrehozását. 

1950. október 27-én került sor a kondorosi tanács alakuló gyülé-
sére. A gyűlés vezetője a Magyar Függetlenségi Népfront elnöke 
Podani János volt. Az első végrehajtó bizottság tagjai: Balázs Pál  vb 
elnök, Czigléczki Pál vb. elnökhelyettes, Uhljár Mihály vb. titkár,  Ve-
rók Anna, Mavrán Pál, Gömöri Györgyné, id. Hajdu Mihály,  Timár 
Sándor, Podani János. 11 

A tanács elsődleges feladatai közé tartozott a párt gazdaságpoliti-
kájának helyi teljesitése. E feladat megoldása nemcsak odaadó munkát 
sokszor kemény harcot is jelentett azokkal szemben, akik tudatosan 
gátolták e politika végrehajtását. A munka eredményesebb végrehajtá-
sára bizottságokat szerveztek. Ilyen bizottságok voltak a 

1. Pénzügyi és gazdasági bizottság - elnöke: Simó Pál. 

2. Mezőgazdasági, kereskedelmi és közellátási bizottság 

elnöke: Omiljak Pál. 

3. Közegészségügyi és népjóléti állandó bizottság - elnö-

ke: Zvada Jánosné. 

4. Oktatási és népművelési állandó bizottság - elnöke  : 

Kovács Erzsébe-. 12 

1951-ben, az MDP [I. kongresszusa után, megalakult a begyűjtési 
bizottság is. Munka a nagyban hozzá árui' a begyűjtési feladatok teFe-
sitéséhez. 1953-ban a begyüités tervet *árpából 102,4 %, zabból 
104,7 %, az összes gabonából pedig 101,4 %-ra teles tette a köz - 
ség. 1  

1952-ben megszünilu a egyrendszer, a mezőgazdasági termények 
és termékek telszabadu nak,  s ez nagymértékben hozzájárul a község 
paraszti lakossága életszinvonalának emelkedéséhez, azzal, hogy a 
szabadpiacon való értékesitéssel nő a parasztság jövedelme. 

1953. május 17-én újból választott Kondoros népe. Ez a válasz - 
tás is bizonyitéka volt annak, hogy Kondoros lakói végérvényesen a 
szocializmus ügye mellé álltak. A 4  Magyar Függetlenségi Népfrontra 
szavazott a választók 98,2 %-a. 

A tanács nagy gondot forditott a kommunális, szociális létesitmé - 
nyek fejlesztésére, újak létrehozására. 1951-ben a község  villanyháló-
zatát bekapcsolták a központi hálózatba. 

1953-ban parkositják a főteret, autóbusz-várótermet létesitenek. 
Központi orvosi rendelő kezdi meg működését két orvossal. 

1954-ben ismét tanácsot választott Kondoros lakossága. A  vb. 
elnöke Konyecsni György, helyettese Balázs Pál, titkára Tóth Pál 
lett. 1956. január 1-től ötéves községpolitikai terv készült. Ebben je - 
lentősen kellett támaszkodni az állami eszközökön kivül a helyi erő-
forrásokra. Tehát a társadalmi munka és a lakosság önkéntes vállalá-
sainak lehetőségét is ki kelle tt  használni. 
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Megszületett a községfejlesztési hozzájárulás, amely nagymértékben 
segitette a községpolitikai tervek megvalósitását. A tanács 1955. au-
gusztus 28-i ülésén határozott a község belterúletének rendezésé -
ről. 15  Ennek nyomán jelentős mértékű járdaépítés indult meg. Beton-
járdát kapott a Csabai, a Malinovszkij, a Mladony..czki, Marx utca 
és a Kossuth tér is. 

Ezt a kibontakozó fejlődést torpantotta meg az ellenforradalom , a--
mely azonban jelentős erők ellenállásába ütközött. Szervezett egy 
gyülést október 28-án, de mire igazi romboló tevékenységét kifejthet-
te volna, akkorra fel is számolták. 1956. november elejétől a kommu-
nisták vezetésével folytatódott a munka ott, ahol abbamaradt, csak 
más politikai légkörben. 

Az ellenforradalom felett aratott győzelem után a község életében 
is a legfontosabb ?eladát az emberek szemléletében kialakult zavaros 
nézetek elleni küzdelem volt. E nézetek elleni eredményes küzdelem-
nek gyors és nagy segitséget nyújtott az MSzMP Ideiglenes KB-nak 
1956. decemberi határozata, amely egyértelműen értékelte az októbe-
ri eseményeket és ezáltal világos utmutatást nyújtott a kommunisták. 
és mindazok számára, akik a néphatalom és a szocialista Magyaror-
szág tántorithatatlan hivei voltak. Igy elméletileg is szilárdan foghat. 
tak hozzá a helyi párt és államhatalmi szervek újjászervezéséhez. 

Tovább erősitette a kommunisták helyzetét az MSzMP Ideiglenes 
KB-nak 1957. február 26-i határozata,amely intézkedett a pártépités-
ről, az államigazgatás és az állami szervek munkájáról. A szoc:.aliz-
mus erőinek összefogásával és az eszmei politikai harccal kapcso-
latban a következőket mondja: 
" Az ellenforradalom erőinek teljes és végleges megsemmisitéséhez 
a proletárdiktatúra eszközeinek következetes és erélyes alkalmazása 
elengedhetetlenül szükséges, de nem elegendő. A megtorló intézke - 
dések mellett feltétlenül szükség van az ellenforradalom eszmei és 
politikai leleplezésére és elszigetelésére. 

Ezeknek a határozatoknak következetes végrehajtása tette lehe  - 
tővé, hogy községünkben 	 helyreállt a törvényes rend, 
hogy a korábban megválasztott szervek és személyek ismét folytat -
hatták rendes tevékenységüket. A kommunisták községünkben még 
az események során keresték a kibontakozás utját, de inkább csak 
érezték, hogy az eseményeknek, vagyis az ellenforradalomnak mik a

•rugói, de elvi magyarázatot csak ezeknek a határozatoknak a megje-
lenése után tudtak adni. Mindenesetre az, hogy hamar felismerték az 
ellenforradalom célját, önálló cselekvésre késztette őket, ami nagyon-

nagy érdeme ezeknek az embereknek. Ezek az emberek a legnehe-
zebb körülmények között is hűek maradtak a párthoz és meggyőző  -
désükhöz, de mindahhoz, amit a szocialista Magyarország az ellen  - 
forradalomig eltelt 12 év alatt elért. 

Községünk kommunistái már 1956. október 30-án újjászervezték a 
pártot. Ekkor mintegy 27 kommunista jött össze és határozta el, hogy 
ezután is mint kommunisták élnek és dolgoznak, függetlenül attól , 
hogy hogyan alakulnak az események. 1(  

"16 
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Ezért követketetetr be, hogy rögtön Kádár János beszédének el - 
hangzása után 1956. november 4-ein Tóth Pái, Konyecsni György, 
Gáleg Mihály és a szabadsága alatt kitört ellenforradalom miatt itthon 
rekedt Hajdu Mihály honvéd őrnagy vezetésével átvették a karhatal  - 
mat  az ellenforradalom fegyvereseitől, majd rögtön ezután a Tanácshá-
zát is. 18  Ekkor újból elfoglalhatta funkcióját a korábbi tanácsválasz-
tás során törvényesen megválasztott tanácselnök Konyecsni György 
és a tanácstitkár, Tóth Pál. Ez a nap fordulópont a község életében 
és az ellenforradalom által elinditott eseményekben is, mert ettől kezd-
ve a törvényes rend helyreállt a községben, a párt, a tanács és a 
'rendőrség biztositotta a törvényes rendet és a község lakóinak nyu - 
galmát, biztonságát. Ettől a naptól kezdődik az a fejlődés, amelynek 
eredményeként községünk a megye egyik legszebb községe, melynek 
lakói azóta zavartalanul fejlődnek anyagi és kulturális téren. 

Az 1958. november 16-án választott 63 tanácstag már a lakosság 
teljes támogatásával és bizalmával foghatott hozza a község előtt álló 
problémák megoldásához, melyek egyrészt a múltból örökölt, másrészt 
a jelenből fakadó problémák voltak. A célja a községi Tanácsnak a-
zóta is az, hogy a lehetőségekhez mérten max;málisan kielégitse a 
lakosság kommunális, egészségügyi, kulturális igényeit. 

Az 1958-tól 1970-ig terjedő időben nagyjelentőségü  épitkezések 
folytak a községben. Ezek az épitkezések mind a község  fejlesztését 
szolgálták és nélkülözhetetlenek voltak. A község vizellátási  problé-
májának megoldását volt hivatott az eddig legnagyobb épitkezés  : a 
törpevizmü, melynek első szakasza 1962-be.-i, második szakasza 
1966-ban nyert befejezést. 19  Ennek eredményeként a község egész 
területét behálózza a vizvezeték, összesen 37 km hosszúságban.  En-
nek a megépitése 6 079 000  Ft-ba került. Ebből lakossági hozzáiá -
rulás 4 328 700 Ft, melyből természetbeni munka 1 160 000 Ft, 
pénzbeni hozzájárulás 3 168 700 Ft. Tanácsi hozzájárulás 694  800 
Ft, vizügyi támogatás 1 055 500 Ft. 20  A vizmüvet a lakosság tár -
sulati uton, jórészt a maga erejéből épitette, amit a fenti költségbontás 
is igazol. 
Mivel szinte minden lakásban berendezkedtek a vizmü vizének  hasz-
nálatára, időközben a kezdeti egy kút kevésnek bizonyult a  felmerült 
igények kielégitésére, ezért 1971-ben új kutat kellett fúrni, melynek 
furási összege 469 302 Ft összeget tett ki. Azóta zavartalan a vit-
ellátás. Ez az összeg is a lakosság pénzéből, a Községfejlesztés` 
Alapból nyert kiegyenlitést. 21 

1961-ben kezdődött el egy télen-nyáron működő tisztasági  fürdő 
épitése. A fürdő 1968-ra készült el, 2 581 227 Ft-ba került. 22 

A község belterületének uthálózata 56 000 fm, ebből 2760  fm a 
községbe öt irányból befutó KPM utak hossza, 840 fm a tanács  ke-
zelésében lévő szilárdburkolatú ut, a többi kiépitetlen földut.  Sajnos, 
a földutak még ma is 52 390 fm hosszuak. 23  Ezen a helyzeten  pr.•ó-
bált javitani a tanács, amikor 1959-ben tervbe vette több utca  útjainak 
szilárd burkolattal való ellátását. Ebből mindössze egy utca, a Sallai 
utca kapott szilárd burkolatot 1961-ben, bekerülési költsége 1 050 000 
Ft, hossza 840 fm. Ez a helyzet azóta sem változott, az anyagi lehe- 
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tőségek hiánya miatt a tervbe vett utépitési munkálatok azóta telje-
sen leálltak. Napjainkban ilyen mu-ikát csak megfelelő állami támoga-
tással lehet folytatni, ez ma a község erejét messze meghaladó fel-
adat, viszont itt is jó volna előre lépni. 

1965-ben épült fel egy szertárral, fizikai-kémiai előadóval, kony-
hával és étkezővel ellátott négytantermes iskolaegység, mely kielégi-
ti a korszerü követelményeket. Az iskolára forditott összeg 2 520 
623  Ft volt.  24  

Községünkben igen sok idős, nyugdijas és járadékos ember él 
akik közül sokan egyedülállóak, hozzátartozóik nincsenek vagy mesz-
sze élnek, igy velük a tanácsnak kell törődnie. Ezen idős emberek 
életének megkönnyitésére hozta létre a tanács az " Öregek Napközi 
Otthoná " - t, ahol ezek az idős nők és férfiak hasznosan és kelre - 
mesen tölthetik  el  napjaikat kulturált körülmények között, ahol étkezés-
ben és orvosi ellátásban is részesülnek. E napközi otthon berende-
zésére 209 258 Ft-ot forditott a tanács. 25 

A községnek 1968-ig nem volt bölcsődéje. A bölcsőde hiánya a-
zért okozott problémát, mert a kisgyermekes anyák nem tudták hol 
elhelyezni gyermekeiket, s igy munkát sem tudtak vállalni, holott sze-
rettek volna dolgozni. Ugyanakkor a tsz-ek igényelték a munkaerőt, 
igy a két érdek találkozásának eredményeként hozták létre e bölcső-
dét. Erre a célra egy régi épületet újitottak fel és rendeztek be 
566 860 Ft értékben. Igy 20 gyermek elhelyezésére nyilt lehetőség. 26  
A bölcsőde továbbfejlesztése is szükséges lenne. 

Hasonló okok miatt került sor az óvoda bővitésére 1969-ben, en - 
nek eredményeként vált 100 férőhelyes, napköziotthonos óvodává a 
község régi óvodája. Ez a bővités 260 570 Ft-ba került. 27 

A társadalmi ünnepségek rendezésének egyre terjedő igénye tette 
szükségessé 1967-ben a házasságkötő terem megépitését, ahol a tár-
sadalmi esküvőn kívül a névadókat is rendezik. Az ilyen irányú tár-
sadalmi rendezvények szinvonalának emelését szolgálta ez az építke-
zés, ugyanakkor nem elhanyagolható politikai kérdés megoldását is je-
lentette. A házasságkötő terem épitésére 302 659 Ft-ot forditott a ta-
nács. 28  

Az 1958  -  1970. közötti 12 évben a közsémai tanács a község fej-
lesztésére 15 058 718 Ft-ot költött összesen. 	Ez azt jelenti, hogy 
évente átlag 1 254 893 Ft jutott községfejlesztésre. Ez az átlagósz-
szeg önmagáért beszél. Mutatja, hogy mind a lakosság, mind pedig a 
tanács vezetői jelentős erőfeszitést tettek a község fejiesztéséé_t. Ha 
megfigyeljük a 12 év épitkezéseit, megállapithatjuk, hogy mind olya  - 
nok, amelyek hosszú távra befolyásolják a község életét. Bármelyik 
beruházásra gondolunk a fentiek közül, megáliapithatjuk, hogy évtize-
dekre megoldanak egy-egy községi problémát, még akkor is, ha közü-
lük nem egy szükségszerü fejlesztésre szorul akár már a jelenben 
vagy a későbbi évek során. De ezek olyan alapvető beruházások, a-
melyek szükségszerü fejlesztése nem igényel majd akkora összege -
ket, mint létrehozásuk, és a rendelkezésre álló összegek nagyobb ré 
sze új beruházások létrehozására forditható. 
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Pl. kulturház, szilárdburkolatú ittak, csapadék- és szennyviz-elve - 
zető csatornarendszer stb. épitésére. / Ezek megint olyan beruházó - 
sok lennének, amelyek igen hosszú távon megoldanák községünk már 
ma is jelentős problémáját, ugyanakkor csökkentené a város és a fa-
lunk között még meglévő igen jelentős különbségeket, azáltal, hogy 
egyre több olyan létesítményt, beruházást valósitunk meg, mint a váro-
sok. Ez nyilván a későbbiek során odavezet, hogy a fiatalság szive-
sen marad illetve telepedik meg községünkben, és csökken a mező - 
gazdasági nagyüzemek munkaerő hiánya, amivel egyre jobban számol-
ni kell. 

A község tanácsának jelenleg az alábbi intézmények fenntartásá - 
ról és fejlesztéséről kell gondoskodnia: 

1 központi körzeti orvosi rendelő 3 orvosi körzettel, 

fogszakorvosi rendelő, 

1 bölcsőde 20 férőhellyel, 

1 öregek napközi otthona 30 férőhellyel, 

1 napkőziotthonos óvoda 160 férőhellyel, 

1 általános :iskolai napköz'.othon 120 fé -^őhellyei, 

1 általános :skoia 30 tanulócsoporttal, 

1 általános iskolai diákotthon 80 férőhellyel, 

1 közművelődési könyvtár 16 000 kötettel, 

1 müvelődési ház, 

1 költségvetési üzem. 30 

Ezeknek az Intézményeknek a fenntartása, fejlesztése illetve új be 
ruhák.ások eszközlése egyre nagyobb gondok elé állítja a tanácsot és 
a község lakosságát. A gondok legfőbb okát elsősorban abban kell 
keresni, hogy a települések új besorolása következtében Kondoros a 
településfejlesztési Tervben " alsófokú központ " be-sorolást kapott. 
Ez a besorolás az utóbbi években éreztette hatását a község egész 
életében, leginkább a fejlesztés tekintetében. 

Az új szabályozási rendszer és a települések besorolása előtt a 
tanács jelentős központi támogatást kapott fejlesztési feladataihoz. Mig 
1965-ben 470 000 Ft állami támogatást kapott a tanács fejlesztési a-
lapjához, addig a IV. ötéves terv időszakára ez a támogatás elma -
radt. 

Az igy kialakult helyzetben a község politikai és társadalmi szer-
veinek, a kommunistáknak és a tanácstagoknak olyan agitációs és 
nevelő munkát kell kifejteniük, amelynek segitségével községünk la -
koáságával megértetik, hogy csak széles társadalmi összefogással, 
és önkéntes felajánlásokkal és társadalmi munkával oldhatjuk meg köz-
ségfejlesztési céljainkat, azokat a javaslatokat, amelyek a tanácsvá - 
lasztási jelölőgyűléseken felmerültek. 
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Ha községünk lakosságának sikerül kibontakoztatnia egy mindenkit  át-
fogó társadalmi összefogást a község fejlesztése érdekében, akkor 
megvan a remény arra, hogy a jelenlegi településfejlesztési besorolás 
ellenére is sikerül magasabb tanácsi vagy állami támogatást nyerni. 

Minden reménye megvan annak, hogy községünk lakói megértve a 
kialakult helyzetet és mint a község százéves múltjában oly sokszor, 
most is mindent meg fognak tenni községünk fejlődéséért. 

Ennek biztositéka a lakosság növekvő jóléte, anyagi gyarapodása, 
amelynek eredményei a felszabadulás óta kézzelfoghatóak, szemmel 
láthatóak. A lakosság életszirrvonala állandó emelkedésének számta - 
lan bizonyitéka van. Pl. 1945-től 1974-ig 725 lakás épült a község - 
ben.  Ezek a lakások általában háromszobásak, fürdőszobával ellátva. 
A lakások közül 293 a berendezett fürdőszobás lakás. A felszabadu-
lás óta 30 esztendő telt el, ez az idő szintén egy újjászületés idősza-
ka. Ha összevetjük ezt a 30 évet az újjátelepitéstől az 1910-ig eltelt 
időszakkal, vagyis az addig eltelt 35 esztendővel, akkor a következő-
ket állapithatjuk meg: 

Az 1910-es adatok szerint Kondoroson 789 ház volt. Ebből 030 
vályogból vagy sárból készült, 5 pedig fából, kőből vagy téglából mind- 
össze 51 házat épitettek. 32  De milyenek voltak ezek a házak ! Á1  - 
talában szoba-konyhás, földes padlózatú, buboskemencés lakások. 
Egészségtelenek, nedvesek, a betegségek. melegágyai. 

A mai lakások ezzel szemben szinte kivétel nélkül téglából épül  - 
nek, padlózatuk deszka vagy parketta, : csempe, olajkályha vagy egyre 

inkább központi fütésesek. 

A felszabadulás előtt alig volt rádió a faluban. Ma 1864. a nyilván 
tartott rádiók száma. Hogy mennyi a hordozható készülékek száma azt 
nem lehet felbecsülni, de tény, hogy szinte minden családban van 
egy-kett3, hiszen sétáló vagy kiránduló családok és fiatalok szinte el -
képzelhetetlenik hordozható rádió nélkül. 1371 TV készülék van a fa-
luban, ami azt jelenti, hogy minden hetedik emberre ,jut egy TV. ké - 
szülék. Jelenleg 2277 lakott épület van a községben. 
Ha ezt összevetjük a rádiók és a téleviziók számával, akkor megálla-
pithatjuk, hogy rádió a lakások több mint 82 %-ában, TV a lakások 60 
%-ában található. 33 

A 125 cm 3-nél nagyobb űrtartalmú motorkerékpárok száma 349, a 
személygépkocsik ,száma. 260. 1960-ban még csak 4 személygépkocsi 
volt a községben. 

Ezek az adatok kétségtelenül igazolják, bogy községünk lakói a 
korábban soha nem tapasztalt anyagi felemelkedés korszakát éli. Ez 
a kibontakozó és egyre emelkedő anyagi jólét az alapja és garanciája 
annak a reménynek, hogy községünk lakói sem anyagi sem szellemi 
áldozatoktól nem riadnak vissza, ha községühk jövőbeni fejlődése azt 
megkivánja. 

Még inkább mutatja a község lakosságának anyagi gyarapodását, 
életszinvonalának emelkedését a Kondorosi Takarékszövetkezet tevé-
kenysége. 
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A Takarékszövetkezet 1956. március 12-én alakult meg 170 taggal, 
82 724 Ft betétállománnyal. A párt és a kormány iránti bizalom, szo-
cial:sta rendszerünkbe vetett kétségtelen bizalom jele, hogy már 
1960-ban a tagok száma 447, a résjegy-összeg 45 100 Ft. Ebben 
az esztendőben a 

Forgalom: 	 2 502 313 Ft, 

Betétállomány: 	 738 497 Ft, 

Nyereség: 	 12 711 Ft, 

Kölcsönállomány: 	 356 562 Ft volt. 35  

A lakosság anyagi jólétének gyors emelkedését bizonyitja az 5 
év múlva készitett mérleg, mely szerint 1965-ben a következőképpen 
alakult a Takarékszövetkezet mérlege: 

Tagok száma: 3:372 fő 

Részjegyösszeg: 13 300 Ft 

Forgalom: 
18 380 000 Ft 

Betété.l.omány: 7 556 000 Ft 

Kölc..ónállomány: 1 850 000 Ft 

Nyereség: 89 000 Ft. 36  

Öt év múlva, 1970-ben ezek a mutatók szinte kivétel nélkül meg-
duplázódtak. Az 1970-es mérleg a következőket mutatja: 

Tagok száma: 2 962 fő 

Résziegyösszeg: 297 400 Ft 

For4a.lom: 27 000 000 Ft 

Betétállomány: 18 923 000 Ft 

Kölcsönáll _many: 5 462 000 Ft 

Nyereség; 106 000 Ft. 3  

Ebben az esztendőben az egy betétesre jutó átlag: 8 757 Ft, az egy 
lakosra jutó átlag: 1 633 Ft. 

Hogy a fejlődés állandó, és hogy egy országos, tervszerű élet - 
szinvonal-politikai kondorosi vetületéről van szó, ahhoz kétség nem 
férhet. A negyedik ötéves terv következetes végrehajtásának eredmé-
nyeként a mezőgazdaság zavartalanul fejlődik, ennek következménye-
ként nő az életszinvonala, anyagi jóléte Kondoros lakóinak is, s en-
nek egyik kifejezője a Takarékszövetkezet eredményeiben megnyilvá-
nuló nagyarányú fejlődés, ami az elmult három évben felgyorsult. 
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Az 1973-as adatok a következők: 

Tagok száma: 	 3 667 fő 

Részjegyösszeg: 	 370 600 Ft 

Forgalom: 	 33 500 000 Ft 

Betétállomány: 	 2 9 957 000 Ft 

Kölcsönállomány: 	 7 577 000 Ft 

Nyereség: 	 345 000 Ft. 

Az egy betétesre jutó átlag: 10 600 Ft, az egy lakosra jutó átlag : 
2 679 Ft. 38  

Ezek a számadatok önmagukért beszélnek. Mint látható, 5 éven - 
ként több  mint  100 %-os a betétáliomány növekedése, és ha az utób-
bi 3 év betétállományát nézzük, amely meghaladja a 10 milliót, akkor 
nyugodtan kijelenthetjük, hogy a lakosság takarékoskodási lehetősége 
és kedve töretlen, mert életszinvonala és anyagi gyarapodása is tö - 
retlen. 

A község lakossága anyagi jólétének növekedését az ÁFÉSZ 
fejlődésében is nyomon követhetjük. Az ÁFÉSZ még 1946. januárjá-
ban megalakult, de kezdeti fejlődése nem a legjobb irányba haladt az 
akkori lelkiismeretlen vezetés miatt., aminek az lett a következménye, 
hogy 1946. november 17-én 180 000 Ft hiányt állapitottak meg a szö-
vetkezet gazdálkodásába:i. 1948 februárjában alakult újjá Kondorosi 
Erzsébettéri Földmivesszóvetkezet néven. 
Az új vezetőség tagjai itt is azok az elvtársak voltak, akiket a köz  - 
ség életének más területein is megtaláljuk ezekben az időkben. Az új 
vezetőség névso •a ezt kétségtelenül igazolja. A vezetőség tagjai: 
Kiss Pál,  Dian  András, Buzás János, Urbán István, Major András, 
Konyecsni György, Sonkoly Mihály, Balázs Pál, Jantyik István, Kar-
sai János, Szentesi György, Kiszeiy P il, Glózik Pál,  Frankó Pé.l, 
Hajdu György. 

A földmivesszövetkezettel egyidőben működött a községben egy 
másik szövetkezet is, a polgári gyökerű " Hangya Fogyasztási Szö-
vetkezet ". E két szövetkezet 1949. január 16-án történt egyesülé-
sével alakult ki Kondoroson az egységes fogyasztási szövetkezet, 
mely ma ÁFÉSZ / Általános Fogyasztási és Értékesitő Szövetkezet 
néven ismert. A földmüvesszövetkezet feladata volt az újgazdák segí-
tése úgy, hogy ellátta őket iparcikkekkel, és >;elvásárolta termékeiket. 
Kezdetben az egyik legfontosabb feladata volt a felvásárlás megszer-
vezése. Gabonát, sertést, baromfit, tojást, zsirt vásárolt, piacot terem-
tett az ujgazdák számára. 

195 1-ben már gazdaságos a tevékenysége, eredménye 230 000 Ft. 
Vagyona: 534 000 Ft. Gazdasági egységei: 4 kiskereskedelmi, 3 ven-
déglátóipari, 5 felvásárlási egység. Az 1950  -  55 közötti időszak 
igen jelentős a szövetkezet fejlődése szempontjából. Ezekben az évek-
ben térnek rá a szakositott bolthálózat kiépítésére, ezekben az évek-
ben jelentős épitkezéseket is folytatnak / ruházati-, háztartási-, kultur- 
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cikk-, önkiszolgáló bolt, presszó, cukrászmühely, irodaház épül ! Az 
5 év alatt  a szövetkezet forgalma 3 millió forintról 30 és fél millió fo-
rintr4 1emelkedett . 1955-ben  a.  szövetkezet elnyeri az " Élüzem " ci - 
met. 

1955-től töretlen az ÁFÉSZ fejlődése. A gazdasági eredményeket 
kifejező mutatók azonban nemcsak a szövetkezet helyes és tervszerű 
vezetését, jó gazdálkodását mutatják, hanem a lakosság életszinvona-
lának állandó emelkedését is, hiszen a szövetkezet forgalmának növe-
kedése a lakosság vásárlóképes keresletének is mutatója. Az ÁFÉSZ 
tevékenységér, még jelentősebbnek látjuk akkor, ha figyelembe vesz - 
szük, hogy a két közeli város: Békéscsaba és Szarvas sok vásárlót 
vonz, s ezzel a konkurenciával nem könnyű " megküzdeni. " 
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Jelenleg az ÁFÉSZ az alábbi egységeket üzemelteti: 42 

Kiskereskedelmi egység 17 

Vendéglátóipari egység 10 

ebből szeszmentes 2 

Ipari egység 4 

Felvásárlási egység 3 

Szolgáltató egység 4 
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A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE 

1. A mezőgazdaság fejlődése, földreform  

Kondoros földrajzi adottságainál fogva mezőgazdasági jéllegü köz-
ség. A mezőgazdaság ágazatait tekintve az Árpád-kortól együtt fejlő-
dött a gabonatermesztés és az állattenyésztés. Mig a honfoglalás utá-
ni mintegy fél évszázad az állattenyésztés elsődlegességét bizonyitja, 
úgy az utána következő időszak - egészen a török megszállásig  -  a 
gabonatermesztés fokozatos térhóditásának és elsődlegessé válásának 
időszaka nemcsak a megye, hanem a község gazdasági fejlődésében 
is. 

A mezőgazdaság fejlődéséről, a gabonatermelés módjáról és esz-
közeiről nagyon kevés adat maradt az utókorra. Ezekből az adatok - 
ból azonban a fő következtetést le lehet vonni, mégpedig azt, hogy 
a 16. századra a gyulai uradalomhoz tartozó községekben elsősor  - 
ban  búzát, árpát, zabot, kölest és lent termeltek. Ezekből a termé  -
nyekb3l fizették a települések lakói a szolgáltatásokat a földesurnak 
és az egyháznak. 

A 16. században Kondoros a gyulai uradalom egyik legjelentősebb 
községe, 1554-ben itt fizetik a legnagyobb kilencedet: 263 kalangya 
és 18 gyulai köböl búzát, 5,5 gyulai köböl árpát. 1  /  a kalangya: 2 
kereszt, 1 gyulai köböl: 207  -  210 liter / Felvetődik a kérdés: hogyan 
termeltek községünk lakói ebben az időben ? 

A gabonatermelésnek négy fázisát különböztetjük meg: a talajelőké-
s zité st, vetést, aratást, cséplést. 

Az első fázisra, a talajelőkészitésre vonatkozóan megállapitható 
hogy egyszeri szántásba vetették a magot. Kondorosra és környékére 
a földhasználat tekintetében a parlagrendszer volt a jellemző. Ennek a 
rendszernek az alkalmazását bizonyitja az a tény, hogy Kondoros, 
Berény, Gyur községek a gyulai uradalom legtöbb zabot és kölest 
termelő községei. 2  

Kondoros tehát azért lehetett az egyik legtöbb zabot és kölest ter-
melő település, mert parlagrendszerben használták lakói a földet. Par-
lagba ugyanis csak olyan növények vethetők, amelyek nem sülnek ki 
a kövér talajban. Ilyenek a köles és a zab. 

A jobbágyok számára nem lehetett könnyi a parlag feltörése. A 
szántáshoz 3-4 pár igavonó állatot kellett használniuk. Ennyi igavonó 
barma azonban nem minden jobbágynak volt, ezért többen összefog  - 
ták állataikat és úgy szántottak. Ezt a szántási formát nevezzük eke-
társulásnak. 

A földeket nem trágyázták, nemcsak azért, mert ez még akkor is-
meretlen volt,hanem azért, mert a frissen feltölt ugar évek múlva is 
elég kövér  volt  ahhoz, hogy jó termést adjon. 
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A kiélt területet aztán újra legelőkert használták évekig, mig az újon-
nan feltört parlag ki nem merült. A talajerő utánpótlását a  tarló beszán-
tása jelentette.  

A vetés - úgy, mint az országban - kézzei történt. Az egy holdba  
vetett mag mennyisége 1 simándi köböl lehetett. / 1 hold = 900 1300  
n.öl, 1 simándi köböl = 80 - 83 liter.  / 3  

A gabona betakarításával, az aratással kapcsolatban a következő-
ket állapithatjuk meg: községünkben sarlóval és kaszával egyaránt  
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A táblázat egyértelműen bízonyitja, hogy a búzát általában sarló-
val, az árpát kaszával aratták. A sarlóval aratott búzát kévékbe kö-
tötték, a kévéket keresztekbe rakták. Egy keresztbe 13 kévét raktak.  

Tehát 1 kalangya 26 kéve búzát jelent.  

A kaszával aratott  gabonát kötetlen . somóba,boglyábá rakták. A  
learatott gabona legnagyobb csomója az asztag. Az asztag a gabona  

tárolását szolgálta a cséplésig. A jobbágyoknak a dézsma tejében le-
adott gabonát be is kellett szállrtaniuk az asztagrakó helyre. Az asz  
tag nagysága az asztagba rakott gabona mennyiségétől függött, ez  
nem volt egységes.  
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Kondoroson 1563-ban egy asztagban 894 kalangya volt. 

A cséplés jóval az aratás után nyomtatással vagy cséphadaróval 
történt. A termés mennyisége éppen azért, mert vidékünkön a parlag-
rendszer uralkodott, a feltört talaj minőségének megfelelően más és 
más volt az egyes községek cséplési eredménye is. 1560-ban pl. 
Békésen 125 kalangyából 144 Kondoroson 204 és fél kalangyából 
151 simándi köböt csépeltek. 

Lényegében igy termeltek Kondoroson a Középkorban egészen a 
községnek a 16 - 17. század fordulója körül bekövetkezett pusztulá-
sáig. Ettől kezdve Kondoroson megszünt a gabonatermelés egészen 
a 19. század második felében történt ujratelepitésig. Kondoros és vi- 
déke puszta lett, ahol a legelőkön gulyák, ménesek és birkanyájak le-
geltek. Kondoroson és környékén a külterjes pásztorkodás vált tehát 
uralkodóvá a 16. század végétől a 19. század közepéig. 

A kondorosi puszta azon kivül, hogy állandóan itt élő nyájak lege-
lője volt, állomáshelye volt az Er délyből a nyugati piacokra hajtott 
nyájaknak is. A Békés megyei legelők jelentőségét mi sem bizonyitja 
jobban, mint az, hogy a török kiűzése után az itt élő örmény kereske-
dők 30 millió forintot szedtek be a nyugatra hajtott marhákból egy év-
tized alatt. 

A ( 19.) század első negyedében ez a kép megváltozik. Ekkor 
már nem a szarvasmarha a fő kiviteli cikk, hanem a merinói juh gyap-
ja. Vajon mi lehet az oka, illetve alapja a külterjes állattenyésztésnek 
és az állomány fajtabeli változásának ? 

A külterjes pásztorkodás alapja az alacsony népsürüség, ami a 
150 éves török megszállás eredményeként maradt vissza. Ezen a kez-
deti telepitések sem tudtak változtatni, Békés megye csak a 19. szá  - 
zad második felében kezd rohamosan népesedni, igaz hogy akkor a 
népsürüség meghaladja az országos átlagot, ami újabb problémák alap-
jává válik. 

" Az állattenyésztési specializáció áttevődéEle a juhtenyésztésre, a 
nyugati textilipar kapitalista fejlődésében keresendő. A textiliparnak 
nagymennyiségű gyapjura volt szüksége, ezért nyilvánvaló, hogy a le-
gelőkön a szarvasmarha csordákat a juhnyájak váltották fel. Ez szük-
ségszerüen van .igy, ugyanis a kapitalizmusra jellemző, hogy a terüle-
ti specializációval együtt jár az ágazati specializáció is. Néhány ter-
mék előállitására alapozott üzemek és tájak alakulnak ki spontán, az 
értéktörvény termelés-szabályozása nyomán. A kapitalista mezőgazda-
sági üzemek is olyan terméket termesztenek, amelyekkel a helyi ter  - 
mé szeti és gazdaság-földrajzi adottságokat a leggazdaságosabban tud-
ják kiaknázni. Bizonyos adottságokkal rendelkező területeken belül 
hasonló termelési jellegű üzemek jelennek meg, s ezek termelési e-
gyüttese termelési körzetet alkot. E területi specializációt, a mezőgaz-
dasági körzetek kialakulását a profitnövelés szempontjai irányitják, ami 
az egyes területek természeti és gazdasági erőforrásainak minél tö-
kéletesebb kiaknázására ösztönöz. " 6  
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A feudalizmusban ez a munkamegosztás esetleges, véletlenszerű, 
alapja a természeti környezet különbsége. Ezért van az, hogy a la - 
kosság pusztulásával Békés megyében  -  igy Kondoroson is  -  úgy 
változott meg a természeti környezet, hogy a török megszállás utáni 
feudalizmusban vidékünkön a külterjes pásztorkodást tette kifizetővé, 
benne a szarvasmarhatartás specializációjáva. A 18  -  19. században 
a táj adottságai alig változnak, de az ágazati specializáció a juhte  -
nyésztésre tevődik át azért, mert ekkor ez a kifizetődőbb a nagyüzem 
számára. 
A külterjes pásztorkodás belső tartalmát az alacsony népsürüség ad- 
j a. 

Amilyen mértékben fejlődik a kapitalizmus, úgy válik egyre kifeje •- 
zettebbé a  mezőgazdasági termelőkörzetek elkülönülése, ugyanis a 
többletprofit  megszerzését a speciális lehetőségek jó kihasználása biz-
tositja.  Ennek jegyében nagyszerűen végigkisérhettük a változást, de 
a folyamat  nem állt meg, Kondoros éppen e további folyamatnak is kö-
szönheti telepitését 1875-ben. 

Békés megyében, de Kondoroson is a területi specializáció a 19. 
század második felében kezd megváltozni. Az európai piacon megjele-
nik az amerikai és az orosz gabona és az ausztrál gyapju, amely 
nagy tömegben elárasztja az európai piacot. Az Európa-szerte fellen-
dülő urbanizáció következtében nő a kereslet a búza iránt. Ennek kö-
vetkeztében megindul a növényi specializáció, elsősorban a búza irá-
nyában. E folyamat korábbi kibontakozásának a külső hatáson kivül 
belső akadályai is voltak, nevezetesen: a már emlitett alacsony nép  -
sürüség mellett a nagy vizjárta területek miatt a kismértékű szántóföld 
és a vasutak hiánya. Békéscsaba 1858-ban kapcsolódott be a vasuti 
hálózá`ba, ezzel lényegileg a megye bekapcsolódott a kor szinvonalá ---
nak megfelelő gazdasági vérkeringésébe. 

A külső és a belső tényezők találkozásának hatására igy  indult 
meg a táj átalakulása, amelynek következtében feltörték a Kondoros 
környéki pusztát is, és a legelők búza és takarmánytermő területté 
váltak. A szántóföld nagyarányú növekedése meghaladta az országos 
átlagot. 1870-ben az országos átlag 60 % körüli , megyénkben ez 70 
%-os. Ennek következtében csökkent a szarvasmarha állomány, az ál-
lattenyésztés másodlagossá vált, speciális ággá  a  sertés és baromfi  - 
tartás vált. 

A kapitalista korszakban fejlődött a vidék mezőgazdaságának szin- 
vonala a megelőző korszakhoz képest. A fejlettebb termelő erőkkel 
rendelkező társadalom a természeti adottságokat is jobban, hatékonyab 
ban tudta kihasználni., 

A feudalizmus " véletlen munkamegosztásának " természeti földrajzi 
bázisát a nagy, természetes fűterületek adták. Ezek vizellátását a sza-
bályozatlan folyók szerteágazó mellékágai szolgáltatták. Ez a vizellátás 
csak tavasszal volt megfelelő, nyár végére ezek a legelők kiégtek, mi-
vel a legelő a legcsapadékigényesebb művelési ágak közé tartozik. 
E téren csak az erdő és a rét előzi meg. A csapadékszegény DK-Al-
föld éghajlati adottságaival nem volt összhangban a legelőgazdálkodás, 
csupán a termelőerők fejletlensége miatt volt a gazdálkodás alapja. 
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A legelők tavasszal dusfüvüek voltak, de a nyár folyamán egyre ke  -
vesebb lett a takarmánymennyiségük, télen pedig a ridegen tartott állo-
mány az éhhalál szélén tengődött, sőt jelentős részük  -  nem bírván 
az időjárási viszontagságokat - el is pusztult. 

A kapitalizmus előtt kialakult termelési ágak nem vesztették el tel-
jesen jelentőségüket ebben az időszakban, éppen a természeti adott-
ságok miatt.  
A Körösöktől É-rá - jórészt a talajadottsagok miatt  -  a legelőterületek 
nagy jelentősége megmaradt, a szántógazdálkodás súlypontja a Tisza 
és a Körösök közötti Békés - Csanádi löszháton alakult ki. A kapita - 
lista fejlődés második szakaszában, vagyis a két világháború közötti 
időszakban ez a kialakult földrajzi munkamegosztás nem változott, nem 
is változhatott, de az egyes tényezők arányában lényeges eltolódás 
kővetkezett be. 

A szántóföldi növénytermesztésre a két világháború közötti időszak 
ban jellemző : 

1. a gabohatei melé s túlsúlya - specializáció: búza - kukoLica, 

2. ipari, árujellegű növények: 

a, a  századforduló előtt: dohány, olajos növények: repce, 

b, az első vil $háború után: cukorrépa  /  a Mezőhegyes, Sar-
kadi cukorgyárra támaszkodva /, 

c) zöIdségfélék: az öntözés növekedett. 7  

A művelési ágak és a vetésterület átalakitásából következik az ál-
lattenyésztés és ezen belül a specializáció megváltozása is. Az állat-
tenyésztésen belül a  szarvasmarha-állomány  tovább csökken, másod  -
lágossá válik. Egyre erősebb a sertés - baromfi specializáció, a juh-
tartás viszont jelentéktelenné válik. 

Ebben é folyamatban tökéletesen benne van Kondoros mezőgazda-
sági fejlődésének képe is. Az 1850-es évekig Kondoros határa lege-
lő, specializált ágazat a szarvasmarha, juhtartás. Ezután feltörték a le-
gelőt, a művelhető területet szántófölddé alakitották át. Kondoros egész 
területe 15 589 kat. hold volt, ebből szántóvá lett 14 955 kat. hold. 8  
Ez a terület 1935-ben sem változott, ekkor a szántóterület 14 759 kat 
hold. A különbség mindössze 196 hold, de figyelembe kell venni azon 
túl, hogy ez a változás szóra sem érdemes, hogy közben a községis 
terjeszkedett a szántó rovására. 

Kondoroson is a búza és a kukorica termesztésére specializálódtak 
a gazdaságok. Az állattenyésztésben a sertés és a baromfitenyésztés 
vált elsődlegessé. Ime néhány adat a sertésállomány növekedésének 
igazolására : 
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Sertésállomány összesen: 9 

1895-ben 4 736 db 

1935-ben 7 705 db 

1942-ben 11 454 db 

1962-ben 12 265 db 

1966-ban 11 888 db 

Baromfiállomány összesen: 10 

1895-ben 13 956 db 

1935-ben 19 661 db 

1966-ban 91 883 db 

A juhok számá 1895-ben: 87 db, 1966-ban: 2088 db. A szarvas-
marha-állomány 1895-ben: 2139 db, 1936-ban: 2712 db. 11  Ezek a2 
adatok a kezdő és az utolsó év statisztikai adatai, melyek nagyszerü-
en igazolják ezen ágazatok stagnálását vagy jelentéktelen változását. 
Lényegében a szarvasmarha- és juhállomány újbóli fejlődése a felsza-
badulás után indult meg. 

Ez az állapot a felszabaduláskor és a földosztás megkezdésekor. 
A felszabadulást követő földosztás u6án sem a növénytermesztés, sem 
pedig az állattenyésztés vonatkozásában nem következett be változás, 
mert az új földtulajdonosok is búzát, kukoricát termeltek, baromfit és 
sertést tartottak. 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. március 15-i rendeletével el 
rendelte a földosztást, a szegényparasztság földhözjuttatását. Ez a dá-
tum fordulópont nemcsak a magyar nép, hanem a magyar mezőgazdast 
történetében is. Politikai szempontból a földosztáslegnagyobb jelentősé-
ge abban van, hogy ez a rendelet felszámolta az  "  ezer éves társadal-
mi igazságtalanságot ", a föld annak a kezébe került, aki évszázado  - 
kon át vérével és verejtékével öntözte azt. A parasztság gyakorlatilag 
is kezébe vette az országot a kapott földön keresztül, igy hazája lett 
az a föld, melyet évszázadokon át védelmezett és meg is tartott. A pa-
rasztok milliói érdekeltté váltak az új, független, szabad Magyarország 
é pité sé be n. 

A magyar mezőgazdaság történetében azért fordulópont, mert  kezde-
tét jelentette egy új minőségü mezőgazdaság kialakulásának. 

Az 1945. tavaszán alakult Földigénylő Bizottság történelmi jelentősé-
gű munkát végzett rövid idő alatt, hiszen sokszáz ember jövőbeni létét 
határozta meg tevékenysége. El kell ismernünk, hogy feladatát nagysze-
rűen betöltötte. 
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A Földigénylő Bizottság elnöke: Látkóczkí Miklós, tagjai: Buzáw Jáns, 
Karsai János, Szrnka András, Timár Gergely, Valach János voltak. 12 

A Földigénylő Bizottság a földosztás céljaira igénybe vett minden 
nagybirtokot és bérletet, ennek eredményként 14 469 kat. hold és 
1261 n. öl földből kiosztásra került 6 720 kat. hold, 1097 igénylő ktj-
zött. Egy igénylő átlag 6,14 j at. hold földet kapott. 222 család 80 1011 
hold földet kapott házhely céljára. A f>4ildhözjuttatottak közül 653 volt 
a nincstelen, 444 igénylő kiegészités cimén kapott földet. 13 

Az új földtulajdonosok hatalmas energiával fogtak hozzá  a  föld mü -
veléséhez, a föld szeretete tette lehetővé az 1944-45-ös években, 
hogy ne maradjon műveletlen egy talpalatnyi föld sem. A Földigénylő 
Bizottság 1945. junius 30-i jelentése is ezt igazolja. Ugyanis május 
25-én még azt volt kénytelen jelenteni, hogy 170 kat. hold parlagon 
hever. 14 
Azonban mennyi nehézséget, mennyi akadályt kellett az újgazdáknak 
legyőzniük ! Az igénybe vett földbirtokok felszerelését ugyan mérsé - 
kelt áron megkapták, de igen sok erőfeszitésre volt mégis szükség 
ahhoz, hogy termelni tudjanak. A bajt a z  okozta, hogy a föld megvolt 
ugyan, de sokminden hiányzott még mellé. Hiányt szenvedtek elsősor-
ban igavonó állatban és vetőmagban. A legnagyobb nehézséget az. iga-
vonó állatok hiánya okozta. A frontátvonulás következtében az amugy 
sem nagylétszámu állatállomány erősen megcsappant úgy, hogy a már 
korábban önálló gazdálkodást folytató középparasztok, de még a  nagy-
gazdák is hiánnyal küzdöttek ezen a téren. 

Az újonnan földhözjuttatott parasztok még inkább érezték ennek  a  
súlyát. Ezen úgy igyekeztek segíteni, hogy munkát válldliak azért,inogy 
az igavonó állattal rendelkező gazdák saját földjük megművelése után 
kölcsönözzék számukra igavonó barmaikat. Ez kettős veszélyt rejtett 
magában: először, hogy az ilyen kölcsönzések az újgazdák nagyfokú 
kizsákmányolásának lehetőségét hordozták magukban, amely lehetősége. 
ket a kölcsönzők egyre jobban  ki is  használtak, másodszor, hogy az 
újgazdák földje nem az optimális időben került müvelés alá , aminek 
következtében már eleve hátrányos helyzetbe kerúltek, I.. rosszabb 
terméseredményt várhattak. Ezekből  következett  egy újabb veszély, 
mégpedig az, hogy az újgazdák nem bírva a súlyos terheket, a ki - 
szolgáltatéttságot, kénytelenek lesznek megválni a földtől, a-mi a nagy 
gazdák további erősödését, vagyonosodását eredményezte volna. 

Nem rendelkeztek az újgazdák haszonállattal sem, ezért nem volt 
trágya sem, ami a talajerő-utánpótlást biztositócta volna. Igy az új 
földtulajdonosok egyre nehezebb  helyzetbe  kerültek, kezdett kibonta - 
kozni a kisbirtokosok válsága, ami kivirágozta.ta a különféle bérlettor--
mákat és részesmüveléseket. A bérlő terményben vagy pénzben fizetett 
megegyezés szerint, a bérleti dijak azonban az ujgazdák szorult hely-
zete miatt igen alacsonyak voltak., 

A legelterjedtebb forma a részesművelés volt. Ez azt jelentette , 
hogy a föld művelését vállaló a termés telét vagy harmadát kapta meg 
a föld tulajdonosától. Különösen a harmados művelés jelentett erős kí  - 
zsákmányolást, azért, mert a szántás, vetés és behordás munkája fejé-
ben kapta a részesmüvelő a termés egyharmadát.. 
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Emellett a legnehezebb, kézi munkákat a tulajdonosoknak, az ujgaz - 
dáknak kellett végezniük. Természetesen ilyen körülmények között so-
kan elhagyták a falut és gyárakba mentek dolgozni, mert a földből meg 
élni nem lehete tt. Igy érthető, hogy a földek minőségi műveléséről nem 
lehete tt  beszélni. Anyagi lehetőségek nélkül a föld sem terem csodá - 
kat, sőt előbb-utóbb kimerül, ami nagyon sok ujgazda esetében be is 
következett. Ezek ellenére - érthetően - az ujgazdák továbbra .is ke -  
ményen ragaszkodtak a földjükhöz. 
Erről a következőképpen ir Sonkoly Mihály a későbbi tsz-alapitó: 
" Viszont a kapott földhöz görcsösen ragaszkodtunk valamennyien. Tö-
retlen erővel élt bennünk az elszánt gondolat: földet vissza nem a -' 
dunk  ! " 15 

A földet valóban nem adták vissza,,, de áldozatai lettek ennek az 
ujfajta kizsákmányolásnak. Gyakran éppen olyanoknak voltak kénytele-
nek harmados müvelésre kiadni a földet, akikkel nemrég együtt izzad-
tak a nagygazdák földén vagy az uradalmi birtokokon, akik most némi 
ügyeskedéssel szert tudtak tenni igavonó állatra és szerszámra. Ezek-
ről az időkről a következőket mondotta Major András, szintén későbbi 
tsz-alapitó: " Már szinte nem volt lelkünknek hová lenni ! Annyira 
fojtogatott bennünket az uzsora, a munkatartozás, hogy abból amit ter- 
meltünk annyi maradt csak,  hogy  az újig kihuzzuk.  '116  

Ilyen helyzet alakult ki körségünkben a földosztástól a termelő - 
szövetkezet4k kialakulásának idejéig, 1945-től 1949-ig. Ez - a köz -
ségünkben kialakui -. 	 -  is  kétségtelenné tette, hogy a régi  uton 
járni az ui polir.ka: és gazdasági körülmények között,  melyek  a  felsza-
badulással alakultak ki, nem lehet. Az országnak is, a parasztságnak 
is uj utra kellett térnie a mezőgazdaság területén is, mert a szocia -
lizmus épitése és a parasztság telemeikedése megvalósahatatlar}  a 
kisparaszti gazdálkodás és életforma fenntartásával, folytatásával. A 
kivezető ut csak a szoc ai:s:a nagyüzemek megszervezése  lehetett. 
Kondoros parasztsága számára is csak ez volt a járható ut. 

2. A termelőszövetkezetek szervezése 

A felszabadulás után  létrejött  demokratikus rend egyik legnagyobb 
vivmánya volt, hogy szétzuzta  a  nagybirtokrends:_ ert a töldosztással, 
es  a " három millió koldul " megindulhatott  az anyagi és szellemi fel-
emelkedés utján. 

1948-ban a két munkáspárt egyesülésével végleg eldőlt a  hatalom 
kérdése, népünk hozzáfoghatott történelmi hivatása teljesitéséhez: a 
szocializmus épitéséhez. Ennek alapvető feltétele volt hogy a falun  is 
megteremtsük a szocializmus építésének feltételeit: a szocialista nagy-
üzemeket, a termelőszövetkezeteket. Az MDP II, és III. kongresszusa 
helyesen jelölte meg ezt az utat. Ezeknek a határozatoknak a hatásá-
ra megíndult országszerte a mezőgazdasági nagyüzemek, az állami gaz-
daságok és a termelőszövetkezetek szervezése. 

Különösen a szegényparasztság volt hive a szövetkezetek szerve-
zésének, hiszen a már  korábban_vázolt körülmények is uj utak kere- 
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sésére ösztönözték őket, ugyanakkor biztak a párt támogatásában is 
az uj életforma kialakitása során. 

Kondoroson is megvolt minden alap a termelőszövetkezeti mozga  -
lom kibontakoztatásához, mivel a kondorosi parasztság számára már 
tarthatatlan volt a korábbi állapot éppen törpebirtokosi helyzeténél 
fogva. Ennek tudható be, hogy már 1948-ban alakult termelőszövetke -
zet községünkben a jelenlegi  Lenin  Tsz. elődje, a Micsurin Termelő-
szövetkezet. 17  Ezt követte 1949-ben a Dolgozók Termelőszövetke -
zet és a Petőfi. 18  Ezek a termelőszövetkezetek valóban az önkén-
tesség alapján jöttek létre. E két termelőszövetkezeten kívül 1952-ig 
még tiz tsz alakult. 1951-ben a Magvető Tsz, 1952-ben a Buzaka  - 
lász, Kossuth, U3 Barázda, Rákóczi, LJj Élet, Viharsarok, Vörös Csil - 
lag  és a Szabad Föld termelőszövetkezetek. 19  Ezek a termelőszö-
vetkezetek azonban már nem elsősorban az önkéntesség, hanem az 
erőltetett szervezés eredményeként jöttek létre, és magukon is visel-
ték annak minden jegyét. Ezekkel az időkkel kapcsolatban a kpvetke-
zőket irja az MSZMP ideiglenes KB-nak 1956. december 5.-i határo-
zata: " 1. A Rákosi - Ger.ő --kukk, ... 1948 végétől letért a marxizmus 
-  leninizmus elvi alapjáról ... Olyan gazdasági politikát erőltettek a 
népre, amely figyelmen kívül hagyta az ország gazdasági adottságait, 
gátolta a dolgozók életszinvonalának emelését. Az önkéntesség lenini 
elvének megsértésével a termelőszövetkezeti mozgalmat súlyosan 
kompromittálták a parasztság jelentős része előtt. " .2° Ennek a poli-
tikának meg is lett később a káros következménye. Ilyen országos 
körülmények között alakultak a termelőszövetkezetek községünkben. 

Az 1951-52-ben alakult termelőszövetkezetek jórészben az eről-
tetett szervezés és azon helytelen koncepció eredményeként alakul-
tak, mely szerint gazdaságilag olyan helyzet elé kell állitani a pa  -
rasztságot válogatás nélkül, hogy ne lehessen más választása a szö-
vetkezeten kívül. 

Az elvileg helytelen politikát még súlyosbitotta, hogy az 1952-es 
esztendő aszályos volt, s ez a parasztgazdaságokat erősen sújtotta. 
Nagy volt a terméskiesés, de az adó és a kötelező terménybenzol  - 
gáltatás mennyisége nem csökkent. Ez az esztendő a " padlássöp  - 
rés " éve, ami azt eredményezte, hogy nagyon sok kis- és közép  - 
parasztnak a vetőmagja sem maradt meg. 

De hasonló helyzetben voltak a korábban alakult termelőszövetke-
zetek is. Az akkor alakult termelőszövetkezetek pedig egyenesen 
katasztrófális körülmények között kezdték a gazdálkodást. 
Az akkori mintaalapszabályzat előirta, hogy a belépő tagnak vinnie 
kell a közös gazdaságban az alapvető termelőeszközöket  /  eke, bo-
rona, vetőgép stb. /, igás állatokat / ló, ökör / es  a vetőmagot. Saj-
nos, éppen a fent leirtak miatt a tagok döntő többsége erre azért 
volt képtelen, mert e::ek alig vagy egyáltalán nem voltak a birtoká  - 
ban.  Pl. a mai Vörös Október Tsz elődje a Viharsarok, amely 1952. 
szeptember 1-én alakult, olyan nehéz helyzetben kezdte a közös gaz-
dálkodást, hogy az ősz búza vetéséhez szükséges vetőmagot Sza  - 
bolcs megyében, állami hitelből vásárolta. 
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A termelőszövetkezetekbe eleinte döntő többségükben az uradal-
mak volt cselédei és napszámosaiból lett ujgazdák léptek be. Ez 
természetesen érthető volt, hiszen ők voltak a legnehezebb helyzet-
ben. Ezek az emberek most úgy érezték - és jogosan -, hogy ők a 
gazdái a szövetkezetnek, azt csinálhatnak amit akarnak, senki sem 
vonhatja őket felelősségre a tekintetben, hogy hogyan gazdálkodnak. 

Esetenként a szabadság helyett a szabadosság alakitotta hangu-
latukat, magatartásukat, amely a munkafegyelem, a közösségi magatar 
tást gyakran elemi normáinak f:.gyelmen kívül hagyásában nyilvánult 
meg, tetézte a kampányszerüen szervezett szövetkezetek minden ba 
ja: a termelőeszközök hiánya vagy elégtelen volta, szervezetlenség, 
a haszonállatok hiánya, adó, beszolgáltatás, politikai és anyagi bi - 
zonytalanság. 

Hogy anyagilag milyen helyzetben voltak ezek a szövetkezetek , 
hogy a tulhajtás milyen helyzetbe hozta őket, mutatja a mai Vörös 
Október tsz elődjének, a Viharsaroknak a példája: a tojás és baromfi 
beadását úgy tudta csak teljesiteni, hogy a baromfit és a tojást fel - 
vásárolták a piacon, azt szolgáltatták be - mivel baromfi állományuk 
nem volt, de ezt az akkori gazdasági vezetés nem vette figyelembe. 
Igy azután nem  csoda, soda, hogy ezek a termelőszövetkezetek nem tud - 
tak megerősödni, hogy ezekben a tsz-ekben rossz volt a munkafe - 
gyelem, hogy ezek a tsz-ek nem tudtak ellenálj -ii azoknak a megpró-
báltatásoknak, amelyek 1953-ban vártak rájuk. 

Ezek a termelőszövetkezetek az évek folyamán beolvadtak abba 
a három termelőszövetkezetbe, amely jelenleg is él és dolgozik köz - 
ségünkben. Ennek a három termelőszövetkezetnek az utja, fejlődése 

mutatja azt a változást, amely a.község mezőgazdaságának fejlődé -
sében végbement az elmúlt nnye'dl század alatt., 

3. A Lenin Termelőszövetkezet 

A Lenin Termelőszövetkezet, melynek őse a Micsurin Termelő - 
szövetkezet volt, 1948. október 1-én alakult meg a volt Láng- és 
Réthy-'éle majorban. Az alapitó tagok száma 10, a földterület nagy-
sága L50 kat. hold. 21  Az alapitó tagok volt urasági cselédek. A 
tsz utja igen változatos. Az alakulásától 1960-ig eltelt idő a terület

•  és a tagság állandó változásának időszaka. 

A Micsurin Tsz tagjai igen nehéz körülmények között alakitották 
meg termelőszövetkezetüket. 
A majorbeli élet, a falutól való távolság, az elszigeteltség mély nyo-
mokat hagyott életformájukban is. A faluba piac, országos vásár 
vagy nagyobb ünnep alkalmából jöttek be, tájékozottságuk hiányo - 
sabb volt a falu és határa más lakóiénál, de ha lehet, ezek az em-
berek még jobban ragaszkodtak a földhöz és jobban gyülölték a 
múltat, mint paraszttársaik. 
Éppen ezeket az embereket kényszeritette leginkább az élet a közös 
gazdálkodásra, hiszen termelőeszközök, vetőmag dolgában ők voltak 
a legnincsteleriebbek. Ezért is itt_ és legkorábban alakult meg a ter-
melőszövetkezet. 
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Az alapitó tagok a következők: Czirok János, :.somón Márton, Domo-
kos l$tván, ifj. Domokos István, Frankó Pál, Kolompár Pál,  Petrov-
szki Dorottya, Petrovszki Mihály, Réda Mihály, Sallai Ferenc. 

1951-ben csatlakozott ehhez a szövetkezethez az ebben az évben 
alakult Petőfi Tsz. Az egyesülés és a felfejlesztés következtében a 
Micsurin Tsz területe 1250 kat. holdra nőtt, a taglétszáma 90 főre e-
melkedett. Még ebben az évben a további fejlesztés eredményeként a 
földterület 2400 kat. holdra, a létszám 150 főre emelkedett. 23 

A Magvető Tsz, amely 1951 tavaszán alakult, 1952-ben 4700 kat. 
holdra növelte területét, 1953-ban felbomlott, területe 800 kat. holdra, 
létszáma 100 főre csökkent. 24  Ez a tsz is később csatlakozott a 
Micsurinhoz, s az egyesült két tsz Lenin nevét vette fel. A Lenin Tsz 
fejlődése azóta töretlen. 

A •Micsurin Tsz, amely a mai Lenin Tsz-nek mind területileg, mind 
a tagságot és annak erkölcsi arculatát tekintve elődje, mivel szivvel - 
lélekkel a nagyüzemi gazdálkodás hive volt, az akkori mostoha viszo-
nyok ellenére is jól gazdálkodott, pedig igeiz gyenge anyagi eszközök-
kel indult. ,Az alakuláskor a földön kivül mindössze 1 lófogata volt. 
A talajmUnkekt áz 1948-ban Kondoroson létesitett Gépállomás erő- és 
munkagépei Végezték, de minden más munkát a tagság kézi erővel lá-
tott eh Egy év elteltével maégis elérték, hogy isttllóju ban 1.3tériéri, 
15 hizómarha, és 20 db sertés nevelk.ed•:-At. Az 1949 5  év végi álla - 
pot, az 1948-as év alakulása után a .következő volt:  25  

Taglétszám 	 33 fő 

Munkaképes családtag 	 14 tő  

Pártmegoszlás: 	 18 fő 

MDP tag jelölt 	 :L8 fő 

Párton kivüli 	 15 fő 

Szociális megoszlás: 

Nincstelen volt cseléd 	 12 fő 

Uj kisparaszt 	 15 fő 

Régi kisparaszt 	 6 fő 

Földmegoszlás: 

Beadott  saját föld 	 51 kh 

Oszthatatlan csoportbérlet 	293 kh 

Kinthagyott földterület 	 16 kh 

MüVelési ágak: 

Számtó 	 329 kh 

Egyéb 	 9 kh 

Fanét 	 22 kh 
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Állatállomány: 

tehén 	 13 db 

1 ó 	 2 db 

hizómarha 	 15 db 

sertés 	 20 db 

Hiteljavaslat 	 20 000 Ft 

Az 1951. évi járási versenyben a Micsurin Tsz az aratásban el-

ső lett, cséplésben és a kendervágásban is a legjobb eredményt érte 

el. Az id. Jozaf Pál által nevelt 7 db tenyészbika közül 6 db 1. osz-
tályú minősilgst kapott, 1 db a békéscsabai Tenyészállat Kiállitáson I. 
dijat nyert. 	A tsz a legjobb uton haladt a megszilárdulás felé, de 
az 1953-as esztendő kedvezőtlenül éreztette hatását itt is úgy, mint 
a többi tsz-ben. Itt nem a kilépések száma okozott problémát, mert az 
jelentéktelen volt, inkább a munkafegyelem és a hangulat romlott meg, 
a bizonytalanság érzését hintette el Nagy Imre juniusi beszéde. 

Az 1951-es esztendőben a termelőszövetkezet az alábbi részese-
dést fizette tagjainak: 

búzából 	 256 mázsa 

árpából 	 86 mázsa 

kukoricából 	 240 mázsa 

szálasból 	 457 mázsa 

olajból 	 9 mázsa 

cukorból 	 41 mázsa 

pénzben 	 232 000 Ft - ot. 

A természetbeni és a pénzbeli részesedés értéke 423 000 Ft volt. 27 

Az 1240 kh területet kézi erővel kellett megművelni, a kézi erővel 
nem végezhető munkákat a gépállomás erő- és munkagépei végezték. 
Ezekben az években - érthetően - a gazdálkodás eredményességét 
tekintve hullámzó volt, aminek magyarázatát az agrárpolitika hibáinak 
helyi hatásán kivül a tapasztalatlanságban, az anyagi és szellemi erők 
hiányában kell keresni. A termelőszövetkezet 1953-ban alkalmazta az 
első végzett mezőfia 2d sági szakembert , Nagy Vilmos jelenlegi főagro-
nómus személyében. 

Az 1953-as eseményeket átvészelve a szövetkezet a következő 
években megerősödött. A tagság munkaszeretete, a szövetkezethez va 
ló hűsége meghozta eredményét. 1955-ben már 590 000 Ft-ot osztottak 
készpénzben, búzából 850 mázsát, takarmányból 810 mázsát, szálas - 
takarmányból 900 mázsát, cukorból 140 mázsát. 
Természetben és pénzben ebben az  esztendőben  összesen sszesen 2 565 000 
Ft-nak megfelelő összegben részesült a tagság. 
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A termelőszövetkezet vagyona ebben az 

épületekben 

esztendőbor 

534 000 Ft, 

gépek, felszerelésekben 484 000 Ft, 

igás és tenyészállatban 806 000 Ft, 

fenosza 541 000 Ft. 

Érdekes megemliteni, hogy a tejtermelés az 1951. évi 8100 literről 
1955 végére  104  000 literre emelkedett. 30 

Ezek a nagyszerű gazdasági eredmények is kétségtelenül hozzájá-
rultak ahhoz, hogy az 1956-os ellenforradalom nem tudta megrázni a 
szövetkezetet. Most még annyi kilépő tag sem volt, mint 1953-bari. A 
szövetkezet fejlődése ezután töretlen, a tagság hangulata és önbizal-
ma megerősödik. 

Az 1957-től 1960-ig terjedő időszak a csendes, de szorgalmas 
munka évei. Erre az időszakra a visszavonhatatlan konszolidáció a 
jellemző, ami gyakorlatilag ezt jelenti, hogy a szövetkezet termelési 
és szervezeti szinten egyaránt megerősödött. Sem kilépések, sem po-
litikai vargabetűk nem zavarták a termelőszövetkezet fejlődését. 

Az utolsó nagy átalakulásra 1961-62 telén került sor. Ekkor egye 
sült a Micsurin és a Magvető Tsz, valamint ekkor csatlakozott a 
szomszédos Kétsoprony község területének egy része a veii- ható -
ros egyesült tsz-hez. Az igy létrejött uj tsz vette fel a Lenin nevet. 
Ekkor alakult ki a Lenin Tsz mai területe és taglétszáma, ami azóta 
lényegében  nem  változott. A termelőszövetkezet összterülete; 4746 kh, 
melyből közös terület: 3994 kh, a különbözetet a háztáli terület adja. 
A közös szántóterület: 3869 kh. Taglétszám: 720 fő. 31 

Az igazi nagyüzemi gazdálkodás az 1963. évvel vette kezdetét. 
Ekkorra alakultak ki azok a feltételek / állandó terület, állandó lét - 
szám stb /, amelyek lehetővé tették az egyenletes fejlődést, a tervsze-
rű gazdálkodást, a talaj szerkezetének, a hagyományoknak és a spe-
cializációnak legjobban megfelelő ágazatok fejlesztését, uj, nagyüzemi 
eljárások alkalmazását. Az uj, nagyüzemi módszerek alkalmazása te - 
rén a Lenin Termelőszövetkezet mindig nagy kezdeményező készséget 
tanusitott, ami kétségtelenül nagyban hozzájárult a tsz későbbi kiemel-
kedő eredményeihez. 

Az uj módszerek alkalmazását részben az uj gépek, részben az 
uj vetőmagvak beszerzése tette szükségessé. Az 1963••661 1970-ig 
eltelt időszak a fejlődés olyan gyors ütemét hozta, hogy mind a terme-
lés, mind pedig az üzemszervezés területén bevezetett uj módszerek 
hamar elavultak, a " régieket " " ujak " váltották fel. S ezek alkalma-
zására mindig volt kedv és bátorság a tsz vezetőiben és tagságában 
egyaránt. 
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Igy került sor a négyzetes kukorica, az ikersoros kukorica és az 
osztott aratás módszerének alkalmazására a termelési technológia so 
rán. Ezeket a módszereket Kondoroson a Lenin Tsz alkalmazta elő - 
ször. Az évek során ezek a módszerek és eljárások is elavultak. 
1968-tól még korszerUbb eljárásokat vezettek be a termelésben, amit 
a kemizálás és az újabb technika alkalmazása tett lehetővé. Ettől az 
időtől kezdve vált általánossá a vegyszeres gyomirtás és kapás és 
kalászos növényeknél, levéltrágyázás, talajfertőtlenités, hibrid vető - 
magvak alkalmazása nagyhozamú búza és kukorica termelése érde - 
kében, istállótrágyázás búza alá, nagyhozamú búzafajták kétszeres 
termesztése takarmányozás céljára, a lucernabetakaritás maximális 
gépesitése, hideglevegős széna és kukoricaszáritás bi hogy csak a 
legtortosaboakat emlitsük. 

Az állattenyésztésben a tápok, tápszerek, kiegészitő takarmányok 
etetése fejlett módszerekkel / önetető, önitató /, baromfielőállitás hib-
rid alapany agból. 

Különösen jelentős eljárás volt a cukorrépa fej gépesitett betaka-
r;tása, melyet ez a termelőszövetkezet oldott meg elsőnek, s melyről 

,met is készitettek. 

Ennek a mindig ujat kereső gazdálkodási módnak köszönhető, 
h'gy a két fő ágazatban: a növénytermesztésben és az állattenyész-
tésben évről-évre nőttek a terméseredmények. A tsz vezetői azt a 
célt tüzték - és helye sen - maguk és a tagság elé, hogy a növekvő 
évi összh.ozam értékét megközelitően fele-fele arányban kell biztosita-
ni. Ennek a helyes aránynak a megvalósitásához azonban hiányoztak 
az állattartási férőhelyek, sőt a meglévők is korszerűtlenek voltak. 
Ezért ezeket tervszerűen fejlesztették, 1962-től a baromfi, majd 1967-
től a szarvasmarha férőhelyek felépitésével a bevételek alakulása a 
két fő é.gazatban csaknem azonossá vált. Az előrelátásra jellemző , 
hogy az azóta megjelent szarvasmarha program igazolta az elképze-
léseket, melyeket a tsz vezetői még a 60-as évek elején kialakitot -
tak:. Az 1967-70. között megépült istállókban 335 db tehenet tudtak 
elh. el.ve  zni . . 

Mint nagyon sok termelőszövetkezet, igy a Lenin Tsz is, szinte 
egész története során munkaerő gondokkal küzdött. Ezek a gondok 
kettős értelemben jelentkeztek, am: a munkaképes tagság összetéte-
léből szükségszerűen következett. Ugyanis országos és helyi problé-
ma is volt, hogy igen magas volt a dolgozó tagság átlag életkora, a-
mi azt eredményezte, hogy a nehéz fizikai munka végzésére / répa - 
egyelés, kapálás, répaszedés, kukoricatörés / nem lehetett munkaerőt 
találni. A fiatalok a városokban könnyen találtak munkát, tömegével 
helyezkedtek el az iparban. Az elszivó erejét növelte a nagyobb 
szociális, kommunális és kulturális juttatások társadalom adta lehető-
sége is.  

1968-ban a termelőszövetkezetnek 706 tagja volt. Ebből 60 éven 
felüli 201 fő, a tagság létszámának 28,50 %-a. Ezek életkoruknál 
fogva már eleve nem jöhettek számitásba nehéz fizikai munkák vég-
zésére. A hatvan éven aluliak száma 505 fő, a tagság létszámának 
71,50 %-a. Azonban ez az 505 fő /72,50 %/ a következően oszlik 
meg : 32 
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16 - 20 évig 49 fő 8 

20 - 40 évig 225 fő 45 % 

40 - 60 évig 235 fő 47 %. 

A fenti adatokból világosan látható, hogy a legmunkaképesebb kor-
osztály tagjai, a 20 - 40 év közöttiek, a 60 éven aluli tagság lét - 
számának csak 45 %-át adják, és igy érthető, hogy 1966-ig mun-
kaerő gondokkal küzdöttek, ill. küzködtek. 

Ekkor azonban megváltozott a helyzet. A helyzet megváltozásának 
több oka volt: 

1. a fokozottabb gépesités / kukoricatörés, répaszedés / 

2. új módszerek alkalmazása / vegyszeres gyomirtás stb / 

3. az egy tag által ledolgozásra kerülő munkanapok számának 
növekedése. 

Ezeknek a kérdéseknek a megoldása eredményezte a nehéz fizi-
kai munka alóli felszabadulást, ami viszont 1967-re azt eredményez-
te, hogy jelentős munkaerő szabadult fel, s ezek munkával való ellá-
tásáról kellett gondoskodni. Mig tehát 1967-ig általában a munkaerő 
hiány jelentett  komoly gondot a termelőszövetkezetben, most a mun-
kaalkalom teremtése vált gonddá. Ezt a problémát a kertészeti ága 
zat megteremtésével oldották meg. 365 kh-on kezdtek termelni zöld-
borsót, zöldbabot, paprikát, paradicsomot, káposztát, amivel lehetővé 
vált 80 - 100 fő állandó foglalkoztatása, ami egészen napjainkig meg-
oldotta a foglalkoztatottságot. 

A jelenleg rendelkezésre álló kézi munkaerő biztositja a felmerü-
lő kézi munkaerőszükségletet. Időszakonként - főleg nyáron - 50 -
60 fő családtag / gyermek / is részt vesz a munkák végzésében. 

A fent vázolt ter::lelési koncepciók és problémák megoldása illet-
ve megvalósitásának eredményeként érte el a szövetkezet nagyszerű 
eredmé nyeit. 

Vizsgáljuk meg ezeket az eredményeket a két fő ágazat, 
termesztés és az állattenyésztés vonatkozásában. 33 

a növény- 

Növénytermesztés 1963. 1965. 1970. 1973. 
kh/mázsa 

Kenyérgabona 7,9 18,0 16,3 23,0 

Takarmánygabona 19,8 24,6 27,8 35,0 

Cukorrépa 195,0 196,1 182,7 300,0 

Szálas 19,5 24,8 29,4 35,6 
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Állatte nyé szté s 
mázsa 

Husértékesités 4173 4272 6707 9000 

Tejtermelés liter 344000 531000 575000 1000000 

1000  Ft-b 

Termelési értékek 1963. 1972. 1973. 

Halmozott termelési 
érték: 20 089 60 000 

Halmozatlan termelési 
érték: 10 500 40 500 

Bruttó jövedelem: 10 500 23 000 

A tsz közös vagyona: 26 004 70 000 

14 025 65 000 

1 dolgozóra jutó 
részesedés: 12  110 25 900 27 000. 

Ezek a legfontosabb adatok kétségtelenül igazolják a termelőszövet-
kezet állandóan felfelé ivelő fejlődését. 

A termelőszövetkezet vezetői ma is az új lehetőségeket kutatják a 
tsz és a tagság érdekében, ezt készítik elő a tsz-ek egyesitésének 
megértetésével. 
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4. A Dolgozók Mg. Tsz megalakulása 

A Dolgozók Tsz alapitó tagjai már hónapok óta rendszeresén ki - 
cserélték gondolataikat a termelőszövetkezet megszervezésével kapcso- 
latban. Tulajdonképpen egy hónapok óta érlelődő folyamatról van szó, 
ami 1949. november 11-én kikristályosodott. Ezen a napon - ahogy 
az alapitók elmondták - borus volt az ég, sűrű cseppekben esett az 
eső. Sonkoly Mihály alapitó tag igy irja le ennek a napnak a történe-
,tét: 

" Sötét, tarajos fellegek nyargaltak alacsonyan az égen ezen a 
napon, és ontották a szűnni nem akaró esőt. Tetőzte ezt a napok óta 
süvitő és csontig ható szél. Még a szomszédoláshoz sem vólt kedvük 
az embereknek. Pedig lett volna mit megbeszélniük és mégis akkor 
történt valami nagy dolog. Bokáig érő sárban lépkedett az utcán egy 
bőrig ázott embercsoport. Tizenhárman voltak. 
Valamennyien fellélegeztek, amikor a zuhogó eső elől a községháza 
folyosóidra, majd a tanácsterembe értek. Ott körül ülték az asztalt , 
hogy közös elhatározással nyilt szinvallást tegyenek arról, ami szá - 
mukra már elég volt. Elég volt a kinlódásból_, az uzsorásokból, akik  - 
nek egyike- másika a régi urakon is túltett. Sok nyugtalan nap és ái-
matlan éjszaka előzte meg a végső szó kimondását. Ezen a napon hi-
tet tenni jöttek össze. Kimondani azt, hogy ezután együtt menetelnek , 
közösen gazdálkodnak. Mert azért jöttek össze, hogy megtörve a ré 
git, forradalmasítsák Kondoroson is a proletárok és az egyénileg 
küszködő kisparasztok életét. Bár jövőbe vetett hitűk még nem volt 
szilárd, de ma is elismerésre méltó, hogy ki mertek törni a régi kor-
iatok közül es volt bátorság bennük uj utat keresve nekivágni az is-
me. etlennek. Mélyen barázdált és borostás arcokon kiült a nagy elha-
tározás izgalma. " 34 

Ez a tizenhárom ember 1949. november 11-én kimondta a termelő - 
szövetkezet megalakulását . 35  Még mielőtt határoztak volna, kicse - 
rélték véleményeiket, gondolataikat. Mindenki másként kör.elitette meg 
a kérdést, de a termelőszövetkezet megalakitásában egyetértettek. Rö-
vid vita alakult ki a tsz nevével kapcsolatban, végül egyöntetűen a 
" Dolgozók " nevet adták a termelőszövetkezetnek, kifejezve ezzel 
azt, hogy a munkát és a földet szerető emberek alakitották meg a ter-
melőszövetkezetet s tagjai is csak olyanok lehetnek, akik akarnak és 
tudnak dolgozni közösségben. 67 kat. hold földdel alakitotta meg a 13 
kommunista a termelőszövetkezetet. Az alábbi kommunisták alapitották 
a szövetkezetet: 

Gáspár János, Halász János, Hajdu Mihály, Hronyecz Márton, 
Lestyán Pál, Maginyecz A 

6 
 rás, Major András, Majoros Pál, Sonkoly 

Mihály, Szentesi György. 

Az alapitó tagok kezdetben nagyon is következetesek voltak a 
névvel kapcsolatos elképzeléseikhez, és átmenetileg hibát is követtek 
el azzal, hogy tulságosan megválogatták a tsz-be jelentkezdcet, aminek 
az lett az eredménye, hogy sokan féltek jelentkezni a termelőszövet  - 
kezetbe, holott tagjai szerettek volna lenni.  Az  alapitók és a későbbi 
tagok is igen lelkiismeretesen dolgoztak, nem elégedetlenkedtek, szia  -- 
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te testvérként segitették egymást. Megfigyelte a falu lakossága, hogy 
Közösen, dalolva, mókázva menteK a munkába, és este a munka F1 - 
végzése után egymást megvárva tértek haza. Ennek igen nagy erköl-  

hatása volt akkor a falu iakosságára. Alakultak más tsz-ek is  
K,).abban és még több később, de ennek a szelleme volt a legegész-
ségesebb, s ez a magyarázata annak többek között, hogy községünk-
ben ez lett a legnagyobb termelőszövetkezet. A falu lakosságának 
többsége ma is ebben a termelőszövetkezetben dolgozik, s ez a ter -
melőszövetkezet bir a legnagyobb földterülettel. Nem egy esetben meg-
történt, különösen kezdetben, hogy a tagok közül néhányat kívülről tá-
madtak, sok esetben azzal a céllal is, hogy a termelőszövetkezet egy-
-éger megbontsák, a tagság azonban egyöntetűen kiállt a támadott 
terme,őszövetkezeti tag mellett, azt megvédte, és az esetek többségé-
oen ez a tag munkájával igazolta, hogy érdemes volt érte harcolnia 
a közösségnek.  

munkát kezdetben nagyon megnehE zitette az a tény, hogy a föl-
i-x. szétszórtan, szinte az egész község területén feküdtek. Ejjel -
nappali megte s z.'.tett munkát, nagy fegyelme* és kitartást igényelt a ta-
goktól a munkák elvégzése. Jellemző a nagyfokú öntudatra, odaadásra 
és a termelőszövetkezet jövőjébe vetett hitre, hogy az első 2 lovat és 
kocsit úgy vásárolta a tsz  tagsága,  hogy fejenként 50-50 Ft-ot adtak 
össze, s ebből vásárolták két kis és a lovak erejéhez mért megfelelő 
kocsit. Később az állam adott két lovat. Hasonlóképpen vásárolták az 
- ső iK'gé pet is. 

Az első évben a munkaegység értéke 10,18 Ft volt. Az első év-
ben kevés volt a természetbe-h osztalék, mivel a tagság tisztában 
volt azzal, hogy feltétlenül alapot kell teremteni a további termelés 
hez. Pér.zben 6 Ft-ot adtak a 'ragoknak munkaegységenként. Az oszt-
hatatla> - •agyon érléke az elsé év végén 211 228 F.. Az 1950-es 

S etc r ^Ir nagyon aszályos 	A tagság megértette, hogy első a kb- 
z 	r  zért köven-. z<-  hangokkal nem lehetett tal.álkozn:. 

~_~ hl-ben jó termés volt, ez az esztendő meghozta az előző évek 
,aradtságos munkájának gyümölcsét. A tagság részesedése készpénz- 

, ben 185 000 Ft volt, az előző év 12 000 Ft-fiával szemben, a termé-
szetbeni juttatás forintban fejezett értéke 229 000 Ft, az előző év 
24 r ; ; r Ft--'óval szemben. Az akkori viszonyok közepette e z  óri-
ási eredmény volt, erre. mondták a tagok, hogy " mesébe illő " jöve-
deletnr- tettek szert.  

Ennek az osztasnak óriási erkölcsi hatása volt a falu lakosságá-
ra. Miá a megal.a.kuláskor. 13 tag 23 csalá.d ag'áva". képezte a tsz tag-
ságát, ez a szám 19;3 főre, a t k n 640 Kn-•r.3 eme: kede':': 1952-ben  
már 249család 418 fővel dolgozott a termeiőszöve Kezet 1252 kh 
töl.d;é r,. 

Szervezetileg is megerősödött a termelőszövetkezet. Ekkor alakul-
nak meg a munkabrigádok. Két növénytermesztő, egy kertészeti, egy 
áii.artenyésztő brigád alakult. Eddig a munkák szervezése esetleges, 

x 'nank.ál< Ideje, természete szabta meg r időszakos volt. Ez a mun- 
ryI r ,ég,:eiensege miatt sem lehetett másként. 
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A tagok és családtagjaik mindig a soronkövetkező munkát végezték tel-
jes erőbedobással. Amikor eljött a kapálás vagy a répaegyelés ideje, *  
akkor  mindenki ezt a munkát végezte. Az aratás pedig olyan nagy műn 
ka volt, hogy a tagság apraja-nagyja dolgozott, hogy el tudják végezni 
az aratást-cséplést. A munka ilyen szervezése megoldotta a tsz munka-
erő gondjait és megvetette a tervszerű munkaszervezés alapjait. 

1953-ra jól megszilárdult a termelőszövetkezet, amikor 1953. julius 
3-án elhangzott Nagy Imre- beszéd veszélyeztette az eddig elért ered-
ményeket. Ez a beszéd visszhangra talált azok között a tagok között  , 
akik nem minden esetben meggyőződésből lettek a tsz tagjai. Természe-
tesen a már korábban emlitett túlfeszitett gazdaságpolitika is nagyban 
hozzájárult Nagy Imre és revizionista csoportja szövetkezetbomlasztó 
politikájának sikeréhez. Különösen a beszolgáltatási kötelezettség túl  --
hajtása volt itt sérelmes a parasztság számára, mert tartalékok képzé-
sét tette lehetetlenné, ami a további gazdálkodást veszélyeztette. Igy 
találkozott a dogmatikus és a revizionista politika szövetkezetbomlasz - 

tó káros hatása, amely ért is el eredményt. Ezzel kapcsolatban a kő-
vetke zőket irja Fehér Lajos : 

" Az elért eredmények ellenére mégsem haladtunk oly mértékben 
előre a mezőgazdaságban, mint ahogyan lehetett volna. Ennek fő oka 
az volt, hogy nem mindig alakult megfelelően a munkásosztály és él  - 
csapata, a párt viszonya a parasztság különböző _rétegeihez. A párt 
pbliükájá.t hol szektás " baloldali ", hol jobboldali, opportunista torzítá-
sok gyengitették, s ezek lazitották a munkás -paraszt szövei:séget. Az 
első ötéves terv idején a keilően meg nem alapozott, a hazai realitá - 
sokkal kevéssé számoló, sokban voluntarista gazdasági politika nagy 
feszültséget idézett elő a mezőgazdaságban. A mezőgazdaság szocia -
listaatszervezésének befejezését az első ötéves terv végére tüztük k v  
holott annak sem objektiv, sem szubjektiv feltételei nem voltak meg.

„

• Nagyarányú kilépés indult meg a szövetkezetből, de hasonló volt a 
helyzet a többi szövetkezetben is. Ebben az időben a Dolgozók tsz 
taglétszáma 600, területe 3000 kh volt, a kilépések után ezek a szét 
mok mind a létszám, mind a terület vonatkozásában a felére csökkent.' 

A termelőszövetkezet azonban nem bomlott fel. Ebben a nehéz helycet  - 
ben  a párttagok és a tsz-hez ragaszkodó pártonkivüli tagság óriási 
munkát fejtett _ki a szövetkezet megmentése érdekében. Nagy türelmet 
és megértést, nagyfokú meggyőződést követelt ez a munka. Ugyanakkor 
nagy diplomáciai érzéket is. Ebben a cseppet sem könnyű, és akkori  - 
ban  egyáltalán nem népszerű munkában tüntek ki : 
Hronyecz Mihály, Mráz Mihály, Szentesi György, Dobrotka Pál , 

Maczik Pál, Bochnyat György, Paluska János, Kovács Pál, Lestyán 
Pál, Kaczkó János. 42 

De voltak olyanok is, akiket elkapott az áradat, de hamar ráébred-
tek arra, hogy mindennek ellenére mégis a tsz jelenti a jövőt, s azon - 
nal visszakérték magukat. 

A nagy vihart átélt tsz-nek télviz idején kellett újból kiépitenie szer - • 

vezeti kereteit, hogy az uj gazdasági évhez az erőket összefogva mun-
kába állithassák. 
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Ekkor 2 növénytermesztő, 1 állattenyésztő, 2 kertészeti és 1 ko - 
vács-bognár-asztalos brigádot szerveztek a dolgozó tagságból. 43 

Ezzel a területtel és létszámmal dolgoztak lényegében az 1956-os 
eseményekig. 1956. októbere azonban újabb megpróbáltatást jelentett 
a tagság számára. Az 1956. október 23-i események itt csak október 
30-án éreztették hatásukat. Ekkor került sor a munkástanács alakuló 
ütésére, amelyen tulajdonképpen a régi és az uj termelőszövetkezeti 
gazdálkodás hivei csaptak össze A munkástanács megiakitására ösz-
szehivott közgyülés igen viharos volt, amelyről az ott felvett jegyző - 
könyv is tanuskodik. A jegyzőkönyvből kiviláglik, hogy a termelőszö--
vetkezeti tagság többsége helyesen itélte meg az akkoLi helyzetet. A 
hozzászólásokban jónéhányan igen helyesen kifejtették, hogy a terme-
lőszövetkezetet meg kell őrizni bármi történik is, hiszen a termelőszö-
vetkezet képviseli a haladó gazdálkodást a mezőgazdaságban. 
Ugyanakkor a Rákosi-féle vezetés politikai hibáit is helyesen magya-
°á zta a párttitkár k Haj du György /, amikor felszólalásában többek kö-
zött az alábbiakat mondotta: " Rendszerváltozásról nem lehet szó , 
csak a személyi kultusz megszüntetéséről. " 

A tagság - az elnök, a párttitkár és a párttagok befolyására -
mi-gertette, hogy a termelőszövetkezetet meg kell őrizni, s közgyülés 
k.mondotta_, hogy bármi történik is, a termelőszövetkezetet nem hagyják 
feloszlani. 

Ennek az egységes fellépésnek a hatására a gyülésen jelen  lévő 
község:. nemzet; bizottsági tagok is kénytelenek voltak olyan értelem -
ber, nyilatkozni, hogy ők sem kivánják a termelőszövetkezet feloszlatá-
sát, holott azzal a kifejezett szándékkal mentek a közgyűlésre, hogy 
ezt a célt elérték. 

Ezután kerúit sor a titkos szavazás; s,  melyek során 35 tag kivé -
tr'tÁv-1 mindenki a termelőszövetkezet mellett szavazott. A 35 tag kö - 
zLti i.s csak néhányan lépte-k. k.. végül is a Termelőszövetkezetből. 44  
A szövetkezet tehát megma.adr, ami az: bizonyi;_;a, hogy a személyt 
kultusz minden h'bé.ja ellenére. a termelőszövetkezet tagsága tudta,hogy 
a párt végső soron még igy is, a tévedések: ellenére is az ő érdekei-
ért harcolt eddig is, és fog harcolni ezután is, hogy a megkezdett u-
ton kell tovább haladni, vagyis ki kell tartani a szövetkezet mellett. 

De tudta ezt az ellenforradalmat képviselő Nemzeti Bizottság is , 
éppen ezért próbálta elérni a község legerősebb termelőszövetkezeté-
nek feloszlatását. Nagy győzelme volt községünk termelőszövetkezeti 
mozgalmának, hogy ezt a tervet sikerült megakadályozni. Rendkivül 
pozitiv eredmény volt ez a jövőt illetően. 

Az 1956-os ellenforradalom elsősorban nem gazdaságilag, hanem 
inkább politikailag és erkölcsileg hatott a termelőszövetkezet tagságá-
ra. Ez abban nyilvánult meg, utána még néhány hónapig többször fel--
vetődött a tagokban a kérdés: hogyan tovább ? 
A Forradalmi Munkás Paraszt Kormány határozott intézkedései ., - vala-
mint  a személyi kultusz időszakában elkövetett hibák kijavitása meg-
győzték a tsz tagságát arról, hogy valóban nem rendszerváltozásról 
van szó, hanem a személyi kultusz hibáinak kijavitásáról, és hogy a 
termi-főszövetkezet tagsága helyes uton járt, amikor megvédte szövet-
kezetét. 
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Az 1957-es évben már politikailag és erkölcsileg megerősödve 
fogtak a munkához. Ekkor 1734 kh-on gazdálkodott a termelőszövet-

kezet. A közös szántóterület 1328 kh, a családok száma 166, mig a 
tagok száma 221 fő volt. Szervezétileg a következőképpen dolgoztak. 
a tagok: 2 növénytermesztő, 1 állattenyésztő, 1 építő és 1 kertészeti 
brigádban. 4  

Ebben az évben az alábbi vetésszerkezetben termelt a gazdaság : 
430 kh búza, 108 kh őszi árpa, 88 kh tavaszi árpa, 280 kh tengeri, 
16 kh dohány, 30 kh kender, 20 kh borsó, 50 kh cukorrépa, 8 kh 
burgonya, 10 kh gyümölcsfaiskoia, 33 kh gyümölcsös. A kialakulóban 
lévő konyhakertész 46 6 kh-on termelt szerződéses értékesitésre kony-
hakerti növényeket. 

A termésátlagok ebben az évben nem a legjobban alakultak, mivei 
a gazdaság területét jégeső érte, s főleg a búza, valamint az árpate-
rületeket sújtotta erősen. Búzából 10, őszi árpából 16, tavaszi árpá-
ból 9, borsóból 14, kukoricából 25, cukorrépából 138, dohányból 10,5 
mázsás termést értek el. 47 

A termelőszövetkezet vezetősége már ekkor megkezdte lerakni az 
állattenyésztés alapjait, ugyanis eddig állattenyésztés nem folyt a ter-
melőszövetkezetben. Az állattenyésztés beinditásához feltétlenül szűk-
ség volt a takarmányalap megteremtésére. Ezért a termelőszövetkezet 
többfajta kukoricával kisérletezett, melynek tapasztalatai bebizonyitL't -
ták, hogy Kondoroson a 373-as számú amerikai hibridkukorica hozza 
a legjobb átlagot: 42 mázst5.t holdanként. Elhatározták, how ebből a fa;-
tából kell a legtöbbet termelnie a szövetkezetnek. Még ebbe-n az év-
ben 103 kh-on kisérleteztek gödöllői ikersors tengerivel, s a tapasz-
talatok azt mutatták, hogy ennek a termelési eljárásnak is megvannak 
a maga előnyei, mivel jobb magágyat tud biztos..tani a búzának. 
Ugyanakkor művelése is könnyebb, mivel gépi erővel minden munkála-
ta maradéktalanul elvégezhető. 

A kertészet ebben az évben nem váltotta be a hozzá fűzött remé-
nyeket, mivel nagy volt az árkülönbözet a termelői és a felvásárlási 
ár közö tt .  Pl.  a káposzta felvásárlási ára 30 fillér kg-ként, fogyasztói 
ára pedig 1 Ft volt. 

Ebben az esztendőben komoly bajok mutatkoztak a vezetés terén. 
Olyan kérdésekben, melyekben az igazgatóságnak kellett döntenie, a 
széles tagság hetekig vitatkozott, a munka pedig állt. Ilyen volt a 
lucernakaszálásnak, az aratás megkezdésének problémása. Ennek fel-
ismerése után  a  vezetőség, összefogva a párttagsággal, határozottan 
véget vetett  a felesleges vitáknak az által, hogy mindenkinek köteles-
ségévé tette,  hogy  munkaterületén a leghatározottabban képviselje a 
szövetkezet, s egyben a tagság érdekeit. 

A termelőszövetkezet 1957-ben fogott hozzá a tervszerű állatte - 
nyésztéshez.  Ebben  az esztendőben a sertésállományt törzstenyész-
tésre állitották át. Ennek érdekében 30 db anyakocának való süldőt 
és 2 tenyészkant vásároltak. A volt állományt, amely tenyésztésre 
nem volt alkalmas, hizóba állitották. Ebben az esztendőben a gazda- 
ság 370 db hizót adott át a felvásárló szervnek. Az eladott hizók sú-
lya 481 mázsa volt. 

4 
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1958-ban indult meg komolyan a szarvasmarhatenyésztés. Ebben 
az esztendőben a szarvasmarha állomány 169 db. A kifejt tejmennyi-
ség 140 liter. Ez a mennyiség 100 kh-ra átszámitva  _  9340 liter tej. 
Mig 1958-ban a szarvasmarha állomány 169 db volt, 1960-ban már

•723 db összesen. Ebből tehén 186 db, hizómarha 231 db. 49  A 
szarvasmarha állomány ezután a következőképpen alakult: 50 

1965-ben szarvasmarha összesen: 

ebből tehén: 

hizómarha: 

értékesitett hizómarha: 

1970-ben szarvasmarha összesen: 

ebből tehén: 

hizómarha: 

értékesitett hizómarha: 

907 db, 
222 db, 

184 db, 

476 db. 

1382 db, 

377  db, 

448  db, 

1053 db. 

1974-ben szarvasmarha összesen: 	 1464 db, 

ebből tehén: 	 437 db, 

hizómarha: 	 430 db, 

értékesitett hizómarha: 	 700 db. 

Ha az 1955. évi 167 db-os állományt vesszük a szarvasmarha

• állomány fejlődésének kiinduló pontjául, akkor megállapithatjuk, hogy 
1974-ig, vagyis 9 év alatt közel 10-szeresére növekedett az állo  - 
mány. A termelőszövetkezet mintegy elébe ment a kormány szarvas-
marha programjának, amikor felmérve a szövetkezet adottságait és le-
hetőségeit, számolva a hazai és külföldi kereslettel, ilyen jelentős 
mértékben növelte a szarvasmarha állományt.  1 

Hasonlóan nagyarányú volt a sertésállomány növekedése is ebben 
az időszakban. 1955-től 1974-ig a sertésállomány 593 db-ről 2781 
db-ra emelkedett. A kocák száma 94-ről 262-re, a hizók száma 95-
ről 1703-ra. Az értékesitett hizószám 3548 db. Az összes hústerme - 
lés és értékesités a jelzett időszakban 445 mázsáról  7393 mázsára 
emelkedett. 

Az ö52 zes tejtermelés  ebben  az időszakban  1145 hl-ről  13140 hí-
re nőtt. Ezek az adatok kétségtelenül bizonyitják, hogy a t_ erme-
lőszövetkezet nagy gondot fordit az állatállomány fejlesztésére, a ser-
tés és szarvasmarha program teljesitésére, mert ez nemcsak a nép  -

-gazdaság, hanem a termelőszövetkezet, a tagok érdeke is, hiszen az 
állattenyésztés rendszeres és állandó jövedelmet biztosit a tsz számá- 
ra. 
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A termelőszövetkezet ma  meglévő, lényegében végleges terüli-te 
1960 - 65 között alakult ki, amikor a szocializmus alapjainak leraká-
sára került a sor a mezőgazdaságban. Mig 1960-ban a termelőszövet 
kezet területe 2198 ha volt„ 1965-ben már 3816 ha-ra emelkedett,majd 
1974ben 3végleges terüle,e 3949 ha lett, melyből a közös szántó 
3 850 ha. 

A valóban nagyüzemi termelés ténylegesen 1965-ben indult meg a 
termelőszövetkezetben. Ekkor vette kezdetét az a nagyarányú gépest 
tési program, mely 1967-ben, a gépállomás gépei egy részének á .tve 
telével tetőzött, és lényegében ma is tart oly módon, hogy a szövet - . 
kezet napjainkban '. s a legmodernebb erő- és munkagépek vásárlásá-
val fokozza gépesitettségét. Mig 1960-ban a termelőszövetkezet minit 
össze 6 db traktorral rendelkezett, 1965-ben már 34 db trakto, r a vk 11, 
1973-ban a traktorok száma 62 db-ra emelkedett. 54 

1960-ban még egyetlen kombájnnal sem rendelkezett a termelőszö-
vetkezet, 1965-ben ínár 2-vel, 1970-ben 8cal, 1973-ban 12-vel. A te-
hergépkocsik száma 1960 és 1973 között 1-L61 17-re emelkedett. 
Az erőgépek mellett több mint 250 különféle munkagéppel is rendelke-
zik a 55 vetkezet, mik a szántás, vetés stb. munkáknál nélkülözhetet-
lenek. 

A nagyüzemi gazdálkodás teljes hatékonyságának időszaka 1965 -
70 között bontakozott ki. Azók a kormányrendelet-k, melyek ezek b - n 
az években láttak napvilágot mind azt a (élt szolgálták, hogy a .rragy--
üzemi gazdálkodás hatékonysága kibontakoznassék. A gépállomások 
gépjavitó állomásokká való átszervezése, majd ezek gépeinek mectvált 
hatósága, a tsz-ek földvásárlási joga, a gazdaságirányitás uj renLi y ze 
rének be-vezetése uj korszakot nyitott a Dolgozók Tsz életében is. Az 
önálló, vállalati szintü gazdálkodás az erők és lehetőségek kiborrt.a --
koztatásának nagyszerű távlatait nyitották meg, amit a terméseredmények 
és pénzügyi adatok igazolnak. 

Ezeknek az eredményeknek a láttán a minisztérium " modell " gaz 
dasággá nyilvánitotta a termelőszövetkezetet 1970-ben, ami azt jelen:., 
(logy a termelőszövetkezet a FAO-vat / az ENSZ Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Szervezete / is közvetlen kapcsolatba került. Az ENSZ 
e szervezete az öntözéses gazdálkodás világméretú t -jlesztéséne.k e-
gyik modelljét látja a gazdaságban, szakmai tanácsokkal.,_ uj gépekkel 
és eljárásokkal segiti a gazdaság termelési eredményes., ugyanakkor 
az itteni tapasztalatokat a világ más részein hasznositja. Nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy a termelőszövetkezet módszerei, eredményei tehát 
nemcsak helyi vagy országos, hanem bizonyos mértékben nemzetközi 
jelentőségűek is, E szocialista nagyüzem eredményei politikai jelentő -
ségüek is,  amennyiben a szocialista mezőgazdasági nagyüzem életké-
pességét, nagyszerű lehetőségeit és eredményességét igazolja. 

A Dolgozók Tsz taglétszáma a megalakuláskor 13, 1960-ban 510, 
1974-ben 1324. 1960-ban az alkalmazottak száma 2 volt, 1974-ben 
146. 56. 	

57 Jelenleg a tagok száma 1324 fő, a dolgozó tagok száma 895 tő. 

A dolgozók jövedelme a következőképpen alakult 1965 7+ k- 
zött 
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t v 
Összes kifize- 
tett  munka- 

bér 	Ft 
Munka - 

nap 

Redukált 

dolgozó 

Évi 	jöve- 
delem 

1 tagra Ft 

1965 16786000 214000 932 18011 
1966 19886000 226242 984 20209 
1967 21290000 233380 1014 20996 
1968 20715000 240180 1044 19842 
1969 20267000 258778 1126 17999 
1970 23985000 250117 1087 22065 
1971 26681000 253964 1104 24168 
1972 26369000 245000 1065 24760 
1973 27887000 246000 1070 26063 
1974 28450000 241000 1048 27147 

Mint látható, az 1968 és 1969-es esztendő kivételével az egy dol-
gozóra jutó jövedelem állandó emelkedést mutat. 

Tekintettel arra, hogy a termelőszövetkezetekben 230/10 órás mun-
kanap számi egy ledolgozott évnek, ennek arányában lehet meghatá-
rozni egy dolgozó átlag jövedelmét. Egy " redukált " dolgozó egyenlő 
ennek alapján 230Í10 órás munkanappal. Ennek alapján egy tsz - tag 
évi jövedelmét megkapjuk, ha a kiosztásra kerülő összeget osztjuk a 
ledolgozott munkanapok számával. 

Ha az 1965. évi egy " redukált " dolgozóra jutó jövedelmet össze 
hasonlitiuk az 1974. évivel, akkor megállapithatjuk, hogy 9 év alatt 
50,7 %-kal nőtt a dolgozók évi jövedelme, ami a 9 év átlagában évi 
5,t %-os emelkedést jelent. 

A k , ndorosi Dolgozók Tsz tagjainak jövedelme megfelel e negyedk 
ötéves 	:,, főirányzatainak, nem beszélve arról, hogy a háztáji gaz- 
daságból eredő jövedelem itt nincs is beszámitva. 

Meggyőződésünk, hogy a termelőszövetkezet helyes gazdálkodásával, 
józan, a realitásoka: figyelembe vevő tervezésével az elkövetkező é - 
vekben tovább növeli tagjainak jólétét. 
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5. A Vörös Október Termelőszövetkezet 

A termelőszövetkezet abban az időben alakult, amikor " gomba  - 
módra " szaporodtak a mezőgazdasági termelőszövetkezetek szinte 
mindenütt az országban. A Vörös Október Termelőszövetkezet elődje, 
a Viharsarok, 1952. szeptember 1-én alakult meg. 59  

A termelőszövetkezet tagjai főleg a volt Geist uradalom cselédei 
voltak a felszabadulás előtt. Alakuláskor a tagok létszáma 718 fő 60 
volt, a földterület nagysága, melyen  gazdálkodni kezdtek 4817 kh. 	 ' 

A termelőszövetkezet igen nehéz körülmények között kezdte meg 
a közös gazdálkodást, aminek a legalapvetőbb oka az volt, hogy az 
erőltetett szervezés eredményeként született. Nem az volt a legna  - 
gyobb baj, hogy az uj tsz tagjai nem rendelkeztek a megyelelő terme -

1 zközökkel - ami egyáltalán nem elhanyagolható, hiszen azok a volt 
cselédek, ujgazdák vagy kis- és középparasztok sem rendelkeztek 
sokkal többel, akik 1949-ben alapitottak termelőszövetkezetet a köz  - 
ségben, hanem az, hogy nem az önkéntesség alapján szerveződött. A 
tagok döntő többsége akkor még nem tette magáévá a termelőszövet  - 
kezet magasabbrendűségének gondolatát a kisüzemmel szemben. Ennek 
a nem kellően megalapozott szervezésnek az  "  eredmény4 " volt a 
718 tag és a 4817 kh közös terület. 

Ugyanakkor a gazdaságilag legnehezebb esztendőben alakult a 
szövetkezet, amikor a nagyon aszályos esztendőn kivül a túlfeszitett 
beszolgáltatási kötelezettségek mind az egyéni gazdaságokat, mind a 
termelőszövetkezeteket megfosztották tartalékuktól. 

A termelőszövetkezet központja a volt Geist majorban alakult ki , 
a gazdasági épületeket a major megmaradt épületei adták. Ezek a kö-
vetkezők voltak : 1 tehénistálló, 1 gépmühely, 1 gépszán, 3 romos cse-
lédház és az intézői lakás. Egy cselédházból lóistállót alakitottak ki , 
a gépszinből kocatelep és fiaztató lett. A kastélyba már korábban is-
kolát telepitettek, s itt kaptak lakást azo6k a volt cselédek, most tsz -

tagok, akik lakással nem rendelkeztek. 

Igy rendezkedtek be, igy indultak az 1953-as esztendőnek, amely 
nagy megpróbáltatásokat rejtett az alig megszervezett termelőszövetke-
zet számára. 

A tsz gazdálkodására a külterjesség volt a jellemző. Területén fő-
leg buzát, kukoricát, árpát, zabot termeltek, és kötelezően 50 kh-n 
gyapotot. Szarvasmarha állományuk nem volt, az első közös állomány 
az állami hitelből vásárolt 30 anyakocából állt. 62  Hogy gazdaságilag 
milyen nehéz helyzetben volt a tsz, arra p:lda az alábbi eset: 
Tojás és baromfi beadási kötelezettségét csak ugy tudta teljesiteni - 

mivel baromfiállománya nem volt  -  hogy a tojást és a baromfit a pia-
con szabad áron felvásárolták és utána beszolgáltatták hivatalos árért. 

Mindenesetre a termés szépnek ígérkezett, a tagok dolgoztak, a 
hangulat nem vo:t éppen rossz, amikor Nagy Imre programja  -  az e-
gyik visszaemlékező szerint - " riegvaditctta az embereket  " . 
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Ennek az lett a következménye, hogy néhány nap alatt széthordtak 
mindent, amit addig sikerült a közös gazdaságban összegyüjteni. 
Szinte semmi sem maradt a földön kivül. 

1953. november 1-re a 718 tagból mindössze 34 tag maradt, az 
eredeti földterületen. 1954. január végére ez a létszám 215-re emel-
kedett, a tavaszi munkák idejére 300 főre nőtt. 63  Ennek a válság-
nak keserves következményeit a tagság 2 éven át szenvedte. Vol - 
tak olyan tagok is, akiknek súlyos adósságaik származtak abból,hogy 
meggondolatlanul széthordták a közös vagyon egy részét. 
Ugyanakkor súlyos terhet jelentettek a termelőszövetkezet számára 
az 1953-ban felvett állami hitelek. 

Ebből az időből az 1955-ös esztendőről van megbizható adat a 
munkaegységet illetően. Ebben az esztendőben a termelőszövetkezet 
az alábbiakat fizette munkaegységenként: buza 4 kg, kukorica 7 kg, 
zab 0,30 kg, a pénzbeli előleg munkaegységenként 1 Ft. 

1956 novembe - decemberében a Viharsarok Termelőszövetkezet 
felbomlott. 1957 tavaszán alakult ujjá. Ekkor 80 tag, 975 kat. holdon 
kezdett ujra közös életet. 64  1959-ben a Viharsarok és a Szabad - 
ság Tsz egyesülés után a Vörös Október neve t  vette fel. 1961-ben , 
a felfejlesztés idején  területe 3450 kat. holdra, tagjainak száma 446 5  
főre emelkedett. 5  

Ettől kezdve stabilizálódott a termelőszövetkezet helyzete. Az iga-
zi nagyüzemi gazdálkodás ebben a termelőszövetkezetben is az 1965 
esztendővel vett*- kezdetét. 1965-től a termelőszövetkezet lényegében 
ugyanazt az u'>a párta be, mint a másik két termelőszövetkezet. Ettől 
az időtől kezdve termelési eredményei állandó emelkedést mutatnak , 
ami a valóban nagyüzemi gazdálkodást következménye. 
Mig 1965-ben 14 növényféleséget termelt a szövetkezet, 1972-től p r 
csak 6 növényféleség termesztése folyik, melyek a következők :  b  
őszi gabona, kukorica, vetőmag borsó, lucerna, cukorrépa, dohány. 
Mint a növényféleségekből látható, ez már bizonyos irányú speciali-
zálódást jelent, ami abban nyilvánul meg, hogy főleg gabona- és ta-
karmánytermelés folyik a gazdaságban. Ez érthető is, hiszen a ter - 
melőszövetkezet természetföldrajzi adottságai azonosak a másik két 
termelőszövetkezet adottságaival, igy érthető, hogy itt is a specializá-
ció iránya a szarvasmarha és a sertéstenyésztés és hizlalás irányá-
ba mutat. 

A gazdaság állandó fejlődését a termelési 
 67 

értékek állandó emel -• 
kedése nagyszerüen mutatja, mely szerint: 

Halmozott termelési érték: 

1965-ben 20 137 000 Ft 
1970-ben 19 627 000 Ft 
1971-ben 25 686 000 Ft 
1973-ban 28 800 000 •  Ft. 
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Halmozatlan termelési érték: 

1965-ben 14 871 000 Ft 
1970-ben 13 390 000 Ft 
1971-ben 21 920 000 Ft 
1973-ban 25 856 000 Ft. 

Az egy " redukált " dolgozóra jutó jövedelem : 

	

1971-ben 	 21 073 Ft 

	

1972-ben 	 17 716 Ft 
1973-ban 
1974-ben 

A termelőszövetkezet eredményességét nagyban befolyásolta az 
1970 - 71-es években feltört talaj"iz, mely a gazdaság jelentős terüle-
tét borította, és nemcsak a termést tette tönkre, hanem a következő 
év terméseredményeit is befolyásolta. A Termelőszövetkezet viszonylag 
nem nagy gazdaság, éppen ezért érthető, hogy a természeti csapások 
is jobban éreztetik hatásukat, mint egy nagyobb, erősebb termelőszö - 
vetkezetben. Ugyanakkor a jelentős beruházások is jobban éreztetik 
hatásukat az ilyen gazdaságokban, sőt, modern beruházásokra önma-
guk nem is képesek, mert meghaladja anyagi erejüket. Ezért is tár  - 
suit  örömmel a másik két termelőszövetkezethez a közös beruházású 
sertéstelep épitésére. 

A termelőszövetkezet vezetősége és tagsága a fejlődés utját a 
másik két termelőszövetkezettel való egyesülésl-en látja. 

6. A Kondorosi Sertéstenyészr.ó•  Hizlaló-  és Feldolgozó 

Közös  Vállalku zá.s  

Mi tette szükségessé, hogy a termelőszövetkezetek közösen hoz-
zák létre ezt a vállalatot ? 

Gazdaságpolitikai irányelvenk arra ösztönzik a mezőgazdasági 
nagyüzemeket is, hogy a minéi nagyobb jövedelem érdekében minél 
korszerűbb termelésre törekedjenek. A termelés során a mezőgazda-
sági üzemek is igénybe vesznek állóeszközöket. Attól függően, hogy 
az állóeszközállomány milyen állapotban van emelkedik vagy csökken 
a jövedelem is. 
Kisértékü, elavult állóeszközállománnyal folytatott ágazati termelés jö-
vedelme is kisebb lesz, mint a megfelelő ágazati méretü, korszerű mű-
szaki szirtvonalon olcsóbb és jövedelmezőbb termelést biztositó tech-
nológia alkalmazása esetén. 

A korszerűség általában a nagyobb méretet és teljesitményt, ked-
vezőbb műszaki és biológiai hatékonyságot jelent. A műszaki fejlesz-
tés különféle termelőeszközökkel, többféle termelési eljárással valósit-
ható meg. A legjobb eredmény akkor kapható, ha egymással és a ter-
melési adottságokkal összhangban, komplex módon alkalmazzák. 
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A beruházás és a müszaki fejlesztés kölcsönösen összefüggő kö-
vetelmény, mert a beruházás a müszaki fejlesztés egyik része, s a 
folyamatos, magasabb szintű termelést biztosítja. 

A kondorosa termelőszövetkezetek már az elmúlt évtizedben is 
foglalkoztak sertéstenyésztéssel. A gazdaságokban 1968-ban össze - 
sen 600 anyakocát tartottak. A sertéságazatban mind a három üzem-
nél a tenyésztő és hizlaló épületek olyan állapotban voltak, hogy fel-
újítani, korszerüsiteni kellett volna az épületeket, valamint a techno-
lógiát ahhoz, hogy a termelés jövedelmező legyen. 

A kisméretü, elhasználódott különböző tipusú létesitmények felújí-
tása, azoknak magasabb műszaki szinvonalra emelése, új technológia 
alkalmazása., ezen belül az előzőnél nagyobb termelőképességű fajta 
tenyésztése nem lett volna gazdaságos. Ezért a gazdaságok elható -
rozták,, hogy gazdálkodásuk eredményesebbé tétele, és ezáltal a jö-
vedelmük fokozása érdekében erőforrásaikat egyesítve, kölcsönösen 
együttmüködve közös vállalkozást létesitenek. 

A be ^uházáshoz adott tőke aránya szerint a Dolgozók Tsz 50, 
a Lenin Tsz 25, a Vörös Október Tsz 25 o-ban részesedik a jöve-
delemből vagy a veszteségből. 

De nemcsak a fenti okok késztették a gazdaságokat a közös vál-
lalkozás létrehozására, hanem a természeti adottságok is, amelyek 
kedveznek a szarvasmarha és a sertéstenyésztés és hizlalás nagy-
üzemi méretű kibontakozta+ósának, ezáltal a jövedelmezőség emelésé-
nek, összhangban a népgazdaság ayen irányú programjával. 

A termelőszövetkezetek területe - amit Kondoros természeti viszo-
nyai is igazolnak - k válóan alkalmas a buza és kukorica termeszté-
sére. 

A r) z a és kukorica a szarvasmarha és a sertéstenyésztés szem-
pontjábot. igen jelentős, hiszen ebben az ágazatban ezek a takarmá-
nyok ad,Fsk a felhasznált abraktakarmány.szükséglet 70-80 %-át, ha 
táptakarmányt etetnek. 

A sertéságazat növelését elősegiti a buzánál, de különösen a ku-
koricánái bekövetkezett és évről-évre növekvő termésátlag is. 

Ezeknek a körülményeknek a figyelembevételével hozta meg dön-
tését a három termelőszövetkezet vezetősége és adta meg az enge - 
délyt a SERKÖV felépítésére a Megyei Tanács VB. Mezőgazdasági 
Osztálya. 

A telep típusa a minisztérium által elfogadott és engedélyezett 
AGROKOMPLEX sertéstelep rendszer._ A telepet a három termelő -
szövetkezet, építőbrigádjai építették fel. A beruházás létesitményeit 
840 anyakoca és 7. 928 db hizó szaporulata részére szükséges te-
nyésztői, termelési, szociális és egyéb épületek, létesítmények alkot-
ják. 68  A szakosított sertéstelep beruházásának kezdete 1969. 
ősze volt. 
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Hazánkban a N. ötéves terv kezdetekor, az 1970. év végén az 
egy főre jutó husfogyasztás 57,6 kg volt, ebből a baromfi husé 14,2 
kg, a sertéshusfogyasztás pedig meghaladta az összes husiogyasz-
tás 60 %-át. A N. ötéves terv végére, vagyis 19 75. végére országos 
szinten 65 kg husfogyasztást terveztek elérni. 69  

Husfogyasztási szokásaink miatt az egy főre jutó hust nagyrészt 
sertéshusból kell biztositani, mert erre van igény. A sertésállomány 
aránya az országos állományon belül jelentős, éppen ezért a hazai 
husellátás mellett a sertés nyershusból és a belőle készitett huské - 
'szitményekből jelentős exportot is lebonyolit a népgazdaság. 

A gazdaságpolitikai intézkedések a sertéstenyésztés mennyiségi 
és minőségi fejlesztését irányozzák elő. A mennyiségi fejlesztés a 
kocaállomány darab számának és a hizóállomány növelésének fokoz&-
sát irja elő. A minőségi fejlesztés megköveteli, hogy az egy kocára 
jutó választott malacok száma 13-ról 16,7 db-ra, a kocaforgó 1,6-ról 
1,9 db-ra emelkedjék. A hizlalási időt 9 hónapról 7 hónapra, a vá-
gási átlagsúlyt 116 kg-ról 106 kg-ra csökkentsék a gazdaságok. A 
napi súlygyarapodás 420 g-ról 500 g-ra, az 1 kg súlygyarapodáshoz 
szükséges abraktakarmány 4,5 kg-ról 4,0 kg-ra csökkenjen. 

Ezeknek a feladatoknak a megoldása elsősorban a nagyüzemi 
sertéstelepekre hárul. Ezeknek a feladatoknak a megoldására termé-
szetesen megfelelő létesitményekre van szükség, és ezeknek a léte-
sitményeknek a felépitésére illetve felujitására a termelőszövetkezetek 
olyan állami támogatást kapnak, melyeket nem kell visszatériteni. A 
beruházás megvalósításához a sarát pénzeszköz kiegészitésére hitelt 
is kaphatnak a gazdaságok. A telep létes tményeit megépülésük után 
egyenként adták át, a telep teles műszaki átadására 1973. juniusá-
ban került sor. 

A közös vállalkozás generál-kivitelezője a Dolgozók Tsz volt. 
Az építkezési és szerelési munkákat a tsz-ek tagjai, egyes speciális 
munkákat alvállalkozóként más vállalatok dolgozói végezték. 

A beruházás forrásait és tsz-ek szerinti megoszlását az 1. és 2. 
sz. táblázat mutatja. 71 
Évenként a beruházás megvalósitása a következőképpen történt : 

1969. évben 
1970. évben 
1971. évben 

Összesen: 

1 500 000 Ft 
43 673 000 Ft 
35 659 000 Ft 

80 832 000 Ft. 

Az ezzel a beruházással elérhető termelékenységet és temelési 
értéket a 3. sz. táblázat mutatja. 

A telepen foglalkoztatott dolgozók száma összesen 43. fő. A fog-
lalkoztatott dolgozók közül 2 fő egyetemi, 3 fő felsőfokú technikumi, 
8 fő érettségi és 8 fő betanitott szakmunkási képesitéssel rendelke - 
zik. 



A SERKÖV élén az igazgató tanács áll, / 15 fő 

az igazgatóság / 15 főből 5 fő 

ellenőrző bizottság 

szövetkezeti döntőbizottság. 

Az igazgató tanács és az igazgatóság feladata a vállalat vezetése 
a tisztségviselők megúálasztása. 

'z i. 
Az ellenőrző bizottság a vállalat működését, gazdálkodását ellenőr_ 

A döntőbizottság a közös vállalkozással kapcsolatos viták, fegyel-
mi és kártéritési ügyek eldöntésére alakult. 

A közös vállalkozás évi nyeresége 8332 m/Ft, Mint látható, a há-
rom termelőszövetkezet olyan vállalkozásba kezdett, mely külön-külön 
mindegyiknek az erejét meghaladta volna, ugyanakkor korszerüsiteni 
sem tudták volna a sertéstenyésztési ágazatot. 
Ez a közös vállalkozás a modern nagyüzemi gazdálkodás és terme - 
lés egyik járható utja a termelőszövetkezetek számára, s egyben a 
teljes egyesülésben rejlő óriási lehetőségeket előre vetiti a jövőt il  - 
letően, mert a kondorosi termelőszövetkezetek fejlődésének kulcsa - 
az egyesülés. 
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A Kondorosi Csárda minden bizonnyal a 18. sz. közepén épült., 
kb. a Csaba és Szarvas közötti ut közepén. Nem véletlen, hogy ide 
épült, mint ahogy az sem, hogy egyáltalán épitették. A csárdák kelet-
kezésének okait azokban a viszonyokban kell keresni, amelyek a tö-
rök kiűzése után az Alföldön kialakultak. A török ellen folytatott har-
cok idején hatalmas területek váltak lakatlanná, aminek következtében 
rendkivül megnehezedett a közlekedés, mert napokon át tartó ut után 
sem jutottak az utazók lakott helyre. Ráadásul, különösen tavasszal 
és ősszel a járhatatlan " természetes utak " valójában megsokszoroz-
ták ezeket a távolságokat, kitéve az utazókat az időjárás viszontag -
'ságainak, az elszaporodott  vadállatok támadásainak. Ezeknek a na - ' 
gyon fontos okoknak a megoldásaként keletkeztek a csárdák, amelyek 
pótolták a korábbi falvak adta lehetőségeket az utazók, a kereskedők 
számára. Tehit. a szükségszerűségben kell keresni a csárdák kiala-
kulásának okait. 

A Kondorosi Csárda ebben az értelemben klasszikus helyet fog-
lal el a csárdák között. Ugyanis nemcsak lakott helytől távol,  hanem 
nagyon fontos utak találkozásánál épült. A csárda fontosságát jelzi, 
hogy a H. József által készíttetett első katonai felvételen külön is sze-
repel i térkép /. Ez, a Magyarország első  katonai  felvétele / Milita - 
rische Beschreibung Königreich i-Iungarn / a térképlapokhoz mellékelt 
német ryelvü országleirásban / Landesbeschreibung / füves pusztának 
és rétnek jelöl: a kondor si határ nagy részét, külön megjelölve a 
csárda helyét. / Col. XXI., Sect. 25. / 1  Ez akkor azért  volt  fontos, 
mert a térkép készitőinek az egyes lakott helyekkel kapcsolatban az 
alábbi nyolc kérdésre kellett válaszolniuk: 1. Távolság a szomszéd 
helységektől. 2. Szilárd épületei. 3. A vizek minősége. 4. Az erdők. 
5. Kaszálók, rétek és mocsarak. 6. Az utak és országutak minősége. 
7. A környező hegyek. 8. Megjegyzések. 2  Itt különösen fontos,hogy 
több ut találkozási pontján épült a csárda. Itt találkozott a Csaba -
szarvasi. Endrőd-aradi, Békés-szentesi és a Szénás  irányába  tartó 
utak. S ezen utakra jellemző. hogy lényegében egész évben járhatók, 
elsősorban a KNy-i ..rányú Csaba-Szarvas közötti, és az ÉD-i irányú 
Endrőd-Arad, Szénás között. utak. Az utakkal kapcsolatban a térké-
pekhez készült " országleirás " a következőket mondja: " ... Az utak 
mindenfelé száraz időben egészen jók, és mivel ez a vidék különöser 
sima, mindenfelé uj utakat lehet késziteni, mert 	már  kijárt vágások 
bemélyülnek és az esős idő alatt elromlanak " 	A lényeg tehát az, 
hogy itt noindig található járható ut, ami katonai szempontból  növeli  a 
vidék jelentmrségét. 

A csárdát valószinüleg az 1740-es években épitették, hogy ki volt 
épitője, arra vonatkozóan nincsen pontos adatunk. A csárda jelentősé-
ge, pontosabban hire a 18. és 19. század fordulóján  terjedt  el az e-
gész országban. H;rét nemcsak annak köszönhette, hogy a megyén 
átutazók nem kerülhették ki, és mint fontos pihenőhelynek hire terjedt, 
hanem annak is, rogy a betyárok sem kerülték  el.  A csárda a  betyá-
rok számára " támaszpon-  ",  " bázis " is volt. ! A 19. sz. első felében 
a betyárok voltak a puszta urai és igy természetes, hogy a csárda 
bérlői, kezelői mindig jó kapcsolatot -ar~.onak a betyárokkal. De nem-
csak a csárda bérlői, hanem a földbirtokosok is. 

- 116 



0
p.1

9s
'  

is
oa

op
uo

N  
d
 

a 
: a

w
Pl

°  
'D

P
P

 '9  
11

  



Az 1850-es években - a hagyomány szerint - Rózsa Sándor, 
majd Kanalas Menyhért uralta a vidéket. A betyárok a környékbeli 
uradalmaktól rendes konvenciót kaptak, ennek téjébén biztositotték 
az urak és alkalmazottjainak élet- és vagyonbiztonságát. Ezt a köl-
csönös egyezséget a betyárok tiszteletben is tartották. Természetes 
szokás volt, hogy az uradalmi kasznárok el is számoltak a betyátok-
nak nyújtott 4r4yagi támogatásról. / Pl. Kanalas Menyhértnek 10 te 
nes forint kö}t4pénz, szállásra, kosztra 50 krájcár /. 4  

Előfordult az is, hogy az " elkötött " lovakat valamelyik ut adalmí. 
'ménesbe helyezték el addig, amig a nyomozás tartott, azután elvitték ' 
és a vásárokon értékesitették azokat a betyárok. Természetese--n aura 
is ügyeltek, hogy idegen betyárok se károsithass5k meg a védelmük 
alatt álló uradalmakat. 

A csárdával kapcsolatban olyan monda él a nép emlékeiben,hogy 
a 19. század ötvenes éveiben a csárdával szemben felépített par;Im 
-laktanyát a betyárok megfékezésére épitették. Ez is igaz lehet, es 
valóban hihető akkor lenne,, ha nem tudnánk, hogy mind a betyárok, 
mind pedig a pandúrok nagyon vigyáztak arra:,, hogy egymásba ne 
" botoljanak ".. Ha pandúrok voltak a csárdában, akkor a betyárok 
elkerülték a csárdát, ha betyárok mulattak a csárdában, akkor a pan-
dúroknak rendszerint másfelé volt dolguk. 

Inkább az a feltevés látszik jobban elfogadhatónak, hogy a be - 
csi udvar a Batthyány grófok csákói birtokát figyeltette a pandúrok 
kal. Ugyanis vadászatok ürügyén itt gyültek össze az elégedetlen 
főurak politikai véleménycserére, ahol spicli nem férkőzhetett közéjük 
nem tarthatta szemmel őket. Ezt a felvetést erősiti báró Podmaniczky 
Frigyes: Az alföldi vadászok tanyája c. regénye, melyben leirja,hogy 
mivel töltötték itt idejüket az urak , bemutatja a vadásztanyát , ami t i-
zonyitja , hogy maga is többször megfordult itt. i A regény előszavát 
Mikszáth Kálmán írta, ebben a következőket mondja: a regény irójá- 
r ó.l : 

" Regényei gyenge dolgok ... De azért e regények többé---kevés- 
bé mégis érdekesek, mert kiiejezői annak a kornak és hangulatnak , 
amikor a magyar ember a sorok közt kereste az olvasni valót.... 
Az alföldi vadászok tanyája a  legelterjedtebb.  De nem csoda. A nép 
mint minden elnyomott nép, várt valamit. T udja is ő, mit. Várt és 
várt, mert jól esett várnia j obb i . urdulatot . Várta a szétszórt vezetők-
től, nagyjaitól, elnémult államférfiaitól..: Ezek pedig nem találkozhattak, 
csak ártatlan ürügyek alatt. Lakodalmakon, vadászatokon, az alföldi 
pusztaságokon, ahol spicli nincs ...:_Podmaniczky tényleg folyton é-
rintkezett az elégedetlen vezérekkel, részt vett összejöveteleiken, ta-
nácskozásaikon, hallova terveiket,  'eményeiket, s elméje fölszita azt, 
amit éreztek, mondtak, s akaratlanul is ezeket tükrözte vissza tolla - 
nem is emlitve a hangulatot, mely érdekes lehet, ha egy művész csi-
nálja a művészi génije erejével,• de ebben az időben százszorta ér-
dekesebb volt egy laikusnak a kedélyhangulata, ki azokkal beszélt, 
akiktől országszerte várták mindazt, ami a sziveknek drága. " 5  
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Podmaniczky tehát regényének témájául e Kondoros  melletti  csá-
kói vadásztanya szinhelyét választotta, amivel igazoltnak  látszik  a 
Mikszáth tollából való fenti idézet. Ugyanakkor az is, hogy a  pandúr-
laktanya felállitásának politikai és nem rendészeti okai voltak elsősor-
ban. 

A csárda tehát abban az időben keletkezett, amikor még Békés - 
csaba és Szarvas között település nem volt. A Kondorosi Csárdáról 
is elmondhatjuk azt amit a többiről, hogy " mindennapi szerepük  volt 
a hajtott vagy igába fogott jószág itatását, pihentetését lehetővé  tevő, 
'az utonjárók részére - jó haszon fejében - innivalót, szórakozási - ' 
közösségi lehetőséget, menedékhelyet nyújtó pusztai csárdáknak.  "  6  

Az 1852 végin, 1853 elején készült összeirás idején - , mely a 
közbiztonság helyreállitását célzó intézkedések kapcsán készült - a 
Dél-Alföld pusztai csárdái között Békés megyében a legjelentősebb a 
Kondorosi csárda. Ebben az időben a csárdában összesen 11 sze 
mély lakott / dolgozott  /, 7 férfi és 4 nő. 7  

A XIX. sz. első negyedéig az uradalmak általában fenntartották a 
csárdák saját kezelésű rendszerét. Ekkor az uradalmak, saját terme -
lésü vagy főzésű borát, sörét és pálinkáját árusitották a csárdások, s 
ezért csapbért / jutalékot / kaptak. 

Az 1820-as évektől fogva a gabona, majd a gyapju konjunktúra 
következményeként az uradalmak lemondtak a csárdák saját kezelésü-
rendszeréről, s azokat árendába adták vállalkozó kedvü, polgáriasodó 
elemeknek. 

A csárda és a hozzá tartozó csárdaföld bérét a várható forgalom 
arányában állapitották meg. A Kondorosi Csárdát 1826-1828-ra 479 
váltóforintért bérelte ki a földesuraktól Szarvas városa, és 500 váltó-
forintért adta tovább Vostyiár Mátyás csárdásnak. 9  

Ebben az időben a Kondorosi Csárdához tartozó csárdaföld kiter-
jedése 100 hold legelő volt, melynek egyharmadát szántóként hasz - 
nálhatta a bérlő._ 16  A csárdabérlés jó földbérleti és állattartási lehe-
tőséget jelentett. Az uradalmak éppen emiatt szabták meg, hogy meny-
nyit köteles, ill. szánthat föl a csárdabérlő a csárdaföldből, és meny-
nyit köteles legelőnek vagy kaszálónak megtartani. A legelők, kaszá-
lók a csárdához érkezők lovainak, marháinak legeltetésére, pihenteté-
sére, szénával való ellátására szolgíltak. 

A csárdással kötött szerződések gyakran tartalmazták a csárdás 
magatartásbeli kötelmeit, és a csárda feladatával kapcsolatos elvárá-
sokat. A Kondorosi Csárda bérbeadásakor 1825-ben az uradalom a 
bérleti szerződésben ezt igy fogalmazta meg: " Hogy a Vendégfoga-
dónak bötse és kellete fel-tartasson és a vendégek pénzekért illen-
dő szolgállatot kaphassanak, Vendégfogadósnak jó alkalmatos ember 
mindenkor az Uradalmi Tisztségnek tudtával vétessen fel. Különben 
pedig a Vendégfogadó mindenkor jó hegyi borral és pálinkával és 
szilvóriummal, szénával és abrakkal provideálva legyen. " 11 
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A csárdát továbbadó Szarvas mezőváz os a csárdás kötelmeit még 
pontosabban meghatározta: " Nem tsak a Vendégeknek szükséges 
mindenféle accommodatióval a tiszta ágybeli ruhával egész készség-
gel akarunk szolgálni, hanem a helybeli lakosok eránt is kitelhető-
ségig nyájasan kivánjuk magunkat viselni ... 
A Városnak kedvét az által is akarjuk elnyerni, hogy nem tsak min-
den készületeink tiszták légyenek, hanem a Szobák és a konyha is 
tsinossággal ékeskedjen. 12 

A 19. sz. közepe táján a csárda kocsmárosa a Szarvasrók ide_ 
telepedett Bagi Pál / 1803-1868 / volt. Ez az időszak volt a csárda ' 
életében a legjelentősebb korszak, tekintettel arra, hogy ebben az icr5-
ben élte fénykorát az alföldi betyárvilág. 
Bagi Pál felesége, Adamik Anna, az a bizonyos " csárdabeli szép  - 
asszony " , akit Arany János megénekelt népdalként elterjecit versé-
ben, amit ma mindenki a " Kondorosi csárda mellett " c. nótaként is-
mer.  13 

A Kondorosi Csárda és környéke, a puszta, több költőnket is 
megragadta nem hétköznapi életével és hangulatával, s ebből fakadó 
érzéseiknek szép verwekben adtak hangot. 

A régi csárdából csak a kétnyilású kémény maradt meg, az egyik 
nyilás a füst elvezetésére, a másik a betyárok menekülésére szol -
gált . Ezen kusztak fel vagy le a betyárok, s ez a nyilás egy ala - 
gutba vezetett, melynek elejéből pinceborozót rendeztek. Ma a csár-
da idegenforgalmi nevezetessége nemcsak a községnek, hanem Békés 
megyének 
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Dérczy Ferenc, Kondoros egyik újjátelepitője. / Szepesváry Iván ny. 
mérnök, Dérczy Ferenc unokája tulajdonában lévő fénykép. 
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Kondoros központi részének vázlata. 

Az 1970-es évek elején épült társasházak. 
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A Községi Vizmü. 

A kondorosi posta épülete. 
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A község filmszinháza. 

A MÁV állomás épülete, 
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A községi óvoda épülete. 

Az 1960-as évek közepén épült általános iskola. 
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Az általános iskolai 

diákotthon bejárata. 

Az öregek napközi otthona. 
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Az Egyesült Mezőgazdasági Termelőszövetkezet székháta. 
/ Korábban a Dolgozók MC'GTR7. székháza. / 

Az Egyesült MGTSZ egyik üzemegységének épülete 
Régebben a Lenin MGTSZ üzemegysége. 
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Munkába készülnek a szövetkezet gépei. 

A  géppark egy része. 

- 128 - 



közös vá11a1kozáisú takarmánykeverő üzem. 

Az ÁFÉSZ irodaháza. 
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Az ÁFÉSZ vas-mliszald Uzlete. 

A szövetkezeti ruházati bolt. 
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Élelmiszerbolt és bisztró az Aradi útön. 

A  Szarvasi Vas és Fémipari KTSZ kondorosi részlege. 
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Kondoros természeti földrajza 

1. 1970. évi népszámlálás 8. 

2. Somogyi Sándor: 	Az Alföld természetföldrajzi jellemzése. 
Földtani felépités és a felszin kialakulása. 
A dunai Alföld c. kötetben. Akadémiai Kia-
dó 1967. 19. old. 

3. Udvarhelyi - Futó - Moholi  -  Pápistáné  -  Zétényi: 

Magyarország természeti és gazdasági 
földrajza. Tankönyvkiadó 1968. 17-19. old. 

4. Enyedi György: 

	

	A Délkelet Alföld mezőgazdasági földrajza. 
Akadémiai Kiadó 1964. 55. old. 

4/a. Eperjessy Kálmán: Békés megye az első katonai felvétel 
1782 - 1785 / országleirásaiban. Körös 

Népe IV. Békéscsaba, 1963. 

5. Tornyi László - Kocsárdi Ferenc : 

Magyarázó a Kondoros " Dolgozók " Tsz 
gazdaságának genetikus üzemi talajtérképé-
heL: 1965. 6-7. old. 

6. Enyedi György: 

	

	A Délkelet Alföld mezőgazdasági földrajza. 
Akadémiai Kiadó. 1964. 61-62. old. 

• 7. Somogyi Sándor: 

	

	Az Alföld tájértékelése. Az éghajlat gya  - 
korlati vonatkozásai. 
A dunai Alföld c. kötetben. Akadémiai Kia-
dó 1967. 114. old. 

• 8. Magyarország éghajlati atlasza II. kötet 42. old. 

9. Péczely György: 	Körös - Maros közi sikság. Éghajlat. A 
tiszai Alföld c. kötetben. Akadémiai Kiadó 
1969. 307 old. 

10. Tornyi László - Kocsárdi Ferenc : 

Magyarázó a Kondoros " Dolgozók " Tsz 
gazdaságának genetikus üzemi talajtérképé-
hez. 1965. 12-15. old. 
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JEGYETEK  

Kondoros története az ujratelepitésig 
======   e  a = =  _  = x  =  a  =  m = z = s = s = = = _ =  =  _ 

1. Banner János: A kőkori élet Békés vármegyében. Gyula, 1941. 

75  -  1893 : 34 / . 

2. Orosháza története. Szerk. Nagy Gyula. Orosháza, 1965. 103. o. 

3. Orosháza története. Orosháza, 1965. 116. o. 

4. Juhász Irén megyei régész azonositása. Rindó József tanár köz-
lése. Kondoros, Ady Endre u. 3. 

5. Orosháza története. Orosháza, 1965. 223. o. 

6. U. o. 224. o. 

7. U. o. 225. o. 

8. Haan Lajos: Békés Csaba mezővárosa hajdanáról és mostani 
állapotjáról. Pest, 1866. 

9. Karácsonyi János: Békésvármegye története I. 38. o. Gyula, 
1896. 

10. Karácsonyi János: Békésvármegye története  I.  U. o. 

11. Karácsonyi János: Békésvármegye története H. 95. o. 

12. Karácsonyi János: Békésvármegye története II. 195. o. 

13. Karácsonyi János: Békésvármegye története II. 95  -  97. o. 

Gyula, 1896. 
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Kondoros története 

/ 1875 - 1919 / 

1. Karácsonyi János: Békésvármegye története. Gyula, 1896. II. köt. 

2. BML Békés vm. törvényhat. bizottsága közgyűlési jegyzőkönyve 
413/1874. 2. 102. sz.  a. 

3. BML Békés vm. törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyző 
könyve. 3 /1875. 

4. Márkus György szerk. Békés vármegye. Budapest, 1936. 

5. Szepesváry Iván mérnök közlése. Lakása: Budapest,  U.  Lukács 
u. 2. 

6. Szepesváry Iván mérnök közlése. 

7. Dr. Irányi István : Petőfi István / Békési Élet,  1/1973. 21.  o. 

8. Dr. Irányi István: U. o.  13.  0. 

9. Dr. Irányi Is*vári: U. o. 21-22. o.. 

10. Kondoros község képviselőtestületének az 1875. évi december 

2.:i-án tartor" üléséről készült jegyzőkönyv 2/1876. sz. a /  Köz-
ség Tar á(- -s .rattára 

Meliékler. 

12. Az evangélikus egyház halotti anyakönyve  1887-1891. 

13. BML Kondoros község képviselőtestületi gyűlések jegyzőkönyve 

i Ezután: Kgy. jkv. / 30/1887. junius 26. sz. a.

• 14. Kondoros község képviselőtestületének 1875. dec. 23-án tartott 

üléséről készült jegyzőkönyv 2/1876. Kondoros község irattára.

• 15. Kondorős róm. kath. egyház " Historia domus - a  5.  o. 

16. Lásd házhelyet kapottak névsora 12. o.

• 17. BML Békés vm. alisp. VIII. 143/1893.alapsz. 

18. U. o. 

7.9. 

 

Konctoros róm. kath. egyház " Historia domus " - a 5. o. 
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20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

BML Békés vm. alisp. VIII. 143/1893. alapsz. 
.41r- 

BML Békés vm. alisp. VIII. 143/1893. alapsz. 

U. 	o. 

Békés megyei Gazdasági Egylet 1891. évi értesitője 70-89. 

BML Kgy jkv 1885. 

'25. BML Kgy. jkv. 32/1886. aug. 	29. sz. 	h. 

26.  BML Kgy. jkv. 33/1886. aug. 	29. sz. 	h. 

27.  BML Kgy. jkv. 24/1887. márc. 	23. sz. 	h. 

28.  BML Kgy. jkv. 3/1889. jul. 	22. 	sz. 	h. 

29.  BML Kgy. jkv. 15/1889. jul. 	22. 	sz. 	h. 

30.  BML Kgy. jkv. 36/1890. dec. 	3. 	sz. 	h. 

31.  BML Kgy. jkv. 21/1892. jun. 	24. sz. 	h. 

32.  BML Kgy. jkv. 41/1893. Jul. 	14. sz. 	h. 

33.  BML Kgy. jkv. 28/1893. ápr. 	29. sz. 	h. 

34.  BML Kgy. jkv. 10/1905. febr. 	14. • sz. 	h. 

35.  BML Kgy. jkv. 47/1893. aug. 	12. sz. 	h. 

36.  BML Kgy. jkv. 52/1904. okt. 	14. sz. 	h. 

37.  BML Kgy. jkv. 52/1897. aug. 26. sz. 	h. 

38.  BML Kgy. jkv. 31/1693. ápr. 	29. •  sz. 	h. 

39.  BML Kgy. jkv. 23/1896. • nov. 27. sz. 

40.  BML Kgy. jkv. 10/1910. jan. 	13 .. sz. 

41.  

42.  

BML Kgy. jkv. 

BML Kgy. jkv. 

15/1907. 

29/1893. 

febr. 	26. 

• ápr. 	29. 

sz. 	h.t 

sz. 	h. 

43.  BML Kgy. jkv. 5/1885. ápr. 	20. sz. 	h. 

44.  BML Kgy. jkv. 44/1887. okt. 	26. •  sz. 	h. 

45.  BML Kgy. jkv. 27/1892. aug. 	9. sz. 	h. 

46.  BML Kgy. jkv. 3/1895. • febr. 	3. sz. 	h. 

o. 
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47. BML Kgy. jkv. 17!1896. ápr. 9. sz. h. 

48. BML Kgy. jkv. 78/1903. okt. 7. sz. h. 

49. BML Kgy. jkv. 31/1906. ápr. 19. sz. h. 

50. BML Kgy. jkv. 66/1913. okt. 31. sz. h. 

51. 1900. évi népszámlálási adatok. 

52. BML Békés vm. alispánja MMi. TV. 770/1891. alapsz. 

53. BML Békés vm. főisp. MMI. 1103/1891. alapsz. 

54. BML Békés vm. főisp. MMI. 297/1891.  

55. BML Békés vm. alisp. MMI. II. 193/1894 és BML Békés vm. 
főisp. MMI. 456Í1894. 

56. BML Békés vm. főisp. MMI. 1103/1891. alapsz. 

57. BML Békés vm. alisp. MMI. 11458/1897. alapsz. 

58. BML Békés vm. főisp. biz. 125/1897. alapsz. 

59. BML Békés vm. főisp. biz. 70/1901. alapsz. 

60. BML Kgy. jkv. 28/1905. márc. 29. sz. h. 

61. BML Kgy. jkv. 81915. jan. 28. sz. h. 

62. BML Kgy. jk' . 5 1918. febr. 12. sz. h. 

ri 1. A om. ka'h. egyház " HIstorla domus - " a 1920. évi bejegy-
zések  

64. BML Kgy. jkv. 3/1920. máj. 21. sz. h. 

65. BML Kgy. jkv. 3/1920. máj. 21• sz. h. 

66. Róm. kath. egyház " Historia domus" - a 1920. évi bejegyzések 
között. 

67. BML Békés megyei Népszava, Békéscsaba, 1919. évi ápr.  12. sz. 

68. BML Békés megyei Népszava, Békéscsaba, 1919. évi ápr. 15.  sz. 

69. BML Békés megyei Népszava, Békéscsaba, 1919. évi ápr. 12. sz. 

70. A Tanácsköztársaság Békésmegyében 1919. Kiadja az MSZMP 
Békés Megyei Bizottsága és a Békés Megyei Tanács V.B. Békés-
csaba, 1969. 

71. BML. Kgy. jkv. 3/1920. máj. 21. sz. 
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Az ellenforradalmi rendszer kora 

1. BML Kgy. jkv. 28/1920. máj. 21. sz. 

2. BML Kgy. jkv. 2/1920. máj. 21. sz.  

3. A rém. kath. egyház " Historia domus " - án ak 1920. évi bejegy_ 
zései között. 

4. U. o. 

5. U. o. 

6. BML Békés m. főisp. ir . MMI. 552/1920. 

7. BML Kgy. jkv. 193/1938. sz. h. 

8. BML Kgy. jkv. 	3/1920. máj. 21. sz. j. 

9. BML Kgy. jkv. 133/1921. okt. 31. sz. j. 

10. Országos Földbirtokrendező Biróság 23103/1923. O. F. B. sz. 
Községi Tanács irattára 3695/1923. ikt. sz. 

11. BML Békés vm. alisp. ált. ir . 15748/1932. alapsz. 

12. BML Békés vm. alisp. ált. ir. 14132/1932. alapsz. 

13. U. o. 

14. Róm. kath. egyház " Historia domus " - ínak 1935. évi bejegy-
zései között. 

15. Az 1930. évi népszámlálás, M. Stat. Közl. uj sorozat 83. köt. 
Budapest, 1932. 151. old. 

16. Az 1935. évi birtokstatisztika 

17. Az 1930. évi népszámlálás 

18. 1960. évi népszámlálás 

19. Az 1970. évi népszámlálás 8. Békés megye adatai. 
Budapest, 1972. 393. old. 

20. BML Kgy. jkv. 155/1930. 	21. sz. h.

• 21. BML Kgy. jkv. 	9/1935. jan. 21. sz. h. 

22. BML Kgy. jkv. 61/1928. jún. 1. és 72/1928. jún. 28. 

J ~ 

J • 
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23. BML Kgy. jkv. 122/1928. jun. 28. sz. h. és

•BML Kgy. jkv. 351936. ápr. 16. sz. h. 

24. BML Kgy. jkv. 128/1942. nov. 7. sz. n. 

25. Hunya István: Emeltő fővel Bp. 1974. 18. old. 

26. BML alispáni iratok 2155/1921. alapsz. 

, 27. BML alispáni iratok 19068/1922. sz. 

28. Hunya István: Emelt fővel 48. old. 

29, Hunya István: Idézett mü 

30. BML, Bm. főispánjának ir. MMI. 753/1922. sz. 

31. Hunya István: I. m.

• 32. BML. Békés vm. alisp. ált. ir . 2155/1921. alapsz. 

33. BML. Bm. főisp. ir . 259/1924. 

34. BML Bm. főisp. ir. 816/1926. 

35. BML. Szarvasi járás főszolgabirtíjától MMI. 2642/1938. 

36. BML, Kondoros Nagyközség ir. MMI. 414071942.,

•4141/1942., 4142/1942. ikt. sz . 

37. Regős András apátplébános  /  Szarvas / közlése. Egy Kondo-

roson terjesztett eredeti békepárti röplapot a BML-nak ajándé-

kozott. 
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Kondoros szabad 30 esztendeje 

1. Hercegh Ferencné: Kondoros község szabad negyedszázada. 

Szarvas város-járás szabad negyedszázada c. köt. 348. o. 

2. U. o. 

3. U. o. 347. o. 

4. U. o. 348. o. 

5. G. Vass István: Az SzDP, az NPP, a Kisgazda Párt és a Polgá-

ri Demokrata Párt tevékenysége 1944-45-ben és az 1945-ös vá 

lasztások Békés megyében. 

Békés megye 1944-45-ben. Békéscsaba, 1975. 307-316. o. 

6. Hercegh Ferencné: Kondoros község szabad negyedszázada. 

Szarvas város-járás szabad negyedszázada, Szarvas, 1970. 348. 

o. 

7. U. o. 349. o. 

8. Tibori János: A felszabadult Békéscsaba másfél évtizedes történe-

te 1944-1961. Békéscsaba, 1961. 296. o. 

9. 1945. évi Nemzeti Hízottsági jegyzőkönyvek. D. 4. NB. 1915. jan. 

15. 

10. Cr. Vass István: I. m. 307-316. o. 

11. Hercegh Ferencné: Kondoros község szabad negyedszázada. Szí: 

vas város-járás szabad negyedszázada. i.m. 357. o. 

12. U. o. 

13. U. o. 

14. U. o. 

15. U. o.  358.  o. 

16. A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 

1956-1962. Kossuth Könyvkiadó 1964. 29. o. 

17. Tóth Pál tanácselnök közlése, Kondoros, Hősök u. 36. 
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18. Tóth Pál tanácselnök közlése, Kondoros, Hősök u. 36. 

19. Major János: Községünk gazdasági helyzetének értékelése, a te- 

lepülés kommunális ellátottságából, a lakosság egészségügyi és 

szociális, kulturális ellátottságából adódó problémák. Szakdolgozat 

1974. 27. o. 

20. Major János: vb. titkár adatszolgáltatása, Kondoros, Nagyközségi 

tanács 

21. Major János vb. titkár közlése. 

22. Major János vb. titkár közlése. 

23. Major János: Szakdolgozat 19. o. 

24. Major János: vb. titkár adatszolgáltatásé.. 

25. Major János: Szakdolgozat 32-33. old. 

26. Major János: vb. titkár közlése 

27. Major János vb. titkár közlése 

28. Major János vb. titkár közlése 

29. Major János vb. titkár közlése 

30. Major János: Szakdolgozat 2. o. 

31. Major János: Szakdolgozat 5. o. 

3 	A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. I.

•  r ' - z a Népesség főbb adatai 278. o. 

33. Kondoros Nagyközségi Tanács adatszolgáltatása. 

34. Kondoros Nagyközségi Tanács adatszolgáltatása. 

36. Kondorosi Takarékszövetkezet 1960. évi mérlegbeszámolója..

• 36. A Kondorosi Takarékszövetkezet 1965. évi mérlegbeszámolója. 

37. A Kondorosi Takarékszövetkezet 1960. évi mérlegbeszámolója.

• 38. A Kondorosi Takarékszövetkezet 1973. évi mérlegbeszámolója. 

39. A Kondorosi ÁFÉSZ könyvelőségének adatszolgáltatása. 

40. Az ÁFÉSZ 1951-es mérlege. Az ÁFÉSZ irattára. 

41. Az ÁFÉSZ 1955. évi mérlege. Az ÁFÉSZ irattára. 
42. Az ÁltSZ könyvelőségének adatszolgáltatása. 
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A mezőgazdaság fejlődé se 

1. Karácsonyi János: Békés vármegye története. II. köt. Gyula, 

1896. 

2. Molnár Ambrus: Berény népessége és gabonatermesztése a XVI. 

században. Békési élet 2/73. 229. o. 

3. U. o. 

4. U. o. 230. o. 

5. U. o. 234. o. 

6. Enyedi György: A Délkelet-Alföld mezőgazdasági földrajza. 

7. Enyedi György: A Délkelet-Alföld mezőgazdasági földrajza. Bp. 

1967. 

8. A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája. 

Összeirás községenként. Bp. 1897. I. köt. 430. o. 

9. Mezőgazdasági Statisztikai Adatgyűjtemény 1870-1970. III. Köz-

ségsoros adatok. 2. Sertésállomány. KSH Bp. / év n. / 85. a. 

10. Mezőgazdasági Statisztikai Adatgyűjtemény 1870-1970. III. Köz  - 

ségsoros adatok. 5. Bivaly, szamár, öszvér, kecske, baromfi. 

KSH Bp. f év n. / 85. old. 

11. Mezőgazdasági Statisztikai Adatgyüjtemény 1870-1970. III. Köz - 

ségsoros adatok. 1. Szarvasmarha-állomány. 4. Juhállomány. KSH 

Bp. / év n. / 85-86. old. 

12. Hercegh Ferencné: Kondoros község szabad negyedszázada. 

Szarvas város-járás szabad negyedszázada c. k. 349. o. 

13. U. o. 

14. U. o. 

15. Sonkoly Mihály: Két évtized a közösben. A Kondorosi Dolgozók 

Tsz. jubileumi kiadványa 1970. 8. o. 

16. Major András. Kondoros, Lenin u. 1. sz. alatti lakos közlése. 

17. BML; Bm. alisp. ált. ir . 18255/1949. alapsz. 

- 145 - 



18. BML Bm. alisp. ált. ir . 18255/1949. alap s z. 

19. BML Bm. Tanács Mg. Oszt. ir. 815-400/1951. sz. 

20. Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1956-1962. Koss th 

Könyvkiadó 13. o. 

21• BML Békés vm. alisp. ir . 18255/1949. sz. 

22. Godó György: Ünnepi beszéd a Kondorosi Lenin Tsz 25. éves 

jubileumi közgyűlése alkalmából. Kézirat 3. o. 

23. U. o. 5. o. 

24. BML Békés vm. alisp. ir .  815-48/1951.  sz. 

25. Godó György: Ünnepi beszéde a Kondorosi Lenin Tsz 25 éves 

jubileumi közgyűlése alkalmából.. Kézirat 5. o. 

26. U. o. 6. o. 

27. U. a.  h. o. 

28. U. o. ?. O.  

29. U. a. 8. (). 

3n. U. a. 8.  

31. U. o. 9. o. 

32. Jellemzési lap a Kondorosi Lenin Mg.  Termelőszövetkezetről. 

Len ri Tsz. .ravnra. 

33. Godó György: Ünnepi beszéde a Kondorosi Lenin Mg. Tsz 25 

éves jubileumi közgyűlése alkalmából. Kézirat 10. o. 

34. Sonkoly Mihály: Két évtized a közösben 9. o. 

35. U. o. 8. o. 

36. U. o. 11. o. 

37. Hercegh Ferencné: Kondoros község szabad negyedszázada. 

Szarvas város-ij rás szabad negyedszázada. 354. o. 

38. A Dolgozók Mg. Tsz 1951. évi mérlegbeszámolója. Dolgozók 

Tsz irattára. 

.39. Sonkoly Mihály: Két évtized a közösben 13-14. o. 
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40. Fehér Lajos: A szocialista mezőgazdaságért. Bp. 1963. 6. old. 

41. Sonkoly Mihály: Két évtized a közösben. 20. o. 

42. U. o. 20. o. 

43. U. o. 21. o. 

44. Hajdu György tsz. tag közlése Bacsó B. u. 33. 

45. Sonkoly Mihály: Két évtized a közösben. 25-26. o. 

46. U. o. 

47. U. o. 26. o. 

48. U. o. 26. o. 

49. A Kondorosi Dolgozók Mg. Tsz. Tájékoztató fennállásának 25. 

évfordulója alkalmából. 3. sz. táblázat. 

50. U. o. 

51. U. o. 

52. U. a. 

53. U. o. 2. sz. táblázat. 

54. U. o. 5. sz. táblázat. 

55. U. o. 5. sz. táblázat. 

56. U. o. 1. sz. táblázat. 

57. U. o. 1. sz. táblázat. 

58. A Dolgozók Tsz könyvelőségének adatszolgáltatása. 

59. A Vörös Október Tsz könyvelőségének adatszolgáltatása. 

60. A Vörös Október Tsz könyvelőségének adatszolgáltatása. 

61. A Vörös Október Tsz könyvelőségének adatszolgáltatása. 

62. Tóth Pál tanácselnök közlése, Kondoros, Hősök u. 36. 

63. Tóth Pál tanácselnök közlése, Kondoros, kősök u. 36. 

64. Elnöki beszámoló az 1957. évi zárszámadó közgyűlésen. 

A Vörös Október Tsz irattára. 
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65. Az 1961. évi mérlegbeszámoló. A Vörös Október Tsz irattára. 

66. Az 1972. évi mérlegbeszámoló. A Vörös Október Táv irattára. 
67. A Vörös Október Tsz könyvelőségének adatszolgáltatása. 
68. Kovács Sándor: A Kondorosi Sertéstenyésztő- Hizlaló és Feldol- 

gozó Közös Vállalkozás megalakulása, beruházásának megépitése 

és üzemeltetése. Kézirat 4-5. o. 

69. U. o. 2. o. 

70. U. o. 2. o. 

71.. 	U. o. 8. o. 

x 
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A Kondorosi Csárda 

Eperjessy Kálmán: Békés vm. az  első katonai felvétel /1782-

1785 / országleirásaiban. Körös Népe 1V. Békéscsaba, 1963. 

2. U. o. 

3. U. o. 

4. Szepesváry Iván mérnök Budapest, IL, Lukács u. 2. szám alatti 

lakos közlése, 

5. br. Podmaniczky Frigyes: Az Alföldi vadászok tanyája. Bpest, 

1906. 

6. Szabó Ferenc: A Dél-Alföld pusztai csárdái. Ethnographia 1974. 

2-3. sz. 333-334. o. 

7. U. o. 336.  0. 

8. U. o. 340. o. 

9. U. o , 341. o. 

1n. U. o. 342. o. 

11. U. o. 343. o. 

12. U. o. 343. o. 

13. Szopesváry Iván mérnök. Budapest., II., Lukács u. 2. szám alatti 

lakos közlése. 

1. 
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17. 

FÜGGELÉK  

A gr. Bolza-család tulajdonát képező kondorosi házhelyek eladási 

kimutatása 

149,45 Ft 427 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

105,00 Ft 300 n.öl 

105,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 
ez let' Dérr zy Ferencé, 

D4rc zy Ferenc 

aki a kai

1

olikus egyháznak 

95,00 Ft 

adományozta. 

300 n.öl 

Kondoros község 83,92 Ft 265 	n.öl 

Linszky .János 95,00 Ft 300 	n.öl 

Halász János és neje 
sz. Vilidár Teréz 

105,00 Ft 300 	n.öl 

V. Nagy István és neje 

itj. Szappanos György 
és neje 
sz. Revicska Zsuzsanna 

93,45 Ft 

95,00 Ft 

267 	n.öl 

300 	n.öl 

Revicska János 95,00 Ft 300 	n.öl 

Ocsenás János és neje 95,00 Ft 300 	n.öl 
sz. Zahorecz Erzsébet 

1. Nemes M,hály és neje 
sz. Kurilla Erzsébet 

2. Valach János és neje 
sz. Bukva Veron 

3. Konyecsny, György és neje 
sz. Szőke Mária 

4. Szin György 
átvette: Kohut János 

5. Haruska János 

6. Soós István 

7. Vaszkó Mátyás és neje 
sz. Szujó Teréz 

8. Zl:nszki István 
átvette: Mravik Pál 

9. Zlinszki lsrván 

0. 
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. 

18. Simó Pál és neje 
sz. Farkas Anna 

96,95 Ft 277 n.öl 

19. Hipszky Márton 96,95 Ft 277 n.öl 

20. Lalik György és neje 
sz. Kusnyár Anna 

105,70 Ft 302 n.öl 

21. Haskó György és neje 
sz. Sutyinszki Judit 

105,00 Ft 300 n.ö] 

22. Dávid M. János 105,00 Ft 300 n.öl 

23. Petrik György 105,00 Ft 300 n.öl 

24. Konyecsnyi György 105,00 Ft 300 n.öl 

25. Babecz János és neje 
sz. Havas Mária 

93,45 Ft 267 n.öl 

26. Omiljak János és neje 
sz. Tatárka Ida 

93,45 Ft 267 n.öl 

27. Gulácsi János 105,00 Ft 300 n.öl 

28. Viszkok Mihály és neje 
sz. Kurlik Mária 

105,00 Ft 300 n.öl 

29. Hrabcsek János 105,00 Ft 300 n.öl 

30. Községháza 1 130 n.ol 

31-32. Községi iskola 603 n.öl 

33. Dérczy Ferenc 105,00 Ft 300 n.öl 

34. Zlinszky István 105,00 Ft 300 n.öl 

35. Bondár István 105,00 Ft • 300 n.öl 

36. Viczián József 105,00 Ft 300 n.öl 

37. Gulyás István 105,00 Ft 300 n.öl 

38. id. Szappanos György 105,00 Ft 300 n.öl 

39. Sztruhárik János 105,00 Ft 300 n.öl 

40. Schlankó Ádám 105,30 Ft 300 n.öl 

41. A. Timár Mihály • 105,00 Ft 300 n.öl 

42. Toman János 
átvette: Szin György 

115,00 Ft 331 n.öl 
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43.  Such József 
átvette: Hercberger Dániel 

105,00 Ft 300 n.öl 

44.  Polgár Mihály és neje 
sz. Kósa Mária 

143,00 Ft 409 n.öl 

45.  Hegedus Mihály 105,00 Ft 300 n.öl 

46.  Varju András 105,00 Ft 300 n.öl 

47.  Kurilla Jánow 105,00 Ft 300 n.öl 

48.  Kulik Pál 105,00 Ft 300 n.öl 

49.  Hrivnák Pál 
átvette: Kriska János 

105,00 Ft 300 n.öl 

50.  Mravik György 105,00 Ft 300 n.öl 

51.  Polgár Mihály 
megvette: Soltész György 
és neje sz. Rácz Mária 

105,00 Ft 300 n.öl 

52.  Plesch M.  T.  105,00 Ft 300 n.öl 

53.  Reguly György 1 215 n.öl 

54.  Reguly György 111,65 Ft 319 n.öl 

55.  C:zugyik György 105,00 Ft 300 n.öl 

56.  Tomis Mihály 
átvette: Podani Márton 

105,00 Ft 300 n.öl 

188n. 	okt. 	1. 

57.  Gyurcsán Pál 105,00 Ft 300 n.öl 

58.  Gera János 
átvette: Dr. Ehrlicher  Jakab 

105,00 Ft 300 n.öl 

59.  Schubgegel András 
átvette: Hugyik Sándor 
átvette: Fürst Farkas 

105,00 Ft 300 n.öl 

1883. márc. 	3. 

60.  Lehoczky Márton 105,00 Ft 300 n.öl 

61.  Molnár Mihály 
átvette: Dérczy Ferenc 

105,00 Ft 300 n.öl 

62.  Oláh János 108,00 Ft 309 n.öl 
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63. Tandy Sándor 
átvette: Valastyán Mihály 
1880. jan. 31. 

64. Vas István 
átvette: Emrichné, 
sz. Nun Magdolna 

65. Uchljár György 

66. Szrnka György 
átvette: id.Braun Mihály 

67. Gábor Ferenc 
átvette: Kvasz Mihály 

68. Sinkó János 

69. Reguly György 

70. F. Kis János 

71. Szilágyi Balázs 

72. Bácsi Mihály 
átvette: Kis István 

73. László Antal 
átvette: Tokai Sándorné 
sz. Budás Zsófia 
1884. márt. 1. 

74. Nagy György és 
Liska Pál 
átvette: Polgár Mihály és 
sz. Kósa Mária 

75. Konyecsnyi Pál 

76. Szabó Gábor 
átvette: Burin György 
1881. márc. 16. 

77. Kurilla István 

78. Hajdu István és neje 
sz. Kovács Erzsébet 

105,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl  

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,63 Fi 302 n.öl 

110,60 Ft 316 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 3o0 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 
neje 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Fi 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,60  Ft 300 n.öl 79. Kovács P. János 
átvette: Filó János és neje  
sz. Farkas Judit 
átvette: Árvai Tamás és neje  
Cimrák Erzsi 
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80.  

81.  

Seres Gábor 
átvette: Benyó György 
átvette: Orosz Mihály 

Fekete József 
átvette: Kurilla Imre 
átvette: 	Szilágyi Dániel 
átvette: 	Szita József 

95,00 

95,00 

Ft 

Ft 

300 

300 

n.öl 

n.öl 

82.  Filó János 95,00 Ft 300 n.öl 

83.  Ju:zász Jánosné 
átvette: Vida János 

95,00 Ft 300 n.öl 

84.  Volt Józset és neje 95,00 Ft 300 n.öl 
.sz. Kéhler Erzsi 

85.. B. Varju András 
átvette: Kurucz János és neje 
sz. Brlás Anna 

95,00 Ft 300 n.öl 

86.  Fekete József 
átvette: Hronyecz Márton és neje 
sz. Katrenák Mária 

95,00 Ft 300 n.öl 

87.  Szpisjak János 95,00 Ft 300 n.öl 

88.  Hruska István és neje 
sz. Komár Anna 

114,00 Ft 360 n.öl 

89.  Tokár József 95,00 Ft 300 n.öl 

90.  Gyurik .János 95,00 Ft 300 n.öl 

91.  Valach János 
átvette: Megyik György és neje 
sz. Maginyecz Zsuzsi 

95,00 Ft 300 n.öl 

92.  Szpisjak János és neje 
sz. Kollár Zsuzsi 

95,00 Ft 300 n.öl 

93.  Szalay Anna 
átvette: Klucsik Mihály és neje 
sz. Kovács Mária 

95,00 Ft 300 n.öl 

94.  Csik István 95,00 Ft 300 n.öl 

95.  Brlás Mátyás 95,00 Ft 300 n.öl 

96.  Nándori Pál 
átvette: Vas Eszter 

95,00 Ft 300 n.öl 

Csonki Áronné 
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97. Csapó Sándor 
átvette: Konyecsnyi János és neje 
sz. Zahorecz Erzsébet 

98. Maczik György 

99. Biró János 

100. Biró Lajos 
átvette: Nyiri József és neje 
sz. Kérdő Julianna 

101. Kiss Mihály 

102. Kovács Gergely 

103. Oláh Péter 
átvette: Hrivnák Mihály 

104. Kérdő György 
átvette: Kerekes Sándor és neje 
sz. Páhi Eszter 

105. Hrivnák Mihály 

106. Véró Nagy Mihály 
átvette: Gyuresán János és neje 
sz. Kovács Zsuzsi 

107. Nagy István 

108. Kruchó László 
átvette: Gyurik Mihály és neje 
sz. Miskó Ilona 

109. Kruchó László 

110. Hegedi.is Mihály 

111. Benkő István örökösei 

112. özv. Danada Jánosné 

113. Varga Pál 
átvette: Mravik János és neje 
sz. Konyecsnyi Erzsi 

114. Hoffer Imre 

115. Véró Nagy János 
átvette: Skulecz János és neje 
sz. Viszkok Mari 

105,00 Ft 300 n.öl 

105,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.ö1 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft. 300 n.öl 

95,60  Ft 300 n.öl. 

95,60  Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,60  Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

110,00 Ft 317 n.öl 

108,00 Ft 309 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 

95,00 Ft 300 n.öl 
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116.  Zsiak György 
átvette: Saliga István 
átvette: Gazsó Pál 

95,00 Ft 300 n.öl 

117.  Dobroczky Áccm 95,00 Ft 300 n.öl 

118.  Ribárszki György 95,00 Ft 300 n.öl 

119.  Cs. Szabó István 95,00 Ft 300 n.öl 

120.  Farkasinszky András 95,00 Ft 300 n.öl 

121.  Korcsmáros István 105,00 Ft 300 n.öl 

122.  ifj. Farkasinszky István 
átvette: Schreiber Dávid 

105,00 Ft 300 n.öl 

123.  Schreiber Dávid 105.00  Ft 300 n.öl 

124.  Kelemen József 
átvette: Zagyva József és neje 
sz. Laki Katalin 

95,00 Ft 300 n.öl 

125.  Remeszelynyik Mester György 
és neje Kollár Erzsi 

95,00 Ft 300 n.öl 

126.  Hőgye János és neje 95,00 Ft 300 n.öl 
Nyárfádi Kati 

127.  Baticzi András 95,00 Ft 300 n.öl 

Páli Mihály 
eitvette: V. Nagy Mihály 

95.00 Ft 300 n.öl 

Kérdő :János 
átvette: Pardi Imre 

95,00 Ft 300 n.öl 

130.  Wolf János 95,00 Ft 300 n.öl 

131.  Péts Ádámné 
sz. Nun Mária 
átvette: Nyemcsok 

95,00 Ft 300 n.öl 

132.  Hankovszki János 95,00 Ft 300 n.öl 

133.  Községi faiskola 95,00 Ft 300 n.öl 

134.  Köz- 95,00 Ft 300 n.öl 

135.  temető 108,00 Ft 343 n.öl 

Összes terület: 	 42 664 négyszögöl 

Összes számozott házhely: 	 133 
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A gr. Bolza-család tulajdonát képező kondorosi házhelyek eladási 
kimutatása. 

Dérczy Ferenc 

eladással megbizott 

Ezen házhelykiosztói jegyzéket Kondoros község képviselőtestü-
lete hálás köszönettel fogadta 41/1929 kgy. sz. határozatával kondo-
rosi Dérczy Péter pusztapói földbirtokos ur adományaként. 

Ezen eredeti jegyzék megőrzend3 az utókor számára időtlen idő- 
kig. 

Kondoros, 1929. május 16-án. 

K ov: íc sik István 

főjegyző 
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