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tot ten, eleinek dolgozat tárgykörének kije
löléséért én elfogadásáért, valamint ounká«

támogatásáért e helyen Is köszö
netét mondok*

Köszönöm dr. Kaposi Márton

бтб ez MSZMP Békás negyei Bizottsága oktatási
♦
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séget nyújtottak bz MSZMP Békés negyei Bizott
sága Archívumának dolgozói és vezetőjük. Kovács 

Perencnó* Elvtársi támogatásukért ezúton mondok 

köszönt* tet.
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з. »„.Y,»Л,.А-»

АХ értelmiség szerepének változásét nyomon követni 
•ok szempontból fontos« Tekintve« hogy ex értelmiség 

leni termékek létrehozója« tagjai a mindenkori társodaírni 
tudat specifikus hordozói« kifejezői« A társadalmi tudat 

változásai« fejlődésének iránya ée őt 

vénye« Így az értelmiség szerepének módosulásé nagyjában* 

egészében a társadalmi lét változásainak bélyegét viseli 
magán« természetesen a lét ée tudat dialektikus viszonyé* 

nők minden jellemzőjével együtt« aalen dolgozat célja 

bizonyítása« hogy a marxista tétel a mai napig helytálló 

Békés msgye értelmisége vonatkozáséban is«
Amikor a változás tendenciáit próbáljuk tettenéml« nem

1*

azonban a lét fü

szabad megfeledkeznünk arról« hogy a történelem minden
egyes lépése megyénkben la feltételezte az értelmiség je* 

lenlétét« Így« vagy úgy számolt annak társadalmat formáló 

tevékenységével« A kérdés pusztán mz* hogy megyénk megf
lelő módon épített-e a vizsgált időszak agyas szakaszaiban
a jelentős társadalmi rétegre« a társadalmi-gazdasági fo
lyamotok meggyorsításéhoz elegendő mértékben vette*«« 

szi*e igénybe munkájukat« segítségeket« továbbá« hogy • 

tevékenység anyagi*#rkőlcsi elismerése megfelelt*#« meg* 

falsi-е a vizsgált réteg« de főleg a megye érdekeinek?

Mielőtt e kérdésekre választ keresnénk« néhány« a 

feldolgozással kapcsolatos tematikai« módszertani problé
mát kell tisztáznunk« A téma vizsgálaté nem nélkülözheti 
e «©gye fejlődésének vázlatos ismertetését« hiszen ez ér* 

tslmiség tevékenységének mennyiségi és minőségi műtétéi 
csak ennek ismeretében értékelhetők, csak a »agya fejlő*

tatól tudatában itélhetjőkdósénak abszolút és relativ
a

kibontakozást«
is

& * tS
mi
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Nagyon fon toa tény továbbá az it. hogy az ér telei, ség

aleégnek a belső struktúrája ás» sátrán beszélhetünk srrál 
ás* hogy s vizsgált időszakban a fogalt»» is átalakulásom 

sent keresztül*

értelmiség tévé-

gfelelő lehetőséget
tereetett-e
előéllátáséhoz* A aásák* a szubjektív oldal« eslynek vizs
gálatakor arra keressük a választ, hogy s kapott lehetősé
gekkel hogyan élt az értalaiaég» hogyan próbált az esetle-
gas nehézségek érén is a eegye haladásénak szolgálatába

Vizsgálódásunk пае tekinthet el ettél a fontos jslleazőtől

« véltozéaa ia attól függ« hogy meny
nyit« hogyan éa alkar fejlődött az a tértedéin! közeg,esély- 

ben él éa dolgozik* a vizsgálódás tehát ne» tekinthet al a 

szakterületenként való részleges differenciálástól« hiszen

értelmiség tevékenysége*

fliat 0 fönti felsorolásból le kitűnik* jelen Írásnak пев 

szándéka a »egye értelmiségének -feltérképezése"* Men vál
lalkozik,
hiszen egy időszak aozgéaét, fejlődését igyekszik egy bi
zonyos ezsepertt alapján boautatnl*

la vállalkozhat statikus tények rögzítésére.
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utért a dolgozat addszara ne* lahat szakszociológiai«
nem nélkülözheti a folyásotok aagórtéaét segítő 

adatok felhasználását*

IX*

Mint
Jolán dolgozat
tózza azokat a szociális és funkcionális társaddal struk
turáló tényezőket, amelyek alapján a rátagat el lahat külö
níteni a társadalom aáa egységétől. Fontos azt aegtennl 
azért la, »art a szakirodaloa az értelmiség fogalmával kap-

-t t

tekinthet al attól* hogy alapvetően tlaz-

«
Abban szinte minden* a kérdéssel foglalkozó szaktekintély 

egyetért, hogy értelmiséginek kall tekintenünk minden olyan
* aki hivatásszerűen szállási értékek előállításával

foglalkozik* a kérdés pusztán az - éa az oki 
tal&nségot *, hogy sl minősül olyan szállási termáknak, 
nek előállításához értelmiségre ven szükség.

a fő blzony-
ly

ennek a kritériumnak általában a diplomások éa az un* tő
beosztásúak tehatnak leginkább eleget« hiszen s társulás tár
sadalmi szervezetében Játszott szerepük alapján objektive ők 

azok, akik arra hivatottak, vagy képesek* De vajon másoktól
fűnk-

tivóknak non felelnek eeg? Hova sorolhatók azok 

tőr színjátszók, autodidakta népmeeegyöjtők 

éa ornitológusok, akik megyénkben mindennapi, nas értelmisé
ginek minősített munkájuk mellett gyarapítják szellemi érté-

eionália 

a aunkásir^k.

kainkat? a másik póluson
Jallege kérdőjelesbető mag leginkább, akik ugyan megyénk
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társadéi»! ranglétráján un. értelmiségi lépcsőfokon helyez
kednek el» de objektív vagy szubjektív okoknál fogve szel
lőéi taraéket eég soha 

la fognak előállítani.
állítottak elő és várhatóan

t gyengéi küzdi aztti talán jelen del
az alapvetőt* hogy pont

téveszthetJa alá állításait, áa abban fentieken kávái 
ez le akadályozza, hogy az érteleleég Összetételének bizony
talansága súlyosan vetői a statisztikai adatokat szolgálta
tók vállára la» tekintettel erre» hegy e feldolgozóé során 

e dől t szerzője nee téléit két összehasonlítható adat
ta л fő nehézséget ez eailtett összetételben ez edje«i '

hogy elg e dlploeásokról eked ugyan véglegesnek ée konkrét
nek minősíthető adat» 

válnak, ha
tok rendkívül bizonytalanná 

érteleloég belső struktúráját kell tükrözniük.
forgalmiban, ealyak 

összehasonlítást• Egyse
Különféle osztályozási szempontok
alapvetően lehetetlenné teszik 

etetisztlkel adatok pl» népgazdasági ágak szarint csoporto
sítanak . teljesen függetlenek attól« hogy a aazőgazdaeégban 

agréraérnök-a valaki* vagy szakoktató, 

ágak adatai éltalénoa kavarodást okoznak, »art ö 

tartalmazzák a pedagógusok, népművelők, oktatást Irányítók* 

művészek adatait, az pedig, hogy ki alnőaül művésznek, még 

elméletileg le tisztázatlan, oelentőe gondot okoz továbbá, 
hogy nincs egysége» viszonyítási elep ez érteloieégnek e 

lakosságon balüli arányait Illatban, л кун vagy a statisz
tikai Hivatal Sékéa

ltva

gyei Igazgatósága által szolgáltatott 

adatok nam egységes viszony!táal alapokon nyugszanak, igy 

összehasonlításuk asm mindig lehetséges, a diplomások ará
nyát a következő néprétegekhez viszonyítva találta sag a 

dolgozat szerzőjaj



• 5 •

• a diplomások aránya az aktív keresők között
• a diplomások aránya a 23 évnél Idősebb népességben
• a dlplcaások aránya a 25 évnél Idősebb népességben.

la előfordul. Hogy egy teljeskőrü aegyel etatiszti.ai

nálla strukturálódásra utaló adatok« /1/

Fentieknél lényegesen nagyobb gondot okoz az értelel©égi 
kategórián belől e “vezető beosztásúak" konkrét, számszerű 

meghatározása. Alapprobléma, hogy ki minőéül vezetőnek, 111« 

e vezetés milyen szintjétől lehet valakit érteleleéginek 

vezni,
erre vonatkozóan a dolgozat szerzője hiteles forráshoz 

tudott jutonl.
intetteket bizonyltja a kővetkező faleoro- 

ly címszerűen tartalmaz néhány, az értalaieéggal kap«»léé,
csőiétos szakirodalmati
- Huszár Tibor "Nem középiskolás fokon" - tehát az értelmi

ségi diplomát

/* szociológiai tanulmányokat tartalmazó kötet nem le próbál
eligazodni a látható fogalmi kavalkádban*

• Krisztyu Dimitrov ezerint "e funkció ellátása a megfelelő 

képességeken ée hajlamokon tál megkívánja a felsőfokú vég-

legyen, vagy ezzé kell váljon,
- и* N. Rutkevice úgy fogalmazt "trtolmieég a dolgozók olyan 

nagy társadalmi csoportja, akik hivatásszerűen végeznek 

gaean kvalifikált szellemi munkát, amely általában közép-
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vagy felsőfokú szakképzettséget igényel." /3/ U» tohát 

az előbbi szemlélet szöges ellentéte« tágítja az értei*

- Greeted "organikus" értelmisége is jórészt az osztályához
szarvason kapcsolódó diplomásokat jelent. /4/

árattsági
nál magasabb, legalább főiskolai, da aág inkább egyötöd 

végzettséget igényel." /3/
1Л a oegállapltáe teljesen leszűkíti ez értelmiség körét 

az egyeteái diplomával rendelkezőkre.

* Hód «ládámé szerint "az értelmiséggé váláa

vndorka Rudolf és szerzőtársai következet
értelaiségl" rétegről beszélnek« de egy oldalon belől 
nólják ez "önálló értelmiség". "alkalsazott értolaiség". 

a "aagas szinté értolaiség"« s "falsé szintű értolaiség"« 

e "szakértelaiség" kategóriákét is« utalva erre a sokszí
nűségre« aaely szén társadélel csoport elemzése során e
külföldi szeklrodaloaben előfordul. /6/

tanszékek szakcsoportja éltsl szegeden 1978-ben kiadott te-
nuleánykőtat jutott« amely ez értelmiséggel foglalkozó fe-

lalkozik wind a diplomás« sind pádig a vezető beosztásúak 

jellemzőivel. /7/

Fentiek alapján a dolgozat szerzője ez érteleieég fogalae 

alatt a diplomásokat és vezető beosztásiakat érti«

vezető» Irányító beosztásuknál fogva «unkájuk ezelleai
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»ejnoe • rétegről едок megközelítő adatok állnak rendslke- 

zéoro, tevékenységük jellemzőiről, a felszabadulás óta el*

XXX«

gyében a felszabadulástól

/

országhoz hasonlóan, 

de annál Markánsabban volt agrárjellegű« ex azt jelentette, 

hogy társadalmi termelésének túlnyomó többsége a
Ilyen,

kieparcellákon folyó alacsony színvonalé eezőgazdaeégl ter
seié 1, az aktív keresők 71,5 tJ-& dolgozott a földeken.

végzett exelleal tevékenységet« A diplomások száma a fal-
szabaduláskor 2«lodyés ez az aktív karaaik o,8 *-ét jelen
tette« /8/ Magyáror
élt, az aktív karasők 2 #ya. /Э/
ez a társadólai szerkezet egyértelműen jelzi, hogy Békéé 

megyét a felszabadulás nagy történelmi hátránnyal találta, 

olyannal, amely#t - elöraboeeéjthatjuk - mind a mai napig 

nem volt képes leküzdeni«
I

A felszabadulás megyénk éltében is mély sodrású forradalmi 
változásokat idézett aló. olyanokat, amelyek 

sadalml viszonyokat változtatták mag gyökeresen, hanem lehe
tőséget teremtettek ez Itt élő 

öltéséhez is*

csak a tár-

kultérélla felszabe-
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uradaloi nagyA földrefora, aaly aékéeben eltűntette 

birtokokat és 39.2oo esslédnek juttatott átlag 4*3 kh
gezüntette azokat а кizeikaá-földöt /lo/# agycsapásra

nyaló nunkaformákat, aolyok a paraszt gyorsokét sár kora 

Ifjúságétél kezdve az Iskolapad helyett a aozöro, a föl* 

dókra, istállókba kényszerttették, az iporban 

jobb a helyzet, A toraoléerök alacsony színvonalét al 
jelzi jobban, sínt, hogy 

száz főnél többet foglalkoztaté öze» volt, igy az 1943, 
aérclue 26-1 államosítás rendkívül csekély, mindössze 

14,aoo fás szocialista szektort hozott létre, /11/ 

Megyénk a sajátságoson élőáradétt gazdasági arculata aeg- 

hetérozte "értelmiség Igényét*, pontosabban "érteloieég 

igénytelenségét*Is, hiszen a szétaprózott oezőgazdaeági 
birtokok, a szinte eamifaktúráit» ipar 

szakértolaiaég jelenlétét, tévékényéégát, 
k* a feontraezelokcié hatott le, «éhedig oly oédon, hogy 

aegyénk mintegy kétezer fö© értelmiségének csak kb, agy 

ötödé dolgozott az anyagi ágakban# különösen alacsony.

volt

igényelte о

•kitett* magéért, olyan szak*ёж a csekély látszata
tekintélyeket neveit és adott a 

alnt Ttteaaedlk sénuel, akinek
gyár

.alföld flórájának oogvél*
tolatásét köszönhetjük, Hohécsy Mátyás, aki gyünölcsno»©*
eltűként vélt kűzisaorttá, vayy^Zatyké dinasztia, akiknek 

gyümölcsfa-oltványaiért aég la az ágé
köznek vevők Orosházára,

az elmaradott gazdasági struktúra Békés negyében eajétoe 

faódon párosult a szellaal sötétséggel, a tőzegek kultúrálta 

színvonalénak rendkívül alacsony szintjét bizonyltja az a

.
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Iskolát esek 3*3 ,/«a Járt* diplomája mindössze egy száza
lékának volt*
az országos összehasonlító adatok akkori 2o,6 %, 5,9
19 % /12/. Analfabéta volt megyénk lakosságának 8,4 $«*•«

Íráshoz, olva-

is Igényeltek
gaaabb tudást, voltak ugyan "megszállottal" megyénk oktatás
ügyének a felszabadulás alőtt la, pl. vajda Péter, aki szarva
son, Kemény Gábor, aki Békéscsabán próbált «Odern nevelési
elveket meghonosítani, de Itt említhetnénk arunszvik Teréz
nevét le, aki az óvónőképzés megteremtőjének szénit Békés

noa győzhettek a kulturálismegyében, e lángelmék 

sötétséggel vívott harcben, hiszen ott állt velük
e Horthy-korezak iskolarendszere, mely zsákutcáival eleve
a tudatlanság őrök homályába vezette a dolgozó nép fialt
áe lányait, űrt a reménytelen állapotot la csak a fal 
baduláet kővető iskolareform szüntette meg, melynek leg
döntőbb moment urna az 1948, évi xxxill. törvény alapján 

végrehajtott egyházi iskolák államosítása és a nyolc osz
tályos kőtelező t leányt Idő elrendelése volt.
A fiatal népi demokratikus állam 

eredményeket elérni* 

a tömegek iskoláztatása terén döntött la falakat. A régi 
uralkodó osztály műveltségi monopóliumának megszüntetésé
hez új, népi értelmiségre le szükség veit.

nyugodhatott bele, hogy "csak"

list«, hogy
a múlt rendszer diplomásait le csatába Igyekezett állítani

A tanítás már 1944, novemberében - elsőként Gyulán • Indult 

meg. a szülőkhöz Intézett felhívás megjelöli az új iskolai

«
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körzethatárokat ó© tisztázza a tankötelezettség korhatárét« 

emlyot már ekkor a 8 osztály elvégzésében Jelölt ateg* 

“.«•felhívjuk a szőlők figyelmét, hogy az elemi iskola sin* 

dönkire nézve 8 osztályon át kötelező« a aki iskoláztatási
kötelezettségének пае tesz eleget, ezt szigorúan oogbönte-»
tik.* /IV 

A tanítás gyors ginditá
zött. A fő gondot a tanerők hiánya okozta« Nagyszénáson pél
dául a 17 tanitőből mindössze egy aaradt állomáshelyén.л tá
vollévők helyett tanítóképzősök tanítottak« /14/
Pusztaföldvár is hasonló nevelőhiánnyal küzdött " * •
aégben a tanítás ez általános tanitóhiány ellenére, ha ne
hézségekkel le, ám folyik..,- a közigazgatás vezetője hat 
tanerő kinevezését kérte, /19/

Még nehezebb körűleányok között indultak a középiskolák.
a nevelőhiány okozott gondot.hanem a felső-

tagozatos tanulók távolláta le, akiknek egy részét ketonéi
ható

ságai* s ©egükkel hurcolták nyugat felé* A szarvasi vajda 

Péter Gimnázium Így Indult * -..«a Mr nagy, de ne» helyré
it e bútorzat.•« 

a gimnázium az állami polgári Iskola épületében kezdte el 
éjre a tanítóét« A tanári karból mindössze hatan voltak 

itthon« az Iskola igazgatója pótlásukat nyugdíjas és pol-

hezhatetlan. Legtöbbet

szeghalmon az induláskor a nevelők közöl heten voltak Jelen* 

de^felyanatosen vezetett Jegyzőkönyvek tanúoáa« szerint а
tike-fizika ta-
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űamiór 3-én a felsőtagozató« tanulók részér© 1© megkezdődött 
a tanítás*• • Így a nevelők haté 26-28 órában tanítottak* 

Február 25-án az ősztálylátázások az alábbiak* 43, 34, 35, 
3d, 23, ó, 3, U, összesen 133* Amint az látható, a 16-18 

óvásuk közül azlnt© alig voltak, /17/

Megállapítható tanát, hogy a pedagóguahiény az egész отдув 

tőrületén általános jelenség volt* A szükségtanterök képzőtt- 

©ége. Iskolai végzettség« változatos képet mutatott. Ahol 
voltak tanítóképzősök, az alkalaazáeban az első helyre ke
rültek* A népi ezernek bennük látták eleősorban a pótlás 

lehetőségét* A hiányzó pedagógus állásokat aáehol érettsé
gizőitekkel, dm tok helyen csak 4 polgári iskolát fcéfsettek-

«egjelent agy - a pedagógusokat sind a aal napig elkísérő 

jelenség* a vésztől községi képviselő jelentése szerinti
•A kisegítő tanítók fizetése mélténytelenül alacsony,vésztőn
aég 1845* februárjában Is alndőssze loo pangót kaptak, aal a 

legalacsonyabb fizetés volt a községi alkalmazottak között*
/w e
Már ebben az időben jelentkezett agy másik - a pedagóguso
kat, de
napig ható nézet, melynek lényege, hogy “a pedagógusok /111* 

az értelmiségiek/ zöm becsületesen dolgozik, híve szoele-
..." ü t kettősség az

értelmiséget általában le érintő ée »ind a aal

lista társadalmi rendszerünknek, de

láttál altalt negyven év alett és olyan mélypontjai voltak, 

mint az ötvenes évek eleje és az 1956* utáni időszak*a vizs
gált korszak elején ez a *de" *é&/ 

nevezett "régi, ári" értelmiség teroészetes szálka volt az 

áj, a népi rendszer szeaében, arról tanúskodik az, a aellék- 

letben la eegtaláIható dokúméntue, aely a tanárok és tanítók

értnető la, hiszen az úgy
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közti tisztogatásról* a "3"-listázásról tanúskodik /lásd 

1» ex« doki
Hasonló ellenséges hangú Jelentésben számol be agy, az MCP 

békás aegyal szervezetéhez 1947« június 1-én küldött hely
zet jelentés a békéscsabai Alisai Lóránt#fy Zsuzsanna lsány- 

glanázluarál, Illetve annak Igazgatójáról ás tantestületé
ről« * sirokay Zoltán 1945« ősze óta áll az Intézet álén, 

sínt igazgató# ás ezen idő alatt kétségtelenül bebizonyí
totta# hogy érdsatelen és a lka lest lan a «agyar deeokráda 

egyik fontos intézményének a vezetésére«•«
«««Sár a tanári taetület Jelentőe réeze reakciós# slroksy 

és s tanári karnak főleg régi tanárokból álló része örökös 

gyűlölködésben és időről Időre kirobbanó botrányok közepette 

végzi "nevelői sonkáját"«
•«•A növendékek érthetően élvezik s helyzetet# 

elkalase# eeek oktató-nevelő «unkára ne*«" /19/ ez a Jelentés 

eaellett# hogy reakciósnak bélyegzi e "készen talált" 

gógusokat, aág agy - ugyancsak aálg la ható jelenségre hívta 

fal a figyelőét, 

hátráltató éa Mindenhol# Így Megyénkben mm la fellelhető vi
szály ködéé# aminek - a dolgozat szerzőjének szerény vélaaénye 

Int - legfőbb objektív oka a pedagógus táraadaloa általá
nos anyagi éa szállási kiszolgáltatottsóga* Aki pedig közülük

tus/«

pedig a tantestületek aunkáját általában

ilyen# vagy olyan formában "kedvezményezett"# azaz kevésbé
kiszolgáltatott# az a többiek eresében : mezispatikue lesz. 

Fokozza ezt a sajátos belső rétegződést az a specifikus#ahogy
a pedagógusok ogy nevelői szobában "intenziven áa sűrűn* egy-
sáaaal álnak# Binden negativ tégy pozitív rezzenésük tanuk

ez a Jelenség különösen 

a pálya szinte teljes elnőiesedése csak fokozta a tanári
izzását* kár, hogy о Jelenséggel az oktatást irányító

okoz Jelentőe probléaát# sível
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szervek ne« foglalkoznék kellőképpen« ée ezldáig »ég nem
is«érték fel a tanárok kié dolgozószobái rendszerben való
elhelyezésének rendkívüli fontosságét*
A pedagógusokkal kapcsolatos felemás eegitélésnak 

dóivei is találkoztunk »ár a felszabadulást közvetlenül kő- .
9éU

■

vető években le* Több dokumentum tanúskodik arról« hogy a 

fiatal Koweunista Párt megyénkben le igyák 

tani befolyását az értelmiségre* Például„1946* 

óe 2o-ö között pedagógus nagygyűlést rendeztünk Békéscsabán«

tt kitörje»
lo*

szarvason« Gyulán« Békésen és később Orosházán*" /2о/, adja 

tudtul a 2* ez* dók ható Jelentés« melynek
lényege« hogy a feljegyzést készítő örömét fejezi ki ef 

lett« hogy e találkozások hozzásegítik a pártot ée о " 

gógua intelligenciát" ahhoz« hogy egymásre találjanak« hogy 

"megszűnjék о gyanakodó© a párttal szemben"« hogy a párt fel
ismeri azt a siralmáé anyagi ás erkölcsi helyzetet« melyben

Лőre kell bocséjténünk, hogy a jelentés Írójának ezen vá
gyai sajnos hosszú ideig 

telllgenciével" való párbeszéd helyett több« «int húsz éves 

"süllyesztő" következett« melyben e megye értelmisége nem 

válhatott a társadalmi-gazdasági folyamatok Irányításénak 

részesévé« Pedig a fiatal néphatalom kitűnő - ma le iri
gyelt - formákat talált ki ée rövid ideig működtetett is*
/св előzőekben említett "réteg-nogygyülések" mellett létre
hozta a városi ée a megyei értelmiségi csoportot« melyben 

az eg/os diplomás rétegek külön "frakciót" alkothattak« 

ezen csoportok pontom munkaterv szerint dolgoztak« 1947-ben 

részt vettek e párt "millióé pértteg-egltácléjóban"« gya
korlati pártmunkáként pedig legalább fejenként öt előadás 

megtartását vállalták az üzemekben* /21/

valósultak meg« hiszen az “in-





9

- iS *

«ültek »«e* Lér
0

vetettek« ax le figyelésire «élté tény« hegy e fiatal 
niete fért

hallathatták szavukét ex érteleiséglek le« tü irt esek egy
iyen két "értelei*

sági” tétté le napirendre kérőit* л* első felvetés e 

fogorvosi éllek ellen proteatél* "ax élnék bejelönti* hegy 

ex «14x6 ulétről értett«

fi
V M

t letárgyalja » Népperleeent* A beérkezett 
ér. Lányi ьохеб elvtár» orvos e kővetkezőkben véleexeli

tt díjékor exebad*

térgye ex« hegy «Ilyen rendelési dijakat

ext ejénlje, hegy ekének fceve*volt ex«
ven* ex lehetőleg e régi fogorvosokét kereeee

fel* «ért ax éj

a Hépporletteni taéeaieel vette dr* Lányi elvtér« véleexét^^
__ I___ 1j sxiabeli*
le végigkieérő jelen*xélje* у tel erre, a «ei
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ségre, mely as orvosok “positiv értelmiséggé" válásénak 

egyik logfőbb akadálya* az pedig a “hálapénz“ Intézménye, 
amely esek szerint már & korai népi demokráciában le “kí
sértett“« és гшй hagyja teljesen érintetlenöl a mai 
társadéInat sea» Mint látni fogjuk, a tánc Hág az ötvenes 

és hetvenes években le előkerül, tehát az orvos értelmiség 

állandó, konstans kísérőjének tekinthetjük« Kialakulásának« 

virágzásának okaira о későbbiekben visszatérünk, '

# r

az anlitatt »épperlament ülésének aéelk napirendje le té
mánkét gazdagítja, Megyénk művészeti hagyományéi - kezdve 

Gutenberg gyulai vonatkozáséival, folytatva Munkácsy békés
csabai éveivel, az “Ásító Irma“ korszakkal, a békéscsabai 
születésű Vidovazky Béla és az orosházi származásé Caéfcy- 

Barooyák Dózsaf, valamint a viharsarok népi Írói Járva© 

Dózsaffel az élükön olyan művészi forrást feltételeznek, 

amelynek tiszta vize tovább kellett, hogy gazdagodjon a 

békési tájon. Kezdetben ez a forrás elapadni látszott. 

az említett népparlamenti ülés azonban az alábbiakkal 
némi reményt villantott fel a művészetekre szsmjazóknek;

"Vasas Mihály festőművész levelét olvassa fel dr. Klee elv- 

tára, melyben a művészek nevében azt kérik a »éppari 
tői, hogy a gyulai óton lévő Omaezta-féle házat és annak 

parkját hagyják meg mövésztelep céljaira« Beadványéban szá
mos várost ős egyéb helyiséget állít fel példaképpen, ©hol 
a művészettel foglalkoznak, nőm égy, mint Dékéscböhén.
A kédréehez dr, Södy elvtárs szólt hozzá és bejelentette.

ot-

*
é© US osszák ki házhelyekcéljel ni, ahogy ezt e Földigénylő 

Bizottság tervezte, szóvétette azt, hogy tervbe volt véve

« -
i
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üéköoceabán ez országos énekiakoia felállítása io« do obben
is issorsdt a város« «őrt Békés kézség© 

biztosított az iskola céljaira, 

hold földöt is adott & fenntartásához*

elhelyezést 

fölül «ég loö
i

Felbor elnök szavazásra tstts fel a kérdést, és a Népporlo*
asm egyhangúlag úgy határozott, hogy az üaaszta kertet 

engedi kiosztani« a helyzet Javulásáig osztatlan állapotban 

kell »áradjon«* /24/
A Népporleeont
hatott« hogy felvesse & nüvészek és a oüvészetek igényeit, 

erre azonban sajnos na« volt ereje, hogy azt érvényesítse 

is« A* Goaszta-fála kúria, Csaba egyik legszebb műemléke 

VX« kerületi pártház lett, szép parkjában azóta kollégiumot 

és irodaházat építettek, az épület «ár csak nyoaalban viseli 
e felszabadulás előtti vidéki építőművészet nagyszerű népi 
Jegyeit, egyben eltűnni látszik az a vidékre oly Jellemző 

kúriák többsége« Belőlük durva építészeti beavatkozással 
magtárakat, irodaépületeket, különféle raktárakat alakí
tottak ki a negye több részében«

csak arra koriét

■ víi*

A vizsgált Időszakra «ég egy pozitív politikai vonás volt 

ßmgy«nkben Jellemző« 1947-ben, amikor a hatalomért folyt 

tott harc oég mi dőlt el véglegesen,« KasMimlst« Párt 
gyei szervezete élénk és ügyes cgitációt folytatott az ér
te laieég megnyeréséért« igy ilyen, 1947, «árciusából szár
mazó felhívás a pártba veié belépésre szálltja fel ffezőberány 

kézség értelaieégét és kézben okos szávai érvel ez ország 

szellool felépítésének szükségeseégé és e «unkésoíztály 

zatő szerepéből fakódé szövetségi politika «állott, egyben
a vádlottak padján 

van a helyűk, hanoi* közöttünk«* /20/ A stilisztikái lag is 

kiváló agitáló levél teljes szövege a mellékletben található.

aagállapitja, hogy *az értelmiségnek

*
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A megye ekkori vezotóee © zenei élet feltámasztásával ie
raegpróbálfcoxou, Tél eok ©rednényo e kísérletnek mm lett, 

«ég a Viheroerok Feljárók indulóját so л sikeréit «едко®- 

ponóltatni, aivol a zeüri egyhangú Ítélete alapján *•#•© 

célnak megfelelő nö egy eines,* az aránylag legjobb müvet 
ezért utaeitott© el a már említett bírálóbizottság, sert 

"ennek cigányé©, nótáé Jellege azt ez úri osztályt idézi 
fertőzött zeneiÍzlésével együtt, 

ne« tűrhet meg, »ég kevésbé а ИКР** /2# a zsűrizésről ké- 

szült Jegyzőkönyv másolatét a melléklet tartalmazz©.

lelyot a népi de nők rác ie

az előzőekben selltett példákból - Úgy véljük * világosan 

kitetszik, hogy megyénk értelmisége 1949-lg csak szárnyait 

bontogatta* Többségük becsülettel csatlakozott az újjáépí
téshez, tanított, gyógyított* és ha nehézségek árán is, de 

igy-úgy hallathatta szavát is, A velük kapcsolatos társa
dalmi «agitáló* о korszakban pozitivabb volt, sínt a későb
biekben, bár sár ekkor felüti e fejét ez értelmiséggel 
ben! fenntartások soré, aalyek szinte teraéezeteonak is 

hetők, hiszen ekkor diplomásaink zömét a Horthy-rendszer 

tét to Jogásszá, tanitóvá vagy gyógyszerésszé, A fiatal k< 

süniét® vezetés ösztönösen «©gérezte, hogy ©zen diplomások 

többségét raeg lehet nyerni az új társadalomnak, de nea elé
gedett lieft ennyivel, ÚJ, népi értelmiség kialakításába kez
dett, és ezt, he nehézségek árán ie, de végbevitt©. Megyénk
ből #e fiatalok százéi mentek egyetemekre, főiskolára, a te
hetsége© «unkáé- és paraaztgyerefcsk valóban ingyen tanulhat
tak, A szolok anyagi helyzetétől teljesen függetlenül nyíl
tuk »eg a tudáa forrásai a nép fial és lányéi előtt* ах a 

szociális vívmány egészen a Oo-cs évek végéig segítette a 

társadalom kedvező átstrukturálódását és rsafe az utóbbi évek

Ц

I

■b

-
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hoztak az ügyben kedvezőtlen fordulatot, tekintve, hogy az 

iskoláztatás aér korántea« függetleníthető a szülők pénz
ügyi teherbíró képességétől* Sbben persze szerepet látszanak 

egyetömi-főiskolai állast polgárok megnövekedőtt Igényel,

A *fényes szelek* korában azonban * ha szerény körülmények 

között is - a diplomássá váláshoz elegendő volt a teheteég 

és a tanulni vágyás ténye le* Megyénkben is szerveztek az 

oktatást irányító ezervek “Népi kollégiumot" Gyula városá
ban, melynek hivatása - egészen 195o-ben történt elsorvasz
táséig - a tehetséges «unkáé- és perasztcseládból származó
fiatalok ingyenes ée hatékony taníttatása volt, ne« titkolt
szándéka pedig, hogy "olyan «agyar értelmiségiek kerüljenek
a közéletbe, akik 1« a nép fiai.*
az akkori tanulási viszonyokra Jél jellemzőek a 6* ez* doku-

körülnényak között is, de mégis elérhető közelségbe hozták
a tudás gyümölcseit a szegény

főbb közülük, hogy kezdett megszűnni az a torz értelmisóg- 

szerkezet, amelynek legfőbb jellemzője e felszabadulás előtt
zártsága volt* Zárt volt elsősorban abból a szempontból,hogy

alig juthattak el az egyetemekre* Andorka Rudolf kutatásai 
szerint "mig a felszabadulás előtt egy paraszt származású 

férfinak Go-szor kisebb esélye volt a vezető és értelmiségi 
rétegbe kerülésre, mint egy értelmiségi származásúnak, az

tatnak* Hég nagyobb az asélyklegyenlitődés a munkás-értelmi
ségi vonatkozásban* Hig a falszabadulás előtt a szakmunkás



álye 2o-azor volt rosszabb ez értelmiségi 
azémézééóénál, a hetvenes évek elején ez e különbség mór 

esek ötszörös, A mobilitási esélyek egyenlőtlenség tehát 

jócskán csökkentek, nohe «ég igy le elég lényegesek «ered
tek,* /28/

resztдуоГек a felszabadulás előtt esek elvétve jutott be fel- 

tó őok totós 1 Intézménybe ée legfeljebb tanitótágig vihette,! 

késgyerek «eg ellg-ellg volt Békésben, A «egye hátránya ebből
a szempontból még érthetőbb lesz, ha a mobilitás vizsgálatok
alapvető arányait vesszük figyelembe, ezek szerint "a paraszt 

származóénak áramlottak e munkásság felé, a fizikai foglalko
zóénak a szellemi foglalkozóén rétegek felé,* /29/ J
Fentiekből le kitetszik, hogy elsősorban a munkásnak volt
némi esélye a továbbtanulóéra, a parasztgyerek álma általá
ban csak a szakmunkássá válás lehatott, A korszak egyik fő 

pozitívuma azonban mégis az volt, hogy megteremtette a tár-

lehetőséget a szegény rétegek , ledőlt az az óvezre
ly megakadályozta a nyomorból való szabadulást, 

áe amely konzerválta a dolgozó többség kultúrálta elmaradott- 

ságit. Dicséretes, hogy mindez - legalábbis csak kia megs 

kitérőkkel « megyénkben is ágy valósult meg, hogy közben a 

régi értelmiség gyermekei;e lehetőséget kaptáit a tanulóéra. 

Tette ezt a fiatel magyar népi demokrácia annak szellemében,
tgyűlésen igy

fal,

lyet Révai Dózeef az 1944-es debreceni

«leégnek abban az illúziójában, hogy 6 volt a nemzet vezető 

osztálya, ezért nem elfogadható az a felfogás, hogy az or
szág romlásáért elsősorban ez értelmiségnek kell viselnie a 

felelősséget, hiszen e szervezet tényleges vezetője a négy-
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birtokos és négytőkés osztály volt. A* értelnioéget meg kell 
tisztítani legkonproraitáltebb elemeitől, de a zömének köny- 

nyitani kall ®z utat a doookráci© felé.** /Зо/

kapott elsősorban fiai taníttatására, igy tovább élhettek az
orvos , tanár, gyógyszerész, jogász dinasztiák, sőt az 1946-os
pártstetisztlkákban le megjelentek a volt értelaleéglok. 1946. 
augusztusában Megyénkben 4o.42o volt az HKP tagjainak létszáma, 

akiknek túlnyomó többsége a dolog természeténél fogva törpe
birtokos /10.073/, napszámos /9.429/ és ipari munkás /4*442/ 

volt, de az ári középosztály értelmisége la bebocsáttatást 

nyert 133 fővel. Köztük a legtöbb, По fő tanító volt, de 18 

tanár, 28 orvos, 5 ügyvéd, sőt 2 pap is rendelkezett a MKP 

piros tagkönyvével. /31/

Ulőző felsorolásunk arra is kitűnő példa, hogy Békéd megyében 

is - az országhoz hasonlóan - torz volt az értelmiség belső 

szerkezete is. Huszár Tibor szerint 1945. előtt Magyarorszá
gon minden loo diplomásból 34 jogi, 13 műszaki, 8 agráregye
temi, 4 közgazdasági, 21 teológiai és 2o tanári diplomával 
rendelkezett« /32/ Mint látható, a dzsentri világ fő letét 

ményesel, a jogászok Indokolatlan túlsúlyé a privát szférák 

primátusát jelzi, e termelőerők alacsony színvonalát pedig 

az, hogy igen csekély volt a műszaki, közgazdasági és agrár- 

agy e torai végzettségűek aránya. Megyénkben a helyzet még tor
zított óbb formában jelentkezett, az adatok a jogi végzettsé
gűek túlsúlyát jelzik megyénkben is, viszont a gyógyító szak
emberek száma alacsony volt. Az meg Oramsci nyomán szinte

alakította ki saját "organikus" 

asszimilálják a
léssel foglalkozó megye " 

értelmiségét, mivel a paraszti t
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tradicionális értelmiség ьйmailyen rendjét* A vidéken élő
értelmiaég egyrészt о parasztság számára társadalmi minta
képet jelent a helyzetből veid kilépésre ée helyzetének 

jevitéaára, de másrészt m szinte áthághatatlan társadalmi 
korlétek, a feudális, tőkéé hatalmi-parancs-uralni 
nek való alávetettsége ée kiszolgáltatottsága »lett megvetést 
színlel iránta, vagyis csodálatéit ösztönös módon ez irigység 

ée e szenvedélyes düh elemei hatják át,** /34/

A megye értelwisógotruktúrájának ez az anomáliája azonban 

évek középétői szűnik meg, 
kési táj agrárjellegű, de agrár-szakembereket nélkülöző, ter
mészetesen nagyon alacsony egrárhultórával rendelkező négyé*

Az 1949-ig terjedő időszak értslmioégképe noa lenne teljes, 

he nem vizsgálnánk meg a 

áll!thetjük, hogy a felszabaduló®ig az értelmiségi pályák 

szinte kizárólag e férflek privilégiuméi voltok, 1949-ben 

még mindig саек mintegy Qoo diplomáé nő dolgozott megyénk- 

ellenére, hogy e Népi kollégiumok e nőket le az 

Iskolapadokba hívták, az emancipációs törekvések nagyon ale-

arónyát tekintve is, bátran

ekkor még nem tette lehetővé a nők
említetttömegesebb belépését ez értelmiségi pólyákra, és 

Népi kollégiumok hallgatóinak is csak mintegy 8 ,>* tartozott

A mór korábban Ütött Budapest-contrikusaág is érzékenyen 

érintette megyénket, hiszen bér a főváros számszerűen is ará
nyait jóval meghaladó módon részesült az ország értelmiségé
ből, mégis a minőségi mutatók tekintetében volt inkább fájd 

ezen egyoldalú struktúra, hiszen e koncentráció velejárója
ként minden - Így az értelmiség ío -, ami nem fővárosi, vi
dékinek minősül. Ez agyben jelzője is lett a megyeszékhelyeken
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én városokban élő értelmiségnek. mégpedig nem felmagaszteló 

Jelzője.
A aég kisebb közösségek értelmiség# a aég alacsonyabb szintű 

“falusi" jelzőt kapta, és az a «ind a mai napig maglévő ré
tegződés megyénk értelmiségének képét is alapvetően határozza 

meg. Ha is érvényes ugyanis az a megállapítás. hagy ez az ér
telmiség tarQlatllag e faluban él. de társadalmilag azon kívül 
és azon felől. Sár ennek régi értelme megszűnt, tudniillik, 

hogy a paraszt árként kezelte, de az uraság nea tekintette az 

ári társadalom tagjának, mm ssa játszik túlzottan fontos 

rapet о közösségek életének irányításában, jelenének és Jövő
jének értelmes kimunkálásában.

összességében megállapíthatJuki megyénk értelmiségének életé
ben jelentős, de ellentmondásoktól nem mentes időszaka volt 

a felszabadulástól 1949-ig eltelt időszak.

- Létszáma mintegy 5oo fővel gyarapodott én elérte a 2.419 főt.

- Zártsága megtört, paraszt és munkásfiúk. valamint néhány
szegényebb sorsú, de tehetséges lány kezdte el tanulmányait 
az ország felsőfokú tanintézeteiben.

- A Kommunista Párt nagy erőfeszítéseket tett e helyes értel
miségi politika kialakításéra, és ez e kezdeti Időszakban 

sikeres formákhoz és ez értelmiség Jó részének воgnyéráéi
hoz is vezetett.'

ez értelmi«- Hér ekkor kialakult ezzel
és pa: zt rt

űzak részletes taglalása kővetkező fejezetünk feladata*
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IV.

■rihéo eery* é^tolniséae tz fttveyrn ЛуокЬпп

íiópi demokráciánk о korszaka лее kerül be az értelmiség tör
ténelmének orenyfcönyvóbo. Ez ez időszak, melyben c szocl-

tése mellett torzulások következtek be a társadalmi élet 

szinte minden területén, egészen természete« módon az értel
miségi politikában is. unnék a megállapításnak az sem 

ellent, hogy e lo év alett kétharmaddal nőtt a diplomások 

szánó megyénkben, és ez időszak végére hét hijján négyezerre 

gyarapodott. Hz megyénk akkori aktiv keresőinek 1,3 >át je
lentette. АЖ O!

Ez e számbeli gyarapodás kétféle következtetés levonásét

de az az országos adatokat figyelembe véve “negatív növeke
désnek“ minősíthető, ugyanié ez irányú hátránya csak tovább 

fokozódott. Ennek kétségtelen oka, hogy óig az ötvenes évek
területén fejlett

'

gyorsított iparosítása az ország 

termelőerőket és vele együtt értelmiséget igénylő munkahe
lyeket teremtett, addig Békés megye ebben ez időszakban

, & békéscsabai Forgácsoló éa szerszámgyár ló-egyetlen
íéütésévol "büszkélkedhetett”. így лзп caodo, ?ш alatt 

a fiz év alatt megyénk ipari munkahelyeinek száma a rendkí
vül alacsony 1949-es 17 ezerről 19Go-re csak ólig duplájára, 

27.216-re /36/ emelkedett, éa ez az aktiv keresőknek esek 

12,2 (J-e volt. országunkban már ekkor az aktiv keresők öo 

>a dolgozott az iparban.
A rendkívül elmaradott társadalmi struktúrára utal az a tény 

is, hogy a mezőgazdaságban I96o-ben még mindig az aktiv dől-
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gozók 67& ,,j-a tevékenykedett, pedig Magyarországon ekkor 

már csak minden harmadik amber к a rost о kenyerét a földeken*

Fenti adatokból világoson kitotozlk, hogy óig az ország a 

torzulások ellenére te elindult a feloeelfcedöe, a* iparosi-. 

tás ötjén# aogyánknak ebben az időszakban la csak agrár®*®« 

rop Jutott,
természetesen a hely*©tat a* le, hogy ez a nozőgazdoság a 

helytelen politika következtében ugyancsak alacsony színvo
nalé volt, non igényelt© értein®** fők Jelenlétét* Erre utol 
az is, hogy a tömés átlagok alacsonyak voltak és például 
1955-ig ainden évben elmaradtok az 19Ж1-ае szinttől*

alnden hátrányával együtt. Sdlyoebitotta

■

A* 1953-ig negálokült nagyüzemek, a S3 állami 
251 mezőgazdasági termelőszövetkezet, valamint a 124 teme» 

lőszővotkazeti csoport megyénk szántóterületének mintegy 5©

, m

gyei vezetés - a központi akaratnak mag felelően - durva módon 

b© nem avatkozott volna munkájukba.
az MDF megyei vezetés® szint© hetente kiadott direktívái 
rint történt vetés, aratás éc caópléo csak a fQatiaztlkáket 

vett© figyelembe, о mag érettségét, vagy az éghajlati viszo
nyokat nem. ez © szakértőimet teljoson mellőző politika mm

, tehát a »agy©
arrérJelleg© az agrár-tudatlansággal is párosult* Dől Jelzi

tt megyénkben, о mezőgazdaságban aktiv dolgozók o,3 ГИИ

A dolgozat Írója több olyon esettel találkozott kutatásai 
során, amikor о csekély látszánó értelmiséginek is csak a 

portvonalon Jutott hely*
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A kor ellentmondásainak egyike, hogy aig a társadalom fon- 

tóénak tortotta a tanulást, és szinte mindenhol a lenini 
"Tanulni, tanulni, tanulni" Jelszó volt olvasható az lekolák 

falóin, a végzott, kiképzett fiatalokkal való gazdálkodás 

annak ©z ellenkezőjét mutatta. A középiskolát végzett tanu
lók ázásé Békás aegyében például 19Go-r© az 194o, évinek több, 

mint kétszeresére emelkedett és elérte az 3.341 fÖt, a diplo
mások szám ia - aint láttuk - majdnem négyezer volt. a vezető 

beosztásiak túlnyoaó többség© azonban - főleg 1937-ig - leg
feljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezett. /37/ 

:.z elsősorban annak a következménye, hogy az 1940-as államo- 

aitást. mojd a mezőgazdaság ©socialist© átszervozésót követő 

vezetői kiválasztás természetesen munkásosztály-centrikus 

volt, azaz olyan о Ív t árúak kerültek igazgatói posztokba éa 

szövetkezeti elnöki székekbe, akik e szocialista fejlődés 

tántoríthatatlan harcosai és © Kommunista Párt tegjai voltak 

már a felszabadulás előtt ia. Hz az az időszak, amikor veres 

Péter Íróból hadügyminiszter lett, megyénkben pedig Kovács 

Pál ográrprolatárból a békéscsabai Kötöttárugyár, Vizsnyiozai 
3ánoa cipészből a megyei sütőipari Vállalat igazgatója, e 

dolgozat Írójának 6 elemit végzett borbély szakmunkás 

apjából pedig 1931-bon megyei szakszervezeti vezető lett.
Bár a mezőgazdasági termelőszövetkezetek elnökei többnyire 

© mezőgazdasági munkásokból kerültek ki* de alacsony iskolai 
végzettségek és szakmai tudásuk a termolóaben hemar károkat 

okozott. A melléjük kirendelt »egyel biztosokkal som Jártok 

tói Jól szalmáilag, blazon kommunista kötö-burkoló szakmun
kástól nehezen volt elvárható például e zeadányi termelőszö
vetkezet telpreállitása* /38/

A hatalom negazilárditása ozompontjából szükségesnek Ítélt 

ezen кáderpolltikének azonban két eólyos következménye lett.

í 1



Az sgyik, hogy bér ezok az elviéreok becsületeden Igyekeztek
feladótűknek eleget tenni« többen közülük« Így e dolgozat 
Írójának édesapja le tulajdonképpen ennek a awtkánok az ál* 

dozetel lettek« aégsen voltak képesek Igazéból kivezetni 
gyénkot az elmaradottságból, a másik, hogy elvei a felnövekvő 

és az irányításból részt kérő fiatalok non juthattak aegfi 
lelő posztokhoz vagy Integrálódtak a *leértékelődött“ téred* 

dalol valóságba, vagy néo vidékekre költöztek, itthagyták a 

negyét, Ígéretesebb nagyér területek lettek otthonaik«

Azon érteleloéglek viszont, akik eégis a «egyében maradtok 

* »ég ha aunkés- vagy paraeztazülőU gyertsekel is voltok 

ne» számíthattak vezető posztokra. Városi vagy községi pért* 

vezetők csak a fizikai dolgozó rétegből kerülhettek ki. Ha 

mégis valenilyen sódon ciás foglalkozásúakat választottak 

pl, pérttitkárnak, a felsőbb vezetés rögtön közbelépett, 

őrről tanúskodik az НОР мд еду, 19Go, januári üléséről készült 

jegyzőkönyvi kivonata, mely Birkáé elvtárs felszólalásét idézii 
"A felülvizsgálás határozatai alapján megnéztük a községi tit
károkat, megállapítottuk a következőket* 3o községi titkárunk 

van, ebből 2o azogénypareszt• 7 földaunkás, 1 ipari 
2 tisztviselő és 1 kisiparos. Legsúlyosabb a 3 utóbbi, 

leváltásé lesz az elad,* /39/
Tehát a párttitkárok között még véletlenül see tört над az 

ekkori vezetés szellemi dolgozót vagy kistulajdonost.

A hatalomból való teljes kirekesztettség azután «indán olyan 

tárnádéin! folyamat tői eltávolította az értelmiséget, eaely* 

lyal fejleszteni lehetett volna megyénket. Legfeljebb azt 

törték el akkor elvtársaink, hogy a pedagógusok is segítsék 

a kollektivizálást, tehát vállaljanak részt a falu szocia
lista átszervezésében, illetve az la aagsngedtatett nekik.

ti
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hogy о klerikális rot)keié ellen harcoljanak es Iskolában«
A párt Begyei bizottságának egy í9G>ís márciusi ülésén 

erről e következők hangzottak «1« "A t ermésze t tudoeényoa 

is«eretek oktatásé folyik és ehhez kapcsolódik« hogy e hit
tanórán a pedagógusok le benn vannak« ellenőrzik* hogy mit 

oond a pap« belőnieу nm tudunk róle, hogy osztály!dogon pe
dagógus vezető beosztásban lenne« Valamennyi pedagógia» részt 

vesz szakáéi továbbképzésen« A kisebbik része pérttörténetet« 

a Bésik része **Hépi demokráciánk étje- cimü, kékéül elvtárs 

müvét tanulmányozzék««« Azokat a pedagógusokét fegyelmileg 

is felelősségre vonják« akik félrevezetik a gyerákokat«hogy 

hiába tanulsz mezőgazdasági szakiekolábon, úgyis visszake
rülsz lapólni, vagy e mélyépítő technikumba járó lányokat 

aelteros kisasszonyoknak nevezik«
A pedagógusok egy része eredményesen vesz részt a térsedelmi 
•unkában* Részt vesznek a tsz-ek szarvezésében« Oe itt agy 

bizonyos túlterheltség mutatkozik« mert a pedagógusok kiseb
bik része végez társadalmi munkát«
••«az oktatóéi osztály fokozott gonddal igyekezik mozgósítani 
a pedagógusokat a jó begyűjtési é& a mezőgazdasági i 
zésére irányuló felvilágosító munkára« végzik azt e 

togatáeok alkalmával« a tanulókkal pedig dolgozatot Iratnak 

a fentiekkel kapcsolatban« amit a szülőkkel le láttamoztat
nak*" /éo/

Fentiek élesen bizonyítják tehát« hogy a pedagógusokra bíztak 

ugyan föladatokat, ezek azonban koránt«®«* voltok értelmiségi
hez méltóak, tevékenységük Inkább hasonlított ismét a 

napszámosainak jutott sorthoz« Ez ennél inkább sajátos és 

furcsa, mert ugyanezen jelentés tételesen ed számot a 

velők szociális Összetételéről a megyében és magéllepitje,

t
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hogy közölök 2o % munkás, 4o % pereszt, lo % értelmiségi, 

lo * kiaiperoe és 2o % mXm származású, ezaz kulák, rendőr, 

* Látható tehát, hogy 1953-bencsendőr etb, családból
« tanítók-tanárok Go »a aár az új vezetés kívánalmainak 1«
megfelel, azaz kétkezi dolgozók gyeraekel, A későbbi dokumen-

nintha ez a tány háttérbe szorulna, éa Min
denki, aki valamilyen módon szellemi munkát végez, osztály-
idegenné válik. Erről szántaién példa tanúskodik, Néhányat
érdemes ezekből dokumentumként megörökítenünk, A pedagógusok-

redva a társadalom vezető ereje, a párt a következő bőnél
nőket vélte náluk felfedezni.

Idézzük fel lemét az előbbi 1953-os jelentést, annál le in
kább, mart ez volt egészen 1958-ig az egyetlen, az oktatás
ügyet átfogóan értékelő anyags “v Óbb segítséget kell adni a
munkás-paraszt gyerekeknek, nagyobb követelmények elé kell
állítani a kulák gyerekeket. le meg kell adni a
m&gf&Mő osztályzatot* Az ellenséges tevékenységet folytotók- 

fel kell lépni,
lehetőséget, hogy lássák, hogy a 3oo pedagógus hiány miatt 

csinálhatnak akármit* Egyetértek a jelentéssel, hogy a

kai tönként megvonni a tanítási

ml pedagógusainknál komoly fejlődés ven, ami megmutatkozik
a munkájukban* Oe egy bizonyos elbizakodottság la mutatkozik.

dagógusok között* A félévi tanulmányi eredmények értékelésénél 
még mindig hibák vannak* Nagyobb követelményeket állítanak a
munkás-paraszt fiatalok elé, nagyobb engedményeket adnak az

tesznek, nem foglalkoznak úgy velők*** /41/
Ez - úgy véljük - teljesen világos beszéd, azaz általánosított

a korvádaskodás. Ráadásul megnyilvánul
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szerint ez értelmiség osztályidegen, ez élesedő oaztályhorc- 

ban ez Imperialisták oldalán áll, sőt megpróbálja lejáratni 
• Szovjetuniót. Lássuk, hogyant “az orosz nyelvből, aértan
ból nagy a bukás. Ez ezt mutatja, hogy igyekeznek lejáratni 
ez orosz nyelvet.** /42/

Ugyancsak Keleti elvtárs, a Hegyei választmány elnöke egy 

korábbi beszédében le kikelt a pedagógusok ellent **A padő
lj ék ez osztályzatokat, ne buk-gógusok ne buktatóként к

He megfelelő propagandát nem folytatunk e szülők között,akkor

t kiveszik gyermekeiket az iskolából és még
most kiviszik Őket munkára." /43/ A kor viszonyaira mi
jellemző jobban, mint az, hogy ery-kát évvel később már az 

osztályzásba le igyekezett a pártvezetés beleszólni, az Okta
tási Osztályt utasították, hogy különböző módszerekkel okadó

rak о térdekében ezután az illetékesek rendkívül eredeti
dolgoztak ki. Ezek közül az egyik, hogy rendszeresen bekérték
az iskoláktól e félévi és e háromnegyed évi osztályzatokat és 

akik akkor nem álltak bukásra, már tilos volt őket megbuktatni 
év végén.
Idézzük fel az Oktatási Oeztály ez irányú jelentését! "Hind 

az általános, mind a középiskolák évzáró vizsgálnak e megtar
tása 7-től lo-lg lesz. Hogy e vizsgákon biztositani tudjuk

zatosan meg ne buktassák, ezért jó előre bekértük már a fél
évi és a háromnegyed évi osztályzatot. Egy alkalom adódott 

arra, hogy ahol e 3/4 évi osztályzat nem mutatott javulást.
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ах allanőrzéaok során oegállepitottuk, hogy azokban az lakó- 

lókban, ahol a növelőtestület ogy része »ég a klerikális 

akció befolyása előtt áll» ott a munkások és parasztok gyer
mekei hátrányosabb helyzetbe kerülnek, ...Így e gyerek, oki 
S/4 évben nem állt bukásra, óv végén ее»ni esetre se« bukhat

rt hiszen itt világosan kilátszik a rosszindulat," /44/meg.

Amint mór ©elitettök, a klerikális reakció elleni harcot a 

pedagógusok bevonásával hirdette meg a párt, sikert elertsége-
őfc lettek a felelősek, 

zalai József negyei főigazgató 190o. május 22-én a pedagó
gusok nevében az alábbiakért gyakorol - az akkori szokásoknak 

megfelelően - önbirálatott
•Végül sag kall említeni, hogy az áldozócsütörtökön az egyház 

részéről történt megmozdulásokkal ne« foglalkoztunk olyan ko
molyon, ahogy azt a kérdés megkívánta volna. így történt mag,

foglalkoztak ezzel a kérdéssel olyan eér-hogy a neve lök
tökben, hogy egyes megnyilvánuló túlkapásokat meg tudtak volna 

akadályozni* Például Gyula-Remetén a gyerekek 

igazgatóhoz, hogy Macskáéi elvtár© gyоmakói i
lába, pádig azok nagy kommunisták, és azt az igazgató termé
szetesnek vette és elfogadta. Szeghalomban mire a nevelőtes
tület észrevette, a tanulók az iskolából testületileg átmen
tek a templomba* Általában a megye nagyobb felében voltak 

ilyen nagyobb kilengések* Komoly hiba, hogy az áttörő naptár
az áldozócsütörtököt ünnepnapnak jelezte, ezárt az úttörők 

kötött is к ly kimaradások mutatkoztak ezen a napon. Ennek 

a tanulságnak a következtében irányt vettünk arra, hogy pün
kösdkor, amikor a bérmálások ás konfirmálások lesznek, az

.
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a főigazgatók, a tanárok és a papük közötti közvetlen konf
liktusról isi "Legtöbb helyen esgtatták &z intézkedést a 

nyilvános hittanvizsga aegakadályttsáeáre, e virágok és aján
dékok átadáséra о hitoktatók számár«. Például a békéscsabai 
XX« az. általános iskolában az egyik nevelő elvette a gyer
mektől a likőrkészlatet. «mit a hitoktatónak akart átadni, 

aajd bevitte az irodába* a hitoktató egy óvatlan pillanatben 

betette a táskájába« ellopta a lifcőrkéezletet," /40/
#>

Kijutott azonban agy-két rossz szó az oktatást irányitó szóin»

aaikor Keleti Ferenc negyei párttitkár 1923. Márciusában nyil
vánosan bírálta meg az Oktatási Osztályt az előzőekben emlí
tett beszédében$ "az Oktatási Osztály a «ólt óvi erednények 

után nsgpihent, s non vette észre, hogy elburjánzottak a dug- 

hittanórák.**
/иг ötvenes évek pedagógusaira tehát nagy nyoaáü nehezedet««
hiszen mind a munkás- és pareaztgysroksk sorsét, eind pedig 

a vallás оHoni harcot rajtuk kérte szánon a negye vezetése.

érdekes ösazohaeonlisáskáppsn idéznünk a gyulai pártbizottság 

egyik vallásellenes akciójáról készölt jelentést, eealy hi
básnak Minősíti ugyan az előbbi «ádázért. de ezért саек olyan 

ejnye—ejnye járt, mi tulajdonképpen dicséretnek is felfogható 

volt. Issét Keleti Ferencet idézzük«
"Arra kell ügyelnünk. hogy a klerikális reakció ezenbeni har
cot égy kell vívni, hogy ezáltal a auokás-parasze szövetséget 

erősítsük. Arra kell figyelmeztetnünk« hogy a felvilágosító 

sonkát előtérbe kell helyeznünk, sert a lóverseny, secco csak 

olcsóbb eszköz a klerikális reakció elleni harcban. Esőket i
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./ir® igy volt, álljon itt »ég egy példa,
22-1 ülésén Honfi elviére bele«АЖ МОР № 1952. 

meri, hogy "© fcultúrcuoportok ról köldn klautatáeunk nincu.
ezen e téren fel lehet vetni ezt, hogy főleg podo-

núsorpclltikáben ©16fordul, sokszor helytelen témát válasz- 

tónak,“ Ugyanezen ez ülésen Klouké Mátyás a közművelődé« leg*» 

becsesebb értékeiről, • 

szél, lévén, hogy a begyűjtés és a kőlcoönjegyzés során “Je
lentős eredményeket értek el,“

ztuske brigádokról dicsérőleg

A ezek emberek óltel irányított amatőr szintJátszó körökről 
oár természetesen ne» mondható el ugyanez* “Megmutatkozik

elvtársinál, hogy egyszerre négyöt akarnak raarkolni.
pl, e Bánk bán feldolgozó»* • mi szijátezó csoportjaink 

elé nagy követelményeket állít, не» eléggé fektetnek erre 

súlyt, hogy olyan tómét válasszanak ki, «mely ez üzemek te
rületén о tervteljesltést elősegítené,* /49/

a eegyel pártvezetés ebben az időben e «Ovéezotek Irányítá
sét is oegáro Igyekezett vállalni. Tál sok tennivalója neat 
akadt, d© megkísérelt irányt mutatni a központi kívánólsek
nek megfelelő műalkotások elkészítéséhez, 1952. decemberében 

Keleti Ferenc egy felszólaláséban a kővetkező instrukciókkal 
látta ©1 megyénk »övéézolti "Fokozottabban kell & ozocializ- 

épitécénok szolgálatába állítani e kultúrát, a realista 

Bűvészet szerepét Jobbon kell ez elvtársak »unkájába beállí
tani. A
például mutatkozik olyan Jelenség, hogy egy kalákat 

bet ábrázolni csők nagy hassal és pipával, 

felelően van megmutatva az ocztályellcnaég igazi arculata,“ 

/60/

valóságéban kell bemutatni az egyes figurákat.

llett nm «eg-



- sa -

kísérletet tettek a «egyel vezetők erre le* hegy e «egyel 
zenei életet fellendítsék. A ill« fejezetben* e népperia» 

mentekről ezélő rész tárgyalásakor «ár utaltunk arra* hegy 

a békééterhosi 
túrélie életében*

iskola olyan lehetőség veit «egyénk kul- 

llyel élni kellett volna* hiszen a
azé aeghaladó hírneve* népzenei hagyományagyehetárokat

volt az intézetnek, ennek ellenére* eint láttuk* szűk
vinciália érdekek alapján akarták először Békéscsabára t 

lapítani* »©Jd azt vetatték az iakola ezeaére egy 19őo»ee 

pártértekezleten* hogy "az iskola nea biztosítja e gyei
kék szocialista nevelését* «art nélkülözi a nagyváros * a 

szocializmust építő ipari munkásság közelségét, dl van 

szigetelve e vérestől«" /öl/ 

ez az érvelés csak azért

' /

helytállá* mert az akkori 
ia volt nagyváros* «art ipari aunkóseéga 

i nevelésről lett volna ezé*volt és aert
ideálisába környezetet * aint az a«litstt Ősparkot* el eea 

lehetett volna képzelni*

* ugyancsak ezen iskolaa fenti pártdoki
ügyének tárgyalása kapcsán * eklatáns példa arra* hogy

tun további rém

gyénk «lért ne« rendelkezik »ind о aai napig Jelentősebb

tudom, hegy nyilatkozott arro vonat».«ovxkov elviére* 

kozótón Budapesten« tehetséges* hogy parépáktivájében nézve
e dolgot# tanyán la tudunk olyan lakelét létrehozni* *У
e ionokultórét nagy «értékben fellendíti, óinál is inkább* 

«ivei a aezőgazdeeág szocializálásával a narodnyik szollá«

aaktöl megtudom a Népművelési Hlnlaztériu«ben* hogy «1 a 

pértvezetők álláspontja* és akkor közlő«* hogy az m ia 

ilyen irányú határozatot “ /S2/
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rendek zöme a mezőgazdasággal kapcsolatos csópléal, aratási, 

vetési* beszolgáltatást és begyűjtési munkákról adott azánot, 

kisebb hányaduk fegyelmi ügyekkel és @ pért belad 

séhoz szükséges témákkal foglalkozott.
.

Lényegem кleérőJellemzőja volt a megye vezető értelmiségének 

e központi akarat teljes kővetése. Bér megyénkben nem voltak 

koncepciós perek* eőt egyáltalán nem volt jellemző a párton 

belüli erőszakos tisztogatás* a központi intézkedések azon* 

«all »©gyei adaptálását soha sem mulasztották el. Így tel
jesen természetes* Hogy az MQP Központi vezetősége 1953-as 

jánlusi határozata* mely ez eddigi politikai hibák kiküszö
bölését tűzte ki célul* megyénk értelmiségi politikájában le 

gyorsan éreztette hatását. Megállapítható, hogy ettől ez idő* 

ponttól kezdve más színek le megjelentek e politikai palettán* 

hangot váltott e megyei vezetés le* anélkül azonban* hogy az 

értelmiség társedelai-anyegl helyzetében bármiféle Javulás 

állt volna be. Legfeljebb ezután 1956-ig finomabb hangot 
ütöttek meg vele szemben, sőt ez ellenforradalmat közvetle
nül megelőző időben e megítélés egészen pozitív irányban vál-
t

Megállapításunkét mi eem bizonyltja Jobben* mint egy 1954. 
február 15*1 megyei pártbizottsági ülésen elhangzott előadói 
beszéd, melyben Frank Ferenc a pedagógusokról az eddig meg

nyilatkozik I
“Másrészt véleményünk szerint a pedagógusok nem kapnak elég 

megbecsülést munkájukért, az a véleményünk* hogy bizonyos 

szekta szellem uralkodik egyes pártbizottságok részéről... 

...kevés számban vonják be e pártvezetőaégekbo az értelmi
séget, ezen belül a pedagógusokét. Holott erre azért ie 

szükség van* mert egy eor iekolai pártszervezet megszűnik.

szokottól merőben eltérő
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le, hogy ű pórt-Ehhez a szokta szellemház hozzájárul
szervezetek a pedagógusok munkáját nm a nevelés, a tanítóé

keresztül, hogy »ennyi társa-alapján értékelik, hanon 

dalmi mtnkét végeznek, A hibákhoz az la hozzájárul, hogy e 

pedagógusok agy része tói van terhelve, ne» látják eléggé
pórtszervezeteink, hogy e pedagógusok a szocializmus építé
sében milyen jelentős helyet foglalnak el, A pedagógusok 

közében ne» kisebb, eint a jövő nemzedék nevelése van le
téve . A pedagógusokkal való bánásmód nagyon sok kívánni
valót hagy
zot és berni problémák, különösen & tanyasi pedagógusok részé
ről,** /55/

után,,, lakás, étkezési probléma, vagy fi-

ügy véljük, a hangnem gyökeres változásához kétség*non fér. 

Inkább az kelthet néni csodálkozást bennünk, hogy ugyanaz 

a testület, ugyanazok a negyei vezetők néhány hónap elett 

hogyan változtathatták »eg ilyen nyilvánvaló »ódon vélemé
nyüket.

Ha az elkövetkező eseményeket пор ismernénk, ©zt hihetnénk, 

hogy győzött az érte bal*éggel kapcsolatos reális gondolkodás- 

mód, de tudjuk, hogy űz 1906, őszén történtek nem ezt iga
zolták megyénkben asm. Igaz, pusztán frazeológiának 

nősíthetjük az elhangzottakat, «art néhány tény is erre utel, 

hogy vslani pozitív változás kezdődött el, Jelentősen nőtt 

például az értelmiségi párttagok száma, és ez 1946-os 0,33 

;>ról 1954-re 5,6 %*tm szökött fel. Igaz, hogy ez egybeesett 
a párttagság létszámának irreális felduzzasztásával is. Erre 

az időre, pontoson 1955, február 7-rr esik megyénk első két
éves - az 1955-50-os évekre vonatkozó - kulturális fejlesz
tési tervének megtárgyalásé éo elfogadása, ami ugyancsak 

komoly igyeközetot takar, hiszen © több, eint le éves kul-

»1-
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nteeaéget a aegyel vezetés munkájában megtűrni. jelen* 

t6® fegyverténynek könyvelhető el. Kár. hogy a munkatere el* 

veszett ée Így annak tártál«! elemzését n«» lehetett elvé* 

gÖZni.

tán

Jelentő«©« {átváltozott ex egészségügyi dolgozókkal kúpost» 

lato® oogitéléo 1«. bér о hálapénz kétségtelen aegléte 

tot to lobotóvó ez orvosok toljee. a pedagógusokhoz hasonló 

rehabilitálását*

r*c I9b^. noveuber 28*1 eegyel értekezleton. «hol a felszaba
dulás óta előszűr tárgyalták »eg átfogó »ódon a «egye egész* 

{légügyi helyzetét, ez alábbiak ró 1 adott szénét a jelentés 

készítőjét
“Megyénk kórházainak «unkáját Igazolva megállapíthatjuk. 

hogy kouoly javulás van az elmúlt évekhez viszonyítve... 

Javult a betegek ellátottsága. élelaezéoe« a «üexurellátáa* 

ősükként a beutaltak várakozási Ideje. Ugyanis 19S2*íi3*bön 

több hónapig kellett várni ogy*agy betegnek. * aa e várako
zási idő alig t 

»unkája le bizonyáé «értékben javult. A kórházi alapszerve* 

zatek nagyobb körültekintéssel készültek alő az elaült évek* 

hoz viszony*tva a politikai oktatásra, fáidéul öékéecsabén 

3 fokon tanulnak a párttagok 

filozófia szakon tanulnak. vezetője Farkas elvtér». Jelenleg 

a «egyében le orvos propagandista van. Jelenleg 3ö9 orvos 

van a «egyében. abból 60 párttag, aei körülbelül 2a .j-ot 

tesz ki.** /öü/

ki egy*két hetet...

a párton kívüli orvosok le

Tehát rövid idő alatt ilyen pozitív arculatot ültétt megyénk 

orvos társadalma, az említett hálapénz Alatt megrovás azonban

J
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rendkívül"Kétségtelen, hogy a* eredmények azépd<.
az Intézmények területén.

Melynek sürgős nm kiküszöbölése akadályozza a gyógyító 

munka továbbfejlesztését. a jelentés utal ré.
kell említeni, hogy utóból lédben erősen vir

kérdése, &ш « kórházi betegekIndult az un.
gyógy!téeének rováséra eegy. Példa erre e békéscsabai
gyermekkórház, aHol e röorvoe * Barabás m részéről e

e
vására ment,,•" /67/

úgy évvel később a megyei pártbizottság mér önkritikát is
gyakorolt ez értelmiséggel kapcsolatos politikáját illetően, 

az 19t»ó, október ö-i végrehajtó bizottsági ólé« * nyilván
pattanásig feszölt politikai helyzetben - megállapítotté»-
"A felszabadulás óta eltelt 12 év alatt jelentősen megnőtt
megyénkben Is ez értelmiségiek száma, űzzél a számszerű

társa*. *'
delel életünk étalakitósóban, az értelmieég növekvő társé*
delel szerepével párhuzamosan pártszervezeteink nem ferdi* 

tettek kellő figyelmet ez értelmiséggel való foglalkozásre, 

a helyes elvi meghatározás mellett főleg a régi értelmiség 

felé szektám nézetek érvényesültek,
szakemberek véleményére, lebecsültök ez értelmiségi műnké
szerepét, «mi végsőeeren ez értelmiséggel szembeni bizel*
metlanságban, e társadalmi és politikai életbe való bevonás
•Шелуед© lés ében jutott kifejezésre, önnek következtében

foglalkoztunk megfelelően,"
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elnöke# a békéscsabai 1« az* Általános Iskola • különben 

a gyerekek között nagyon népszerű - tanéra volt*

A Tanács »unkájában' tevékenyen vett részti
• Kaaköt6 látván, a Dókái színház dramaturgja
* Erdős Zoltán gimnáziumi tanár
• Hrebovazki László egyetealet?
• Tóth Dózsaf alezredes# a helyőrségi parancsnok
• Blczó Gyula alezredes# a felszabadulás előtt egy dunántúli 

községben tanító# az eseaények Idején a helyőrség parancs* 

nőkének helyetteea
• Füzeaey Ottó színművész
• dr* <iutz László orvos
• Hangyán György# a csabai Gianéziua igazgatója

volt*

laAZ a
élat legtöbb területét# nea termeltek az ipari üzenek# aka
dozott a kereskedő lei# az egészaégögyl elütés# nea volt az 

iskolákban tanítás* riovseber 4-ig azonban a Forradalmi Tanács 

bárhogy igyekezett le# nea tudta végbevinni szociall 
lenes progroajét* Minden igyekezet ellenére eea bojkottélték 

a mezőgazdasági «unkákat# az iskolák ellanségee tevékenysége 

az orosz nyelvkönyvek elleni cselekedetekben
felszedett élnék ie gye neateg elképzeléseket 

takartak« Ha eltekinthetnénk a Dókai dzinhéx erkélyéről a 

szovjet tankokra ladobott benzines palackoktól - melyeknek

1-

rült ki# a

szovjet katonák estek áldozatul - ex ellenforradalom «egyel 
foly tát telén le kéne súlyosnak «inősit©nőnk*

*
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usjnoe ez utóbbi tény ezt пом teszi lehetővé, ée Jogilag, 

erkölcsileg boostölen színben tünteti fal az eseeények 

Ütött vezetőit és irányítóit, Lgy kimutatás szerint ugyan 

az értelmiségnek csak mintegy G-ü 4-m vett róezt tevőlegesen 

az ellenforradalomban /60/, ennek vezetésében azonban olyan 

arányban képviseltették magukat, hogy politikai színrelépé
sük előtt Jó ideig ismét bezárultak a kapuk, azt mi eem Jelzi 
Jobban, mint ez alábbi adatsor, mely azt mutatja be, hogy 

1945, áe 196o, között hogy változott az értelmiségiek aránya 

a párttagságon belőlt

1946,
1949,
1964,
1959,

0,53 %
1.0 4 
3.6 4 

1.0 A

. *•

ezen adatok alapján a következő megállapításokat tehetjükt

* 19oo-ig az alapvetően "régi, ári" értelmiség csak nyomok
ban volt fellelhető a kommunisták között.

- az So-as évek olajénak érteimieégellenes mélypontján még 

a statisztikák asm voltak hajlandók tudomásul venni értel
miségiek jelenlétét, de az idézett dokumentumok egy igen 

alacsony, 1-2 ,-oa jelenlétre engednek következtetni.

- az 1954-es csúcs két dolognak tudható be, az egyik e 

"milliós pérttagagltécló" következménye, melynek során 

e számbeli növekedés primátusa minden más elvet megelő
zött, A másik az előzőnél kisebb Jelentőségű, de mégis 

Jelen volt tényező az 53-56, között kialakult "megbánás1* 
eredménye, melynek következtében e megnyílt kapukon sok 

olyan becsületes értelmiségi lett párttag, akik munkájuk, 

elkötelezetteégük alapján régen várták beboceéjtásuket.



'

• ax 19S9»e« ismételt negativ rekord egyérteloűen ex értől»
«leég egy részének 19SS-ben Játszott negativ szerepének
tudható be.

1 »os érteleieégl részvételről adott számot a 19«477*o« tag* 

létszénből, és о pértepperétus tegjoinok eredőti foglalkozás
szerinti összetétel« is a következőképpen «lekult»
92 %0 pereszt o,6 %$ értelmiségi 1,3 %ф alkalmazott 6,5
Л besxéaoló hozzá le főzi önkritikusani «abból kitűnik,hogy

szérnezásó új értelmiségi káderek

bátrabban vonj iát be ez érteleteégiekec e
/SV

ügy véljük, fölösleges eelékeztetni erre, hogy hasonlóan 

Önkritikus t mér többször idéztünk e pért negyei vezető
testületének üléseiről, Altint 

Jék, és e kővetkező fejezetűnkben létei fogjuk, őszinte
heng volt.

ejtettek, Ezt bizonyltja ugyanezen e pértértekezleten el*
hangzott hozzászólások egyike, eely a régi idők értel»leég-

felei közét "tártunk e£vel6déspolitikájával szeretnék fog*
leikozni, Ven e községben báron olyan tértté, akikre lehet
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támaszkodni. üe ezt nem mondhatjuk ol általában. A podagó-
rxiate tanfo-gusoköt óvak óta járási szinten vonják ba 

Xyanra. Azonban ez a tanulás 

bősek a aarxista ideológiával* a társadalmi »unkával szemben.
látszik »eg rajtuk. Közoa-

Hem érdekli, őket csak az. hogy »annyi flzatéat kapnak. Már 

régon harcolta» azért, hogy engedélyezzék azt. hogy a taní
tókat «1 tanítsuk itt lont a községben«4 /82/

tizen a pártértekezleten ismételten ós újból tóm»dós éri ez 

egészségügyi dolgozókat. Hegint a régi keserv bújik elő velük 

szemben. *ragyánk egészségügye élteiében pozitív irányban 

fejlődik. fcz gyorsabb lenne 

gőzök• elsősorban egyse orvosok szemléletében lévő kapitalista 

tendenciákkal szemben erőteljesebben lépnénk fel. mint például 
illegális magánpraxis etb. £ helytelen irányzat ellen az 

ségügyét irányító szervek elsősorban politikai, de szükség 

esetén adminisztratív eszközökkel is küzdjenek.* /55/

az 1350-09 évek Békés megyei értelmiségi politikája tehát 

magán viselte egyrészt az alacsony színvonalú termelőerők 

ez irányú igénytelenségét, másrészt az általános politika 

torzulásait, selantőe eredménye a lo évnek az új. népi ér-

megvéltezésa. nyíltabbá válása. A korszakban érezhető volt 

a pedagógusok és az egészségügyi diplomások tevékenysége,
alakult még ki kellően az anyagi ágak értelmisége.

alig-alig volt kitapintható művészek jelenléte a »agyéban, 
a jogi értelmiségről pedig nyomokban aem maradt feljegyzés, 

mintha ők ia léteztek volna.
kultúra megyei születésű képviselői pedig sorban 

hagyják itt a viharsarkot, települnek el más városokba, 
elsősorban persze Budapestre. Békési mivoltukat ugyan soha-

A





/

építő oxakaaz оradaényelnek kovácsai паю utolsósorban 

értelmiségiek lőttek. & azok вaz fő jellenzőja megyénkben 

lo. hogy az értelmiség a megtört, agyonhellgattatott, néha 

оIlonaégősnők minősített mivoltából о társadalom, a szocl- 

űllznua épllésének agyiк, do nélkülözhetetlen tényezőjévé 

vált. Hálkölo olkópzolhototlon lőtt volna Békés 

gazosaágának irigylésre méltó korozerösitéao, az egászség- 

ügyi ellátás esi viszonylegesen sagas színvonala, a köz-
Л

fölkészítése, oktatás«, növelése, а коrázerű közgazdasági 

szemlélet kialakítása.

olsöeorban gyors szárazéra gyarapodásának tudható be
gyónkban le, örvendetes, hogy számuk tíz ivónként szlnto 

megduplázódott. Hig 196o-ban 3,993 fő, az aktiv keresők 

1.6 r-ő, addig 197o-ben 7.624 fő, 3,3 % ás l9Bo-ban 12,446 

fő 6,4 % rendelkezett megyénkben felsőfoké végzettségül., 
E szép képet azonban elhomályosítJa az a tény, hogy ezen

hasonló mutatói lényegesen jobbak,
A hasonlító százalékok* 3,1, 4,9 és 7,7, annyit Jolánt,
hogy bér aékéa megye nagy lépést tatt előre, relatív elma
radottsága a tekintetben eoa csökkent, sőt talán csak nőtt. 

Ezt jelzi, hogy a fenti mutatók csak a IS. helyet biztosít
ják a békési tájnak a megyék sorrendjében, mögöttünk csak 

Hógrád eegye található. A aegye társadalmi struktúrájának 

viszonylagos elmaradottságát jelzi az is, hogy míg orszá
gosért a diplomások száma 

fizikai dolgozók létszámával, ez az arány aegyénkban még hát 
az egyhez az utóbbiak "Javára*, ehhez persze hozzájárul a 

térség objektiven adott agrárjellege le.

már megegyezik a mezőgazdasági

.
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Аж prszágoimái kedvezőtlenebb erény okait kutatva eleő bo
lyon azt említhetjük meg. hogy megyénk nem tudj© megtartani 
népességét, az első fejezetben taglalttá; szerinti fogyás ma 

már aojnoe ©gyedül Békés negyére jellemző. Szén olcpprobléma 

természetein megtizedeli ez értelmiség sorait is, hiezen 

logikus, hogy ezáltal a békési táj •értelmleégmegtartó ké
pességével" le bajok vannak. Itt persze 

negativ gyarapodásra gondolunk, hansa arra a eég aaconorább 

tényre, hogy az értelmiség Java fogy. Persze az természetes, 

hagy az országos szervek, minisztériumok, központi irányító 

hatóságok a Jobb, értékesebb, képzettebb diplomásokra tarta
nak igényt, kevésbé örvendetes azonban az, hogy az eltávozók

más helyeken Jobban fizetett, esetleg 

jobban megbecsült munkahelyekre vándorolt és vándorol el 
is. A kedvezőtlen arányt 
éa vissza is kall vezetni, üelentős

§'

más okokra is vissza lehat
ztó tényező, hogy 

megyénk nem rendelkezik olyan diplomásokat képző centrumok
kal, melyek köré más megyében ezrével gyűlnek ez értelmisé
giek a valós vagy vélt magasabb szellemi táplálék reményében. 
Ez a "hold"-hatás persze elsősorban Budapest esetében érvé
nyesül, érezhető azonban más egyetemi-főiskolaivárosok ее 

tébem is. £* olykor olyan nagy. hogy például a 7o-es években 

egyedül Szegeden több orvos volt, mint egész Békés megyében, 
"«őt ez ellátottsági olló a 7o-ee évek közepéig még inkább 

szétnyílt." /197o-ben 69Б, Illetve ül©, 197S*ben szegeden

is csoda, hiszen pl. 1902-ben már a szegedi orvos
tudományi Egyetem hallgatélnek 7o ;-a szegedi lakos volt* 

^zek a fiatalok pedig nem Békéé megyéről, mint vágyaik

8*

bél vizsgáljuk Békés megye ée a főváros viszonyát. Terméaze-

-

%
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társadalmi-gazdasági» honom kultúrálté felemelkedéséért 
vívott harcban, A* a tény ugyanis, hogy • »0szaki és agrár* 

értelmiség van legközvetlenebb kapcsolatban a munkásosztály
lyal és e vele szövetséges szövetkezel parasztSággal«egyben
azt le jelentette és jelenti ma le, hogy a dolgozó osztá
lyokhoz közelebb kérőit megyénkben le a kultúra, sár a fej
lődés e téren le gyors volt, telj
tunk be, A műszaki értelmiségiek számának 2o év alatti 

tlzezoreződéee le kettős következtetés levonásét teszi szűk-

slksrről s

diplomás létszámkb.Egyrészt az
is mutatja a megye iparénak alacsony színvonalét, hiszen
loo aktiv keresőre olrtdöes 2,1 felsőfokú végzettségű
műszaki szakember jut, A megye további fejlődése éppen a

nem a javulás irányában mutatnak.függ, A jelek
értelmieég helyzete, 

le éppen kontraszelekcióé mechanizmusokat működtet, amely 

nek következtében egyre kevesebb fiatal jelentkezik műszaki

A

helyeket, alacsony bérűk az értelmiségi munkától távoleső
területeken másodlagos tevékenységekre serkenti őket, egyik

»
какörökben alkalmazzák Őket, Ezt bizonyította egy 1982, ok
tóberében, az Orosházi üveggyár fiatal műszaki értelmisége 

körében, a dolgozat Írója éltei végzett felmérés is, melyet 
a megyei párt-végrehajtéblzotteég megbízáséból végzett,
A vizsgálatról készült feljegyzés az alábbiakat tartalmazzas

"A beszélgetésen - az üzemi KX5Z bizottság javaslatéra, az 

pártbizottság szervezésében - tíz fiatal vett részt.

r
♦ r < '\

Л
.•> -
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Közülük kilencen 3o éven aluliak , egy pedig 3o éven felüli* 

Valamennyien műszaki főiskolát vagy egyetemet végeztek, 

KI^Z-tagok, közülük hé man ez mmp tagjai*

esek egy fiatal kapott végzettsé
gének megfelelő műnkét, A többiek csalódását elsősorban az
üzeni műszaki ezinvonal elacaony volta* másrészt a rutin jel
legű, felsőfoké végzetteégot nem igénylő beosztás okozza*
Jelentős problémaként vetették fel a fiatalok, hogy bár 

t emelés irányi tóként dolgozva több a fizetésük /5,200,- Ft 
átlagban/, aint "műszaki ügyintézői" munkakörben /átlagban

álmodott alkotómunkát coak ezen alacsonyab
ban díjazott helyeken végezhetik* Miközben a műszaki pálya

rejtették véka alá, hogy a ke
vésbé kvalifikált változatát választanák, ha éjre kezdhet-
szépségeit ecsetelték.

nék* Csak négyen tanulnának lenét felsőfoké tanintézetben,
e többiek a tanulást hiábavalónak, feleslegesnek tartják,
mivel a szakmunkások ée az érettségizett műszakiak anyagi-
erkölcsi elismerése vetekezik a magasan képzettek bérével, 

«to több esetben jelentősen meg le haladja azt*

A muiása tárgyi feltételeit az előadói" beosztásban dolgozók 

megfelelőnek * jónak, a termelésirányítók mostohának, ross; 
nak minősítették* Híg az előbbiek tógáé, kényelmes irodák
ban, megfelelő szakirodalom birtokéban, jó légkörben dol
goznak , addig e művezetők e munka tárgyi feltételeit áe 

saját munkakörülményeiket rendkívül rossznak tartják,
A munkahelyi közösségek megítélésében, a munkába illesz
kedés körülményeit illetően e vélemények megoszlottak.
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éinek, ogy fiától családi házat épít. Ketten Járnék be 

Croeházára más községből. Hét fiatalnak von önállá TV-Je. 
hatnak hűtőszekrény®, négynek gépkocsija, kettőnek hétvégi 
telke.
Lakóhelyi művelődési körűleányaikét nagyban befolyásolja 

a tény» hegy szabadidejük Jó részét gyáron kívüli túl-
» hogy otthoni»unka foglalja la. örvendetes tény 

saját* mégpedig igen tekintélyéé* 2oo és 2«ooo kötet kö-
• 1 könyvek íi

Jellegű.Mintegy 2o »a e

■ *■

-•
nciste világ-a beszélgetés sorén értelmes, kiforrott* 

nézetű fiatalok képe rajzolódott ki benne». Olyan fiata
loké. akik a szocialista táreadaloa elkötelezett hívei,

»indenkor értik »eg aminden legkisebb problémájára. N 

"kellő" őe a "létező" szocializmus közötti természete«
tudnak különbséget tenni 8 társadalomkülönbséget,

fejlődésével felszínre kerülő szükségszerű és a társa
dalmi gyakorlat éltei létrehozott - többnyire hibás emberi 
»©gotértásbál fakadó -* nem szükségszerű ellentaondáe kö
zött. az ellent»ondóé »indán fajtáját elítélik. ás az ál
taluk elképzelt* "tiszta" szocialista társadalmat kérik a 

beszélgetőtől számon.
életkoruknál fogva rendkívül gyorsan* hevesen éo ebből 
következően
tikel kérdésekben. Ideológiai-politikai ercoletuk fő jel-

mindig helyesen foglalnak állást pell-

leazőit

- Féltik szocialista ideológiánkat az "engedélyezett ée 

túlbtirj t«e

*

i



kialakulását látják a legfőbb veszélynek. közülük it 

azokat, akik "állaai engedéllyel azeatalanül” sokat 
keresnek» "orvosok, pepuca?.észltŐk, Jogászok * mező- 

gazdasági szukeobortsk". Ugyanúgy nem értik, és s 

dalia te elveink feledésével egyenértékűnek Mindéitik 

a gazdasági társulások engedélyezését*

• 3olantős ideológiai problémaként Jelentkezett « pórt-
tagság példami tötásónak hiánya, egyes pértazsrvoz©tek
non megfelelő munkája* A helytelen wódazerü "élőké»zl- 

tás" alatt pl* kát fletel vonta viasza párttagfelvételi 
kérelmét.
A KXuZ tevékenységét élteiében le éa ez üzemen belül la 

"laposnak" Minősítetták*

- A szocialista demokrácia intézményrendszerét ée annak
tartják Megfelelőnek. Fő kifogásuk, hogyműködését s

jelentősebb kérdésekben nem hallgatják meg véleményüket, 
vagy he bármilyen fórumon hallatják le hangjukat, Minden 

tlan «arad, A vezetők módszereit nen tartják meg
felelőnek, a dolgozók véleményének igazi hallatádéra 

nincsenek tntézraónyeoitett lehetőségek* Három fiatal a 

kérdésre »ég név nélküli kérdőíven sem válaszolt* 

Politikai téren le sokféle vélemény hangzott el* £ 

tok fő kicsengése az volt, hogy az MUZHP politikáját ál
táléban megfelelősök tartják* Említésre méltó* hogy ezt 

leginkább Kádár elviére személyes érdemének tekintik,és 

ebből következően élénken foglalkoztatja Ókat az "utód
lás* kérdése* Hóhányókat büszkeség tölti el, "hogy ön
álló, Jó, nem a többi szocieliete országot" kővető po
litikai gyakorlatot alakított ki az HbZHP*
3clent6a politikai problémának tartják, hogy megyénk 

egyre jobban lemarad az ország »ás vidékei mögött.

vélt
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Ext gyért ée általános «©gyei vlszonlotro le vonatkoz
tatják*

r-

Itatását tartják*információk mm kielégítő á
az őszinte* nyílt* •tabuktól* «antes párbeszédet igény
lik a politikai vezetőktől« az á t

elmérgesedett viszonya* a háborútól való félelem*Langyel-
01*0X09 esetét intő példának tartják*

figyelték srezenyev elviére egészségi állapotét*

A beszélgetés végén a fiatalok optimizmusukról biztosi-
tettek * őszinteségüket* problémaérzékenységüket eajét
guk le Jobbító szándéknak minőéitették*

PB ée a vállalatvezetés
részt vett Lovas Julienne elvtársnő is* * /67/

Sér a felmérés korántsem minősíthető reprezentatívnak* ez

megye hasonló korú és sorsú diplomásaival 
keztetések tehát általánosíthatók*

, a követ-

Tsvékonyságúk sajátos* a aúszaklakhoz hasonló vonása a
termeléssel való közvetlen kapcsolatuk* ez egyben valóban
•szervessé* teszi viszonyukat a szövetkezeti parasztság
más dolgozó rétegeivel* másrészt közelebb viszi szókhoz
az értelmiségi funkciókból adódó másodlagos értékeket*
Tekintettel arra* hogy anyagi-szellemi előrehaladásuk 

közvetlenül a termelés sikerétől függ* céljaik funkcio
nál!! a parasztság céljaival* Ez az azote

«*

I

*
■ í
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átszsrvczéoa tette lehetővé a eel agrárételiAlaég kiela- 

küldőét. Hagy részük perooztl őzáreazdcú és nagyon közel 
állnak ahhoz az osztályhoz, amelyből kinevelődtek* Poll» 

tikai arcaiétűk egységes, világnézeti képzettségük, elvi 
szilárdságuk jé. A párttagok aktivitás» példamutató. Gond* 

kánt vetődik fel. hogy az első számú vezetők leterheltsége 

az indokoltnál nagyobb. A jelenlegi gazdasági feladatok 

nagy igénybevételt jelentenek az értelmiségre, sok Időt 

töltenek munkahelyeiken, ezért 

« közéletben, ahogy szeretnének. Bár a gyakorlat azt bizo
nyltja, hogy a községek életében jelentős erőt képvisel
nek* * /т/
A megállapításókból világosan kitetszik, hogy az agrár- 

értelmiség szerepét megyénk vezető testületéi nagyra ér
tékelik* Látják azt is, hogy a megye továbbfejlődésének 

egyik fontos követelménye a mezőgazdaság további moder
nizálása, ami még több áe még jobb agrárértelmleégi jelen
létét teszi szükségessé.

tudnak úgy részt vermi

1
■y
wу

■

,4
>

Megyénk legjelentősebb értelmiségi rétege az oktatásügy
ben foglalkoztatott pedagógusok mintegy őt ás félezer fős 

serege. legjelentősebb nemesek számarányát, hanem kultúra
hordozó tevékenységét illetően la. az előző fejezetben tag
lalt állásfoglalások azonban ezt a fontos ezerepét vagy 

ne» ismerték el, vagy fálreoagyarázták. a pedagógusok hely
zetének megváltozásában a legdöntőbb tényező, hogy álta
lánossá vált munkájuk pozitív megítélése ée gondjaik fi-

Már az 19&2« évi megyei pártértekezlet többek között Így 

nyilatkozik rólukt "az értelmiség - különösen a taroslé®-
- jelentősen

í
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közronüködlk a városi és faluéi ismeretterjesztés, álta
lában a kultúráiig célkitűzések feladatainak megvalósí
tásában**« A nevelők társadalmi ©unkája « VII* kongreáz- 

szuu éta javult* Jelentős segítséget adtak a mezőgazdaság 

szocialista átszervezéséház« a faluéi kultúraunka felien- 

dl tétiéhez és e felnőtt ©ktatásban*" /7©/

197ö«ben щ párt »ár egyértelműen a pedagógusokat tartja 

a legaktívabb értélnieégi rétegnek« akiknek “közéleti

érteinleéglek le." /71/ Ugyanakkor ezen a pártértekezleten 

Bertyik Istvánná« а IX» ez* Általános Iskola Igazgatója 

Írásban leadott hozzászóláséban szóvá teszi« hogy peda
gógus nem kapott szót az értekezleten« pedig a becsületes 

munka jellemző a pedagógusok többségére ée ezt »ind anya
gilag« sind erkölcsileg el kell ismerni.
az 1979-ea »egyel pért-végrahajtóblzotteég elé terjeeztett 

baazáooló pedig sár Így szól a pedegógueokrólt “Létezésük 

öt ée félezer* Jelentős 

a Jövő nemzedékének formálásában, ez ifjúság nevelésében, 
mely feladatnak példamutatóén eleget le teszitek* A

• »ért döntő szerepűk ven

lyokkel« rétegekkel közvetlen képcsőiétben varrnak. kultú-
rális életűnkban« a szocialista nevelésügy megválásitáaé- 

ban felboeeőlhetetlen jelentősége van a 

allste haladó gondolkodásé pedagógusok munkájának« 

tartásának. A megye pedagógusainak zöm# Ilyen műnkét végez* 

életmódjukban a szocialista életforma кlalakul Инг, van, 
nagy részűk példamutatóan él ée dolgozik* 

készültségük általában jó#* /72/

rxista, 3XOCÍ-

• •

.
ФФФ

)
'
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юе özön értékelés - bár rendkívül pozitív hangvé
telű - egy azét aoa ejt azokráX о gondokról,
»ár okkor* 1979-ben Jelentkeztek e pedagógusok körében/

Xyek

ás öoelyük megoldásának elmaradása odra igen probXánáe
helyzetet teremtett* Lrről 1934« márciuséban dr. Vokoán 

Oózsof a Fedegáguaok ozak&zarvezctének főtitkáré nyilat
kozott a Népszabadságbanj “A* értelmiség legnépesebb ré
tegelt a pedagógusok alkotják. Helyzetük Jelenleg kedve
zőtlen* és ez a pálya vonzerejének csökkenéséhez, 
következtében ez oktaté-nevelő »unka színvonalának nees 

»ogfelelő »érető Ikedéaéhez vezetett.* /73/

Legfőbb gondjuk »egyénk pedagógusainak le anyagi helyze
tük egyre гояló színvonala. Hozzávetőleges adató* szerint

forintátlagbére 5.
körül mozgott* a pedagógusok ugyanezen Időszakban 4,7oo
Ft—oe havi bért Mondhattak »agukénak, az utóbbi 6-6 év
ben tovább romlottak egyéb anyagi lehetőségeik la* és 

különösen a vidéki* falusi 
női* tanéra! kerültek egyre hátrányosabb helyzetbe,Ilyen 

újebb “leértékelő“ intézkedés volt a pedagóguslakás-épí
tési akció megszüntetése* ami érthetetlenül nehezíti e

4

»

ben ez a speciális támogatás csak megyénkben több* aint
egyik

alapellátásénak a biztoaitásét Jelentette.

A vidéki életformát választó pedagógus újabb kedvezőtlen
intézkedések elé néz. A több évtizede elsősorban számára
biztosított utazási kedvezmény várható megvonása au
tikosán é® ismételten egy-két újabb lépcsőfokot Jelent a 

már többszőr 11tett ranglétrán lefelé* hiszen e teljes
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és folyamatos karbontértéséró1, Munkájuk erkölcsi oils«»* 

résében is vannak pótolni valók*

Mindezen negativ okok ez utóbbi időben oda vezettek* hogy

a szakma szinte teljes elnőiesedése lett* Társadalmi szin
ten pedig jelentős kárt okoz* hogy a felnövekvő ifJóság az 

iskolában csak női példaképet választhat* ami nyilván tor
zítja valóságképét* A megoldás mindenképpen és elkerülhe
tetlenül az volna* ha különböző központi intézkedésekkel

társadalmi értéke* biztosítva ezzel a Jövő generációjának 

töretlen fejlődését és a pedagógus társadalom munkájának 

méltó elismerését«

ben* Jelentős szerepet töltenek be a vidék kultúrálta

évre nőtt. Jelenleg 367* 

goe összehasonlítást sem állja* Legtöbbjük működéé közben 

szerezte meg a szakmai képzettségét« Munkájukhoz nagy bi-

«

vetáaazeretet is párosul* hls
dolgoznak* amikor mások szabad idejüket töltik*

Jelentős gondjuk ugyancsak alacsony bérezési rendszerük 

ás főleg munkájuk objektív feltételeinek

sorrendjében többnyire a művelődési ház kerül az utolsó 

helyГО)és asgyértfcben «ég csak egykének számit az ®z 1983-



«
>
«
f

m

sport és szórakozási lehetőséget biztosit a

«agyai helyzetéről, Haa kerülheti el figyelmünket az a 

tény, hogy © fejlődés »ind mennyiségileg, «ind pedig mi* 

nőségileg alatta »arad «ind a kívánatos, «ind pedig az

»ágasabb bázishoz viszonyul, eddig megyénk igen eályről, 

mindössze 549 főről Indult 196o-ben, ás a aai majd ezer

a lakosság magas szintű orvosi ellátáséhoz« A legjolleo-

Jutott, éo ez az arány azóta sem változott, A munkájukról
ri áldozatván»*készült megyei élit

lésüket, szakértelmüket, ugyanakkor soha nem feledi aeg*
említeni politikai passzivitáseket ée a hálapénz elfoga*
dáea alatti rosszallásukat. Legjobban ezt a véleményt
1970, évi megyei értelmiségi anyag foglalja össze: "Fel
adataikat sokszor nehéz körülmények között, nagy hivatás*
tudattal végzik. Többségük szakmunkáját szerető, a betegek
érdekében áldozatot vállaló, a 

tóéért küzdő orvos. A* egészségügy objektiv feltételeit 

illetően az országé» rangsorban az utolsó helyen vagyunk,

■ .*
1

- у 'r r

*



ugyanekkor az Egészségügyi Minisztérium értékelésében 

1969-ben megyénk ex egészségügyi munkában ez első helyet

házi orvosok eszmei nevelésében» ez étikétlanság elleni
küzdőlemben саек szerény eredményeket tudnak felmutatni.

az oka« hogy kevés az orvos párttag*
» vagy maga

1« a főorvosi karba tartozik* esetleg 

felöli Jövedelemszerzés élenjárója.- /74/
is a béren

megállapítottal "Az értelmiségiek között megtalálhatók 

olyanok is* akik a fizikai munkát lebecsülik, nyugatimé» 

dók, a kispolgári magatartás hordozói. Igényeik, elvárá
saik - főleg az orvosok és a Jogászok némelyikénél - a 

társadalmi lehetőségektől elmaradtak, Baráti körűket 

külön normák alapján elekitjék ki, amelyek ellentétesek 

a szocialista erkölcs normáival, Ezeket a párttagság, a 

közvélemény elítéli, ellenük határozottabb fellépést igé
nyelnek," /75/

le a hálapénz. Anélkül, hogy ennek térvelőivel

Jektiv okokban keresni, A marxista elemzés kötelez «inkot

Jektlv tényeket kutassunk. Ha találhatunk le* Olyanokat, 
mint például a társadélóra más területén le meglévő hiány
gazdálkodás, ami másutt le, 

tóbon vált ki "forintos hálát". Feltétlenül objektiv ok-
a kórházi ágyak



т

»

» 7о »

Inflnk az egéezségögy "ingyenes* voltát.ként kell к

аж ingyenesség betagit, mondják viccesen a kórházak
megállapító® mögött »ély igazság rejlik, 

Lizt Peteehlng Mária egy tanú leány ében igy Írja let "A
toreégosen keltett 

hiányhelyzetben keresendő, amikor e beteg « piaci tör
vényekhez igazodva többet ad a Jobb áruért. Láthatatlan 

versenybe kozd a többi beteggel, aki ugyanágy tülekszik 

az ellátási források eléréséért, eint 6," /75/

*

hálapénz oka az ingyenesség által

Megyénk vezető testületéi - hasonlóén az országos szer
vekhez - ezen objektiv okokét nem ismerték fal, és ön« 

csak az orvost tették feleléssé a hálapénz in» 

tézaényáért* aki kétségtelenül a helyzet kedvezménye
zettje veit és mraát a mai napig is, A helyzetet lemét

társadéin! irányítás szénára le "kényes kérdés" /teás ok»

a kinyilvánított elvek ellenére funkcionál, lépten nyomon 

felhívva
lit lkai, ideológiai kérdéseket kérdőjelet sag, amt präg»

tarthatatlanságéra a figyelmet. Kényes

sóról, «aegolajozását* viszont a lek о es ágra hárítják, ** 
Kétségtelenül igaz az a megállapítás is, 

felelősségét le felvetít "A hálapénz többnyire még
esetben is előnyökért fizetett díj, ha utólag adják,"

Járul ahhoz, hogy Ők az értelmiség talán egyetlen irigyelt

»
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fiegy ónk ban ax ügyvédek állnak »ég az ért elei. aég rang
létrájának legmagasabb fokához legközelebb. Ok tagjai

lyről «ind a párt-, ■ía jogi értelmiségi rétegnek,
»ind pedig raáa dókuaontunok negyven évse hellgetáeba bur
kolóztak. Mindössze két alkalommal merült fel ügyvédekkel 
kapcsolatos állásfoglalás, az egyik a fentebb idézett *73. 
márciusi pártértekezleten elhangzott negativ vélemény,ogy 

másik, adatok nélkül azt veti az ügyvédek szemére, hogy
közülük a legkevesebb a fizikai dolgozók gyermekeinek
aránya.
Természetesen »ás Jogi pályákról adnak értékelést a
dokumentumok, igy nemigen esett szó a vizsgált időszakban ,

ее« a bírói, sem az Ügyészi, sem a vállalati Jogászok hely
zetéről, szerepükről. Az államigazgatásban és igazságszol
gáltatásban dolgozókról egységesen alkotott képet a fentebb 

aér Idézett 197o. májusi VO-enyeg; amennyiben megállapítja, 

hegyi "szakmai tevékenységük közvetlen kapcsolatban van a 

munkásosztály hatalmával, a központi akarat magúidéitásó
nak szervezésével, irányításéval, végrehajtásával. Döntő 

többségük munkásból, parasztból lett értelaieégi. A többi 
értelaieégi csoporthoz viszonyítva közülük a legtöbben a 

tagjai a pártnak, Jelentős réezük vezető beosztásban van." 

/76/ E nagyon pozitív kép arra enged következtetni, hogy 

az anyag Írója elsősorban nem a Jogi diplomásokról, hanem 

a tanácsi vezetőkről nyilatkozott.

^Jelentősebb értékelés megyénk művészetiről először az 

litett 197o-es értelmiségi VD-enyegban szerepelt, ükkor 

ezéauk 58 volt, természetesen az 

az idézett irás a kővetkezőkben aüriti 

zető testületének ekkor véleményét! "izémezerűen az ér

tőr művészek nélkül.
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telmleég legkisebb csoportje «г Írók, »üváaxok, do tár
sadalmi hatásuk nagy, sunkójukkal, alkotásaikkal jelön
tő» on hozzájárultak a műveltségi szint 

túrforrodalmunk előtt álló faladatok aegvelóeitáaához* 

Az értelmiség rétegei közül a auvészeti ólat tarülatén

dalal-politikéi kérdésekre, a felmerülő nehézségekre, 
A politikai problémák, a nyugati propaganda, polgári, 
kispolgári nézetek, a fellazítás politikája különösen 

éreztetik hatásukat a hivatásáé művészeti körökben./
nevező személyek -egyes művészek - vagy 

az érvényesülés ürügyén a tóra©delemben keresik a hibát, 

Makik ven a legtöbb idejük le elméleteket faragni.

t

áramlatokat boncolgatni,* /77/

/öókülákonysbb és főleg reálisabb néhány soros értékelés '
olvasható a egyéni; művészeti életéről az 1976-Őe megyei 
pártértekezlet anyagában, ebből megtudhatjuk, hogy “a 

hivatásos képzőművészeti élet 

módon fejlődött megyénkben, A meglévő, hagyományosnak 

mondható bemutatkozási formákon kívül nem teremtődtök

e kívánt mértékben éa

meg a művészi alkotómunka igazi fórumai* A fiatal alko
tóművészek megyénkben nem kaptak letelepedési és alkotási
lehetőséget,“ /70/

/oe 1981-ben, egy végrehajtó bizottsági ülésen megtárgyalt 

első, a megye művészeti életével foglalkozó értékelés is 

még csak azt a tényt rögzítheti, hogy az a tevékenység
ze elmarad a kívánatostól, /об okok között a fővárostól

repel. Kétségtelen tény azonban az is* hogy ekkor mér bi
zonyos eredményekről is számot adhatott a megye vezetése.
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dik, a békéscsabai Dókéi színház "közepes színvonalon",
A gyulai Várszínház azzal vívott ki «agának rangot 1954»
©c alakulása ót© a* ország színházi életébon, hogy óttörő 

«ódon karolt© fel a 

eredményként könyveli «1 az anyag azt is, hogy 27 színész» 

lakást építettünk,
Ispadni kívánóknak, ettél függlenül négy a fluktuáció a 

színtársulatnál, f békéscsabai éllés eég mindig non © 

legvonzóbb szlnészbsrkakbon, A színház műaorpolltlkója

1 «agyar dráma Jeles darabjait.

ly nagy segítség © végleg itt late»

hogy a tavalyi év folyanén a aegye vezető szarvai közbe
lépésére volt szükség ahhoz, hogy megyénk városai*. Gyula, 
jzasves, Orosháza művelődést irányító szakemberei egyél» 

talán vendégszereplés re hívják «egyÓnk színtársulatát.

A VB-enyag megállapítJa, hogy a filmművészet «ind kevesebb

erősíti az elavult moziháló*©t, A legkritikusabb a megye* 

székhelyen a helyzet, ahol © több, »Int 7o ezer lakost ma 

egyetlen egy filmszínház szolgálja ki.

A képzőművészet is kimozdult a 

pontról, A megyében ma »ér közel 4© dlyen képzőművész él, 

aki tagja a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának, 

közülük hatan a Képzőművészek szövetségének le tagjai. 

Dér ezek a számok nem magasak, de mégis kiindulópontot 

jelentenek ebből a helyzetből, «mi «ég tíz évvel ezelőtt

évek elejére a holt*

is jellemezte megyénket, űalentős eredmény, hogy ezen
képzőművészek többsége itt nevelődött fel, az anyatejjel

lyot Így valószínűlegszívta «agába a békési valóságot.
■ tartalmasabban tud a művészet eszközeivel tükrözni. Hely*

4 \
í-
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zetök négy problémája viszont, hogy nincs olyan fórumunk, 
ahol közösséggé állhatnak Össze, az öt éve a célból lét
rehozott Kohón—műhely röpke két év alatt saját »agát falta
HU

olaö lehatÓságot Írásaikbeszélhetünk, A zagya Íróinak I

üőrőttáj cU*ü vasárnapi melléklete nyájtóttá, "A ai időnk*
címmel magja lant agy antológia, «»«ly az országos könyv*
terjesztés áramába karölt, a attól kezévé más antológiák

kési táj ójból megszólalt, UJ, állandó irodaiéi folyóirat 

csak 1973-tól létezik, UJ Auróra néven, T±z éves fennál
lása tarén több Jelentős «agyai irodalmi mü megjelenésé* 

hoz biztosított formailag szép karstet,
egyértelmű. Egyrészt több fiatal, szárnyait bontogató 

iró, grafikus kénytelen aás, külön antológiát /79/ aagJe
lentetni , azaz na« kap helyet az évenként

-;y
V

Jelenő folyóiratban, másrészt országos fogadtatása sen
pozitív, Jellemző példa erre az az Írás, mely a Magyar 

Hírlap 1984, február 3-i
•cSzerkosztódik« »int a postaláda* cinnel Jelent mag, 
Ebből idézőnk* *

Zalai Miklós tollából

ezt az
lréstt a békéscsabai irodalmi éé művészeti folyóirat.
az UJ Auróra akkor ölte alapításénak tizedik évforduld-

Elutaztem Békéscsabára, végigültem a Jubiláns or-# • *

a borokból - hétre, mint tovább nent
halogatva megírnii ez UJ Auróra rossz.*
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Állításéi Indoklásaként east veti « folyóirat 

hogy válogatás nólköl közöl taindon olyan iráat, 

körön belöl lévőktől beérkezik, hogy яverskazdeeéftyok 

öaszokuazált holissza tárul negyedévenként az olvasó ©lé*, 

ée hogy a főszerkesztő о folyóiratot saját Írásainak el** 

helyezésére heaználja fal. Úgy véljük, & fonti cikk 

állapításai, ha nóta is szénitanok egyedül perdöntőnok, 
aégi a elgondolkodtatóak.
Megyénk Írótársadalmáról ex se« fe$t kedvező képet,hogy

*
©

a aogyoi írótagozat esek a nyíregyházi írótagozat
portjaként működhet, a szegedi tagozat neu volt hejlandó 

befogadni ezt.

A vizsgáit időszakban jelentőben fejlődött megyénk zenei 
élete. Alapfokó zenei képzésünk ee mér országot* szintre 

lkodett, 6 állóéi zeneiskolánkba több, sínt 2,ooo ta
nuló Jár, a 74 főfoglalkozásé zenetanár a negye zenei 
életében is Jelentős szerepet Játszik. Megyeszékhelyűnk 

árirafónlkue zenekara Xényegeoon többre lenne képes, he 

legalább félföggetlenitéaök megoldódna, Több, Jó sxlnvo- 

nőié énekkere van megyénknek, köztük a Podegógtm Hői Kar* 

és а nagy hogyeoányokra vies áttekintő Munkásdalárda, 
Jelentős szerepet Játszik megyénkben a bábművészet, 
lyet e ,'Jopsugár bébegyöttes országhatárokét is segítőiedé 

nódon képvisel,
szólnunk kell «ég e Qolesül ée a Körös népténcogyCtteeok- 

ről, melyek © világ sok táján «ütötték mér be e békééi 
táj néptáncraövéezotét,
A társastánc le «©geo oüvéezi színvonalú «agyúnkban, 

elsősorban a nyíri tónepedogógue család Jóvoltából.

1

{

Л .I •»

1 - :
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összességében Megállapíthetjük, hogy ax 196o-tól napja«» 

inkig tartó idiószak alatt megyénk órtelmieéga jelentősen 

fejlődött* Mind számszerű* mind strukturális fejlődése 

bizonyítható* de elmaradt a kívánólmoktói. az 

átlaghoz viszonyítva az olló tovább nyílt* megyénk hát
ránya e tárén csak fokozódott* /80/
Pozitívan változott neg az értelmiség társadéiul szerepe* 

tevékenységük elismerése jó Óton halad* de még коrántse« 

érte el a kívánatos szintet*

Az időszak nagyon fontos változtatást hozott ez értelmi
ség szerkezetében* hiszen megjelent 

eieége. és ez dóntó változást ersclméiiyez mind a termelő*
erők magosabb szintjének* ®ind pedig e kultóra szélesebb
kőrö terjesztésének terén*

A vizsgált több, mint hóoz évben kialakult megyénkben le 

az értelmiségen belüli értékrend* melynek csúcsén oz or
vosok,** ügyvédek ée e «lövészek vontuk, őket máé Jogi pá
lyákon dolgozók ás a közgazdászok követik* e műszakiak és

és a pedagógusok találhatók* akiknek sorsa szerepük pozi
tív változása mellett a legrosszabb* Mind jobban szökni 
olló megyénk értelmisége és vezető értelmisége között, 

hiszen a vezető posztok túlnyomó többségét ma mér csak 

diploma birtokában lehet betölteni* A mintegy 5o й-га 

becsült diplomás erény a vezetők között azonban azt 

jelzi* hogy még mindig jelentős a tennivaló e téren is*

Az értelmiségiek növekvő aránya a párttagságon bőiül a

vei szemben* hozzátéve, hogy itt is van Igyekezni valónk.

*
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hiszen például 1970-ben Ceongrád negyében «ár a párt
tagság 17 й-e, tehát a Békéé negyeinek több, aint két
szerese volt értelmiségi.

Úgy véljDk, hogy aagyénk értelmisége elindult 

öten* «oly megilleti öt a társadalmi-gazdasási folyásia
tok végrehajtásában, alakításában, irányításában. Sokat 
kell nég azonban tennünk azért, hogy mind számaránya, 
»ind pedig összetétele és minősége tekintetében az őt 

megillető szerephez jusson*

az

\

Békéscsaba, 1984. márciue 2o.

'

*

/ '

i
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1. Sékéa aegye Steti&ztikal ívkönyve 1961« 

KóH 1982.

2. Pisai trov, к riszt yu* -Az értelmiség Jellege és szerepe
a szociális te társadaleeban”
Kossuth 198o.

3. Rutkevlcs* и. N. t "az értelmiség helye és fejlődési 
perspektívái a fejlett szociáliste társad»lei struk
túrában a szovjetunióban"
Kossuth 19во.

■ .

4* Greescl, Antonioi Herxiznus-kultúra-aüvéezet 

Kossuth 1968.
■?

S. Mód Aledárné: A tdrsedelai ezerk 

néhány tendenciája 

Társadéiul ^zeale 1982/4«

6« Andorba Rudolf« Az értelniség táraedalai »obiÜtésének 

történeti alakulása 

Kossuth 1978.

'

7. A fejlett szocialista társadalom főbb Jellenző vonáséi 
és eegtereatésének kérdései a űél~Alföldön

3. AX adatokat a KiH Békéé aegyel Igazgatóságé bocaájtott© 

rendelkezésre. Részletesen Üsd statleztikai adatokat
tartalmazó mellékletben

9. ndorka Rudolf« az értelniség társadé lat oobilitásánek 

történeti alakulása 

Kossuth 1978.

I
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Bókás Bogyóről 76. old.lo. Tények áü

П. Lásd ugyanott 41-42# old.

fő12. Tóth Ctózeef 1

■ ■24698/1944.

14. ВШ. Békés V». közig. fősz. ir. 94/1944.

m

1IS. em. üroohézi főszb.JT# 94/1944.

iir. 60/I944—45.IS. 8HL azorvoe Vajda Péter

17. 8ML űzegbelai Péter André» Gimnázium igezgatétonácea 

jkv. 1945. február 25.

18. ÖHL Vésztő köza. képv. teat. Jkv. 1945. február lo.

'iM

í
Л

19. M3ZMP Sékéa megyei Bizottsága Archívuma /továbbiakban
Arch./ 19 fond 58 őrzési egység /továbbiakban f* * őa./

2o. Arch. 19 f. 18 ős.

21. Arch. 19 f. 37 «a.

22. Arch. 19 f. lő öa.

23. Arch. 19 f. 18 fim.

24. Arch. 19 f. 18 öa.

25. Arch. 19 f. 37 őa.

26. Arch. 19 f. 37 6».

27. Arch. 19 f. 18 őa.
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20* Andorke Rudolft AZ értelmiség tára«daImi mobilitá
sának történeti alakulása
Kossuth 1970.

29* Andorke ftudolf-Hercaa Istvén-Kulcoár Rózaa-Mlotori 

Annaj л társadalai mobilitás alakulása és összefüg
gései a társadalom szerkezetével
audöpeet 1931* H3ZMP K8 társadalomtudományi intézete

t-
yyűléuen 

Fórum 1947/2*

31* Arch* 19 f* 13 öe*

32. Huszár Tibori Értelmiségtörténet - értelmiségszociológia 

Kossuth 1970*

33. Békés megye társadalmi fejlődése 1945-1970. 
75* old.

34* Crcmsci* Antóniát Ноrx1zmu з-к u11úre-nűvészét 

Kossuth 1905« 99-lle. old. ч

35. Tények ás számok Békés megyéről 48* old.

36« Arch. 27 f. 1/1 öe* S3, old.

37. megbízható, számszerű adatok nem állnak rendelkezésre

38« 1952-től 1954-lg a zeadényl taz-t patronálta Zahoráa 

Mihály kötő-hurkoló szakmunkás, aki később az AOROBcR 

vállalat igazgatója, majd 1971. évi nyugdíjazásáig 

személyzeti vezetője lett

39* Birkáé elvtérs felszólalása az MDP не I960, január 29-1 

ülésén - Arch. 27 f. l/б öe.
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4o, АЖ mp rn 1933* eárciua 2-1 öláaónok jogyzökönyvo 

Arch. 27 f. 1/26 öe. 9-1©. old.

41. Kelőt! Ferenc beszéde ugyanezen az ülésen 1-3. old.

42.

43. az mdp N0 I960« május 9-1 jegyzőkönyv«« Keleti Ferenc 

hozzászólása
Arch. 27 f. 1/8 öe. 2. old.

44. Delantée e Hegyei bizottság részére 1961. nőve®bér 3. 
Arch. 27 f. 1/8 öe.

43* izéiéi Dózsaf főigazgató jelentése ez hop не-nek 

Arch. 27 f. 1/8 öe. 183. old.

43* Lásd ugyanott i84, old.

47. Keleti Ferenc beszéde 1951. októberében 

Afch. 27 f. l/l öe. 27. old.

48. Majoros elvtárs felszólalása ez НОР ИЗ I960, május 8-1
ülésén
Arch. 27 f. 1/8 öe.

49. A részletek az MDP № 1952« december 23-i ülésén e 

»«gye kultúrál!« helyzetéről szóló jelentés eegiér-

Arch. 27 f. 1/24 öe. 220-225 old.

5©. Arch. 27 f. 1/1 öe. 30. old. 

61. Arch. 27 f. 1/8 öe.

52* Üsd ugyanott
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S3« MOP MB 1953« február 23*1 Ülésének jegyzőkönyve
Arch. 27 f. 1/25 öe.

54. Arch* 27 f. 1/24 öe.

55. аж MOP MB 1964. február lö-i ülésének jegyzőkönyve. 
Frank Ferenc felszólalása
Arch. 27 f. 1/33 öe. lo-ll. old.

6Q. A* HOF MB Végrehajtó Bizett«ágának 1955. november 29-1 

ülésének jegyzókönyve 

Arch. 27 f. 1/45 Se.

57. Lásd ugyanott

S6. Részletek az 1956. október 3-1 VB-ölés -Tájékoztató 

az értelmiségi dolgozók között folyó politikai 

kéről a Központi VezetőééQ júliusi és a Központi Ve
zetőség értelmiségi határozata alapján" cimü napi
rendjéből
Arch. 27 f. 1/40 öe.

50. Békéé »egye társadéImi fejlődése 194S-197o-ig 25. old.

61. az 1959. október 31 - december 1-1 megyei pertérte
kezlet beszámolója 

Arch* 1 f. 1 öe.

62. Meg Bános Kaszaper község párttitkárának hozzászólásé 

ez MSZMP 1999. október 31-1 értekezletén
.

63. A 31. ez. eletti beszámoló részlete

64. А Зато 7. ez. miatti kiadványa * -
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1. A fejlett szocialista társadéIon főbb jellemző vonásai 
ée megteremtésének kérdései a üéW1 földön
А ЗАТЁ Harxi:
által készített tanulmánykötet - szeged, 1978»

2. Alföldi tanulmányok 1976-1983.

Leninizmus Tanszékek szakcsoportja

»-

Annas A társadalai «obilités alakulásé éa összefüggé
sei e társadalom szerkezetével

t, 1981. MSZMP Ka Társadalomtudományi Intézete

4. Andorka (tudói fi az értelmiség tó reads lei 
törtésieti alakulása 

Kossuth. 1978*

bilitásénak

5. Angelusz Róbert-Selogh Zoltén-Körmendi Mária-Léderer
Pél-->zákolyi Ménes Adalékok a jogászé ág
bilitásóhoz
.üdepest, 1961. S2HP кз Társadalomtudományi Intézete

6* az értelaleég Helyzete usongrád megyében

7* Bálint Györgyi a toronyőr visszapillant 

Pesti Napló 1939.

orvosi tevékenységek én munkaterületek 

Kossuth, 1978*
■

9» Bethlenéi Lászlót az agráráteloieég társadalmi szerepe 

Társadalmi szemle 8-9. ez*

.
■

,
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la* Békéd »agyé harminc év«

11« Békés »«gye társadélei fejlődé«« 1945-1970*
Ш21Р Békéé megyei Bizottság«

12« Békéé negye Statisztikai Évkönyvei 1950-1933«

13« úr* Beroczki elemér: A fiatal értelmiség Békéé »agyéban 

Békési i let 1983/3.

14« osond« Béla: Békés aogyo művészeti életéről 

Békési klet 1981/2«

15. Cserei Pál—Verge Tibor: Ködös napok -.■и

16« Dimitrov, Krisztyu: A* ártelalaég Jellege éa szerepe
a szocialista társadéIonban
"az értelmiség a szocialista országokban" tanulmány
kötet« Kossuth 1980«

17« Gácsér 3ózű3fs A szeknunkésképzéo helyzete és feladatai

Békési élet 1976/3, 4«

13. Greeted« Antonio: Herxiznue-kultűra-aűvészet 

Kossuth, 1965.

19. Hajnal Lajos: Békéé »agyé középiskolái a felvételi

Békééi Élet 198o/3.

2o. Huszár Tibor: Értelniségtörténet - értelmiség szoci
ológia
Kossuth, 1973,
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21, Hue zár Tibor-Udersr Páli az értelmiség rekrutéeiója 

és funkciói
t, 1931, HsiZMP КЗ kiadványa

22, Huszár Tibort Nem középiskolás fokon

23, Huszár Tibort Fejezetek az ártólaieég történetéből
Gondolat Kiadó, Budapest 1977.

23, Knopp András» t A párt értelmiségi politikájáról 
Társadalmi szeale XXXIX. évf. 1, ez.

2©. Köteles Lajos s A eegyel tudoaányszarvezée új utakon
Békééi Élet 1930/4,

27, Kolosi Tamás-Happ Zsolt* Gombár Csaba*Pél László*
Bans Gáncst “A társadalmi egyenlőtlenségek tudati 
tükröződése és ez ezzel kapcsolatos értékorientációk 

Budapest, 1931, hgZHP КЗ kiadványa

20. Kolosi Tamást л* értelmiségről vitatkozva
Társadalmi szemle 1981. 3*9. ez.

29. Hadaу Pélt Békés megye története 

Békésesebe, 196o.

30, Hlltényl Károlyt az értelmiség mobilitása, rétegkép* 

ződéso ée helyzete 1943, után

*
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4o, .zent imái László i A sarkod! értelmiségről. Beszámoló

Békés! Élet 1У7У/1.

41, Tényok és számok Békés megyéről :•

története42* Tibori Jánost
I

41* Tóth József* Békés negye népesedésének fő vonásai az
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2, A népesség lakóiéi végéétteég éa

3« A felsőfokú végzettségűek erénye e 25 évnél idősebb

1900 %/ 
Grafikon

4« az értelmiségiek erénye a párttagok között és e felső* 

fokú végzettségűek erénye e 25 évnél idősebb népesség* 

ben /1946*1981 %/
Grafikon

5. A felsőfokú végzetteéggel rendelkező népesség a vég* 

zetteég jellege« szakiránya szerint országoson

díjasok is/ a végzettség jellege* szakiránya és neask 

szerint Békés negyében

7. A felsőfokú végzettségűekkel való ellátottság népgeár

terület szerint9/a. A felsőfokú végzettségűek
b« loo vagy ennél több felsőfokú végzetteéggel rendel*

kező községek /1980* január 1-én/
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io# A népesség és &z aktiv keresők osztály- és rétag-
tagozódás© 193o. január 1-én Békés »egyében

fizikai /azolloni/ foglalkozásúak összes és 

abból m egyéni foglalkozásuk alapján kiemeltek
11. A

sjüulbjubjuljuUl

1. Jelentés az értelmiségiek közötti tisztogatásról 
^"-listázásról. ИКР 1940. április lo.

lo. és2* a®lentés ez ИКР éltei 1943. Щ

1. az hkp Békés negyei Bizottság© Értólatségi Osztá
lyán^ 1947. december havi jelentése az MKP Köz-

В. Jegyzőkönyv ez 1947. eájua 84tzsűrizésről# eelyen 

a viharsarok Falujáról indulóját koreste MKP

6# Jelentés az ИКР Békés negyei Titkárságának a gyulai
Népi Kollégiumról# Gyula* 1947« február 25.
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FONTOSABB ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK BÉKÉS MEGYE NÉPESSÉGÉRŐL

1980
1941
,-6-ában

I9601949 1970 1980Megnevezés 1941

Lakónépesség száma, fő

MEGYE ÖSSZESEN
A nők aránya, %

471 561 467 861 441 081
51,5

436 910477 240 91,5
51,350,7 51,5 51,3

Az aktiv keresők száma
MEGYE ÖSSZESEN

A nők aránya, %
211 451 

26,4
222 310 - 201 544 

33,2
214 543 200 324 

42,8
93,4

24,9 37,4
Az aktiv keresőkből a felsőfokú iskolai végzettségűek /diplomások/ száma

a/ a/MEGYE ÖSSZESEN
A nők aránya, %

3 641 
24,0

6 672 10 963
41,1

1 817 
12,8

5,6-szoros1 955 
12,8 33,9

A felsőfokú végzettségű népesség száma /nyugdíjasokkal együtt/
5,3-szeres12 4457 5242 419 

12,9
3 993MEGYE ÖSSZESEN

A nők aránya, %
2 108 

10,5 42,435,024,7

í

a/ Az adatok részben becsültek



A NÉPESSÉG ISKOLAI VÉGZETTSÉG ES NEMEK SZERINT BÉKÉS MEGYÉBEN
/1948-1980, io!

I9601949 1970 1980

bű (1)
'•cd'Ш;-o
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у ф

'cd NФ Ф ьаbűN ra CQPaPS Ф
Mhhűbű Фm Sa'H ООфс а на ?•:ОО■ юU и ейш га

'ф'фсо (О г""5р»гага
оЗ м ьо'ф'О 1>аг) 'Фьо SD öЬО X PQrs pqSD'ф n9

.—I PPРч

Nem járt iskolába a 10 évesnél 
idősebb népességből 4,3 5,4 3,2 3,3 1,9 2,0 1,4 1,3

Legalább 8 osztály végzett a 15 

évesnél idősebb népességből 20,6 14,4 32,8 24,3 6b, 251,4 41,9 58,3

Legalább középiskolát végzett a 

18 évesnél idősebb népességből 5,9 3,3 9,1 5,0 15,9 10,3 23,3 17,1

Felsőfokú végzettsége ven a 25 

évesnél idősebb népességből
Ebből nő

1,9 1,0 2,8 1,3 6,64,3 2,4 3,9
0,6 0,60,3 1,2 2,4 1,5 4,8 2,9

*



3, sz, melléklet

A felsőfokú végzettségűek aránya a 25 évesnél idősebb

népességből

/1948 - 198o - %/
у

Magyarország

Békés megye

ff í
I960 Ш тоme



4. sz. melléklet

Az értelmiség aránya a párttagok között és a 25 évesnél

idősebb népességben Békés megyében

/1946 - 1981 - % /
у

1315 mi W1954 1959 1365
Párttagok között

25 évesnél idősebb népességben



A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ KÉPESSÉG A VÉGZETTSÉG JELLEGE,
SZAKIRÁNYA SZERINT ORSZÁGOSAK

Л felsőfokú végzettség jellege, 
szakiránya 1930I960 I97O

37 50424 З3З 50 201Ipari

Építőipari 22 61312 4447 139

14 296 44 29433 391Mezőgazdasági

5 617 

5 133 

2 967

2 323351Szállítási, hírközlési

2 932Kereskedelmi

9IIVizgazdálkodási • •

64 395Városgazdálkodási • •

1 I7630O 1 930Földmérési

20' I72 

50 З92 

4 313

26 555

29 121 41 575 

177 368 

8 673

Egészségügyi

97 919Oktatási, tudományos, közművelődési

7 Ö74Művészeti

31 46329 272Jogtudományi, igazgatási 

Közgazdasági

Egyéb /politikai, hittudományi stb./ 

ORSZÁG ÖSSZESEN

38 86910 286 19 З24

13 556 16 4359 923

300 55З 4З4 З46I69 645

93 661 193 813•33 981Ebből: nő

a nők aránya, % 40,031,223,0

4750616 4 9З8 676 5 063 З40

9 961 044 10 322 099 10 709 46З

Az aktiv keresők száma

A népesség száma

A felsőfokú végzettségűek a népesség 
/'a-ában ?-,9 4,51,7

Felsőfokú végzettségűek aránya az aktiv 
keresők között, fo
/külön adatok alapján, összesenben/ 8.13,2 5,2 1

------------- -----ГГ—-'’ P" ’•••"tr—7*т’—•



A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NÉPESSÉG /NYUGDÍJASOK IS/ A VÉGZETTSÉG JELLEGE, SZAKIRÁNYA
ÉS NEMEK SZERINT BÉKÉS MEGYÉBEN

nők aránya, %A felsőfokú végzettség jellege, 
szakirányé

MEGYE ÖSSZESEIT:

I960 I9601970 I960 1970 1980

20,7

16,0

14,6

15,3

14.7 

11,1

10.7

9,3449 1 130151Ipari

Epitőipari 

Mezőgazdasági 

Szállitási, hírközlési 

Kereskedelmi 

Vizgazdálkodási 

Városgazdálkodási 

Földmérési 

Egészségügyi 
Oktatási, tudományos,közművelődési 1661 

Művészeti

Jogtudományi, igazgatási 

Közgazdasági 

Egyéb /politikai, hittudományi,stb/ 283

126 8,030787

611 2 358 9,71 545

7,142 988
50,0■ 9,731 70

13,027 108 # •• ♦

25,0

14,3

46,5

64,2

42,2

23,8

49,1

1 4 • «• •

16,7

23.1

43.2

6 9,73531

806 34.9 

58,1 

38,2

12.9 

24,8

991549

5 6333 342

41,78348 55

634 2,9544475
619226 13,2114

2,3 4,00,7299 375

42,424,4 35,07524 12 445KEGYE ÖSSZESEN 3 993



A PELSCPOKÚ VÉGZETTSÉGŰEKKEL VALÓ ELLÁTOTTSÁG NÉPGAZDASÁGI
ÁGANKÉNT

IOO aktiv keresőre jutó felsőfokú 
végzettségi! dolgozóNépgazdasági ág

I960 1900

2,10,7Ipar

Építőipar
«•v

0,7 3,0

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 
vízgazdálkodás' 3,1c,3
Szállítás és hírközlés 

Kereskedelem
1,70,4

2,1 2,3

Anyagi ágak összesen 2,50,5

Nem anyagi ágak 20,011,4

MEGYE ÖSSZESEN 1,6 5,5

♦ч

"• ГТ?;



A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK SZÁMA KORCSOPORTOK SZERINT

Megoszlás ‘Jj-ban
1980.

január
1-én

Korcsoport /év/ I960 1970 1980

január 1-én

10,6
19,2
17,5
15,4
10,1

20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69
70 - 74 
75 - X

1 323
2 384 
2 179 
1 914 
1 258 
1 150

7,2 12,1
23,2
15,0
15,0
10,7

24,4
16,1
11,7
6,3
9,6 8,0 9,2

7,0у 6,6874 3,4
612 6,2 4,9 4,9

4,6233 2,8
2,3

1,9
263 2,6 2,1
136 2,5 1,4 1,1
119 1,2 1,02,2

ÖSSZESEN 
Ebből 55 -X éves

12 445 
1 363

100,0
18,1

100,0
12,6

100,0
11,0

A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK ARÁNYA A NÉPESSÉGEN BELÜL

25-X éves felsőfokú végzettségűek száma a megfelelő
korúak /25-Х éves népesség/ százalékában

összesen
Év

noférfi

1,5 0,2 0,81941
1,61949 0,3 1,0

I960 0,6 1,32,2
1970 3,4 1,5 2,4
1980 A 3,92,9

!■

Ш
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A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰEK SZÁMA TERÜLET SZERI1IT

1000 7 éves és idő
sebb népességre jutó 
felsőfokú végzettség
nél, rendelkezők száma

I960

felsőfokú végzett
séggel rendelkezők 

1980. éviMegnevezés
megosz
lása. %száma1970

4,455328,217.3
31.3
32.2
25.3

Békés
Békéscsaba
Gyula
Orosháza
Szarvas
Szeghalom

26.4
13.5 
10,2
7,9
2,6

3 286 
1 679 
1 265

54,0
54,4
39,1

98853,432,4
19,0 32235,3

65,08 093VÁROSOK ÖSSZESEK 47,328,0

35,04 352KÖZSÉGEK ÖSSZESEN 20,011,8
100,012 44532,018,1MEGYE ÖSSZESEK

100 vagy annál több felsőfokú végzettséggel rendelkező 
községek /1980. I. 1-én/:

10007 éves és 
idősebb népes

ségre jut

Felsőfokú
végzettségűek

száma
Község

26,2
22,5
33,8
32,1
19,7

418Gyomaendrőd
Mezőberény /Csárdaszállással/ 
Mezőhegyes 
llezőkovácsháza 
Sarkad 
Battonya 
Tótkomlós 
Kondoros 
Dévaványa 
Elek
Újkígyós /Szabadkigyóssal/ 
Vésztő 
Nagyszénás

251
224
207
205

23,3171
22.3
21.4
15.7
25.8 
17,3
15.8 
17,2

165
134
133
130
127
119
100

Ugyanezen mutató alapján az alacsony ellátottságé nagyobb települései: /60- 
90 fő közötti felsőfokú végzettségűvel/: Dobos /14,1/, Gádoros /14,5/, 
Csorvás /15,1/, Kcrösladány /16,6/.

V;
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A NÉPESSÉG É3 AZ AKTIV KERESŐK OSZTÁLY- ÉS RÉTEGTAGOZCDÁSA
1980. január 1.

Ebből:
aktiv
кегезо

Felsőfokú végzettségűNépesség
összesenOsztály, réteg aktiv

keresőnépesség

Szám szerint

228 642 107 844 346Munkásosztálj'hoz tartozók
Szövetkezeti parasztsághoz 
tartozók
Nem fizikai /szellemi/ fog
lalkozású:

Vezető, irányitó 
Beosztott ügyintéző 
Beosztott ügyviteli dolgozó 
Önálló
Összesen

Kisárutermelök, kiskereskedők

231

63116 129 39 447 75

3 575 
6 900

20 850 
39 600 
15 460

10 257 
23 730 
10 339

3 902 
7 900

170 99
14 5 59

44 335 

8 698
11 977 10 57975 924 

16 215 4047

MEGYE ÖSSZESEN 10 963436 910 200 324 12 445

Százalékos megoszlás

2,6Munkásosztályhoz tartózók
Szövetkezeti parasztsághoz 
tartozók
Nem fizikai /szellemi/ fog
lalkozású:

Vezető, irányitó 
Beosztott ügyintéző 
Beosztott ügyviteli dolgozó 
Önálló
összesen

Kisárutermelők, kiskereskedők

52,3 53,8 2,8

0,626,6 0,619,7

32,64,8 31,35,1
11,8 62,963,59,1

3,5 1,4
0,0

96,2

0,95,2
0,0 0,0 0,0

96,422,117,4
0,43,7 4,4 0,4

MEGYE ÖSSZESEN 100,0 100,0 100,0 100,0

......



A NEK FIZIKAI / SZELLEMI/ FOGLALKOZÁSÚAK ÖSSZES ÉS ABBÓL AZ EGYÉNI 
FOGLALKOZÁSOK ALAPJÁN KÍMÉLTÉK SZÁMA A MEGYÉBEN

19QOI960 I97OMegnevezés

Nem fizikai /szellemi/ foglalkozásúak 
száma összesen 48 Обо23 51З 36 961

27 38З13 321
49,6

Ebből: a nők száma
a nők aránya, Jo

9 774
57,041,7

Az összesből az egyéni foglalkozások 
alapján kiemeltek száma;

Műszaki igazgató, vállalati főmérnök,
műszaki vezető -
Állatorvos
Üzemmérnök
Főépitésvezető, épitésvezető 
Művezető, főművezető, mühelyfőnök

29662 194
134160 203

■ 19410 2.4
33521095

2 423 2 6691 001

Központi államigazgatási szervek 
vezetői
Tanácsi igazgatás vezetői

З5195
301231305

Ügyész
Biró, közjegyző, birósági titkár, 
fogalmazó
Vállalati, intézményi jogtanácsos 
Ügyvéd

3030 30

6363 79
10730 42

6011770

296Vállalatok, intézmények, igazgatói 
Szövetkezetek vezetői

24I I95
263433 244

318 4З0 506Főkönyvelő, gazdasági vezető

636530375Orvos, fogorvos 
Gyógyszerész 17З157I55

Egyetemi, főiskolai tanár, docens 
adjunktus, tanársegéd 
Orvostudományok egyetemi tanára, 
docense, adjunktusa 
Középiskolai tanár 
Általános iskolai tanár, tanitó 
Óvónő

1
16 11370

10
384 521544

2 697 
962

2 695 2 7IO
578426

6 389 10 497

4 40 3 
42,0

KÍMÉLTÉK EGYÜTT 9 090

3 23'5 
36,1

2 4З4
36,1

Ebből: nő
a nők aránya, %
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'ЛHagyмр Kommunista Párt 
Közigazgatási 0 :atály,

/ •r"r.tu.
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A. Belügyminiszterium tisztogatási előkészületei során a 
belügyminiszter a mai napon kinevezte a minisztérium főasg- 
bizot akat minden megye élér©« A belügy^pinisztoriurai főmeg- 
bízott.*k fel Adata as lesz, mint előző leveleinkben már ér
tesített üíc uz elvtórssaat, hogy az Önkormányzati igazgatás
hoz tartóz.. összes elvtársikról, fc@leértve a községi köror- 
vosokafc, tanítókat és városi gimnáziumi tanárokat is, a bel
ügyminiszter áltál kibocsájtott kérdőívet kiállítsa és május 
6-- ára beszedje* „ f
Ezzel qz fikcióval kapcsolatban felhívjuk az elvtársak figyel
mét arra, hogy tus ának oda pártszervezeteinken keresztül , 
hagy a hivatalfőnökök a kérdőíven véleményezz ék be oszt ot újai
kat és sa előtt véleményezzék, mielőtt a nemzeti Bizotts g 
vagy a feletlesebb hivatali szervek véleménye a kartotékra 
r-kerülne* sokai ugyanis a to le leas éget kiárólag a Nemzeti 

. Bizottságra, illetve ezen keresztül pártunkra akarják hárí
tani a ti за tógát ássad kapcsolatban és hangul л tot igyekeznek 
teremteni a Kommunista Fárt ellen, mondván, hogy a tisztoga
tást egyedül a kommunisták követelik*
A Kultuszminiszter iura államtitkára Bassola Zoltán, egy kör- 

• rendeletet adott ki, mely a tanítói és tanári kar B- lista 
előkészítésére tartalmaz utasításőket* Ebben a körrendelet
ben az foglaltatik, hogy egy háromtagú előkészítő bizottság 
szűri meg a t-nitókat és tanárokat. Ez x háromtagú előkészí
tő bizottság a következőkből állt

'

a Sen ári kar által vál osz
tott megbízóti, a diákság által választott megbízott és aa 
iskola igaag tója* Egy ilyen, összetételű előzetes véleménye
ző bizottság munkája feltétlenül nafc eredményezné, hogy ál- 
talábm л kommunista vagy őszintén demokratikus elemeket 
szóm к ki és változatlanul bantmaradnának a reakciósok*
A Bassola féle rendeletre való hivatkozással a tanítók és 
tanárok valószínűleg tiltakozni fognak az ellen, hogy а 
pártok áltál elkészítetc és a Kemzeti Bizottság által jóvá- 

<, hagyott listákra a tanárok é3 t mit ók fMvéte csenek*
Hassanak oda a megyei bisotua gok, hogy a tanítók és tanárok 
tiltakozása mag ne, zavarja a Eemzeti Bizottságok előkészítő 
munkálatait*
Egyik körlevelünkben prills 10*- ér© bekértük а В-list га 
helyezendők névsorát* Ezt a felhívást úgy módosítjuk, hogy 
© listákról csak másolatot küldőjének be az elvtársak*
JSzael kapcsolatban a tisztogatás lebonyolítás ra alakult 
pártbizottság felhívja & elvtársak figyelmét a határidők 
pontos betartására*
Utasítjuk az elvtóraakat, hogy % tisztogat s áll sóról 10 
naponként tájékoztassanak bennünket *
Airernyiben az elvtársak a határidőket nem t irt ják be, a múlás 
tó elvtársakról a Központi TitkárSágnak jelentést fogunk

■ •f"' Л/Й a

r •
W'

tenni*■

Budapest,1946* -április 19*
■v ■

Г
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Psd&gó^-.g rr . gygy ulcs olu

«10 @з'' 2"u - ka 'koaübt pedagógus nagygyűlést rendeztünk Bé
késcsabái!, szarvason, Gyűlun,Вókéa0n ó- késöti Orosházán * ' -----
gyűlésen Xerecatos elvtárs iá jelen volt

Dec
» A békéacaabai

M——* --------- - „ .« j-. — *. e úgy azon,va loalnt r többi
gyűl seken az orasházlt kivivő Péteri! Karoly салаг pedagógus szpkszer- 
v not 1 egye! tltk.li» el vt árasai együtt volt*и előadója egeknek £ gyűlé- 
s&lmek • Л pedsgÄ^ua gyűlések komoly erkölcsi ere. ^ányt hoztak szánunkra 
r. tia 1 :ib;n ü pedc gó&uaok £■■■ le, vagy 2/3-aü része jelent meg gyűlése laken* 
pírt.'íllíara való tekintet nélkül jöttek öl éa komoly figyel© mai hr 11- 
getták пщ politikai io jtsg.etesőinket» Ez » lkai obit..'-* 1 tűnt ki rt .hogy Bé< 
kés me gyében is# rendkívüli mú 'lékben volt elhenyt goit» «и lateliigenclá 
val e;i em keresztül a p©ácgó^usoklce 1 v*ló viszonyunk p i-tünk «egéről 
Ilin de niitt szt tt püíi ztültuk.ho&y .v z elmondott le szód után szólásra je
lent kü£etc«k,p irtcnkivUliek éc más pártból*ok mogáll»p itatták, hogy megl 
pl őket ,főként fez 1 Ьгл$,amelyet vollik kapcsolatba» megütött ею,mert ók 
eddig, szentül ..eg vol t $ к győző uvejha&y p korcmunisták őket reakciós bí 
dánt к minő, itlk, bíínüssé és felelős né teszik..;* háborúért ás odáig ált alá 
ban m t is tépi aztakták# ha koamunietákkfel léptek éritkezésbe • Az össze 
gyűléseken aem győztek eléggé hálálkodni ezért,hogy most vé^ro Pártunk 
ok ígymfiarí találtunk, a fel ismerjük sz t a siralmas anyagi és erkölcsi 
hely zeti-t ,.ndy сои élnek és ae&itaé(<.UAke.t a jámljuk fal nekik* A peda- 
„ó^ut gyüléatfk Isy .agyobw tanulsága tehát az,hogy eddig olyan politika 
volt as inte llisenc iával kapcsolat bankul ad járt 9 felsaabeduláa első hó
nap jelbán,na1 ezeket eitaazitotta tőlünk, .ysnakvóvá tette velünl szembe 
valósáéi. 1 cetaszlfcot a nás pártok kereteibe ős azóta ezeken &z állrp ot 
kon részünkről ner. Agykezetk változtatni^ »agunkhoz hívni é édesgetni

: :t

kon részünkről ner. égykezetk változtatni4 -- ----
az intelligenciát* цгоД в gyűlések leesjlns« után és főként miután sa
il -к gazd ..Ду! előnyei is eutaakozni fognak, a pedagógusok számára* töb
bet keli tbiőcni velük és ez claula eztottekat jóvátéve uj pedagógus ta* 
.^ola’c cs hívekre fogunk szert tenni*

4 pedagógus gyűlésről küldtük f'el Xözpontunlar к jelentést él 
határozati j: v: altot Is* Jól esett volna a oed^gó^us slvt érseknek ha 1 
Szabad Gép egy »két mondattal ezekből «.ege srlékezik és ha ár értisltést 
kaptunk .oliu- arról,hogy fii ország szerte lezajlott gyiilócek után а коз 
mányzat konkrét&n c kori unieták .аз »mozdulására, r.ilyen áll uspontot fog
lal el*
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Magyar Itomrnmiista Járt Központi Vezetőcége 

Értelmiségi Osztálya,
Buda p e 3 t ,

December havi Jelentés,
1./ ozemáltrea ténykedéseim*

December hó 2-án а K.B, ülésen beszámoltam az októ
ber és novemberhavi rmmfcííraről és ismertettem a december havi muilkater- 
vemet.

Beeeabor hó 3-án Békéscsabán meglátogattam a pedagó
gusok részére rendezett szeiriinárlumot. Hagy érdeklődéssel és figyelem
mel hallgatták Boldocski eivtárs várósi parttltkár értékes előadását, 
m lyet vltp. követett, A szeminárium célja, hogy a pedagógusokból előa
dói gárdát szerveshessílnk, Аз előjelek azt mutat Jóik, hogy es elkerülni 
fog. kint érdekességet meg kell említenem, hogy e. Bs.B. p. pedagógusok 
is érdeklődtek a szeminárium iránt éli felmerült olyan óhajuk is, hogy 

• egyesek szeretnének »észtvenni a szemináriumon, Ebb 1 azt a következ- 
tOteést vonom le, hogyha az értelmiséggel pártvohaion foglalkozunk| ez 
vonzó erőt gyakorol, nemcsak a más pártállásunk, de különösen a parton 
kívüliek felé.

December hó 4—én Füzesg^azteatra szálltam lei, Irány- 
elveket adtam a helyi értelmiségi bizottságnak és m állapodtunk abba, 
hogy december hó 12-én előadást fogok tartani, melyre úgy a más r’árt- 
állásu, mint a pártonkivüli értelmiséget is meghívják. As ugyanazon a 
nppen tartott pártnapon felszólaltam es ismertettem о fizikai dolgozók 
és ertolmlaég viszonyát és annak szükségszert* további öX^talására ad
tam irányelveket. Előadásomat na,xy figyelemmel ős helyesléssel fogad
ták.

December hé 6-án Gyulára utazta» és megbeszélést tar 
tottam a meg у el értől miségi bizoit.'ság gyulai tagjaival, valamint a 
iiso.yi értelmiségi bizottsági tagokkal. Beszámolójuk szerint dacon bér 
3-án nagyobb szabású összejövőtőlt és előadást tartottak, főleg a pár
tönki vüliek részére. Az orvos és pedagógus párttagok együttes akciót 
indítanak a párton kívüli pedagógusok fölé, hogy misnél mgoybb száa- 
ban nyerjék mag okét « pártunk számára.

Doodaber hé 7-én d.e. Békéscsabáin a helyi értelmisé
gi bizottság ramká át, ellenőriztem és megadtam a további teendőket az 
útmutatást. 'Az Aurora-kör /klub/ újra alakítására hívtam fel a figyel
met.

December hó d.u. Békésre utaztam ki, hogy fel
vegyem az érintkeoést a helyi értelmiségi bizottsággal.

December hó 8-4n részt vettem Békéscsabán az orvosi 
frakció gyűlésén. Felhívtam az orvosi frakció tagjai, mint az értelmi
ség legaktívabb tagjait, hogy legyenek segítségükre a pedagógus párttag 
jainkn&L a pártcukiviLli pedagógusok megnyerésében.

December hó 9-én • Orosházára utaztam M, a helyi ér
telmiségi bizottságnak ismertettem a megyei értei m ségi bizottság cél
kitűzéseit. As értelmiségi párttagok előtt általános bel és külpoliti
kai bősz;inaiét tartóttam és ismertettem a Cr-,rög szabadságharc történe
tét.

December hó lo**én Békésen értelmiségi párttagok оз 
pártonkivüliok előtt /megjelentek k.b. 6o-7o-en./ értelmiség és demokr 
eia elmen előadást tartottam, ösazeka esolv© külpolitika.! beszámolóval

December hó 11-én Szarvason értelmiségi párttagoknak
demokrácia cinen, külpolitikai ismer@^íp:,ií,ot. tartottam, értelmiség és

J* : :-\j\ \ t. «.r
SÍS r> -> '
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Bece.-nber hó 12-én Füaosgyamaton értelmiségi pártnapot 

éa pártonkivülieknek értelmiségi és demokrácia címmel előadást tartó- 
tara, külpolitikai beszámolóval üssaokapcaftlva. k.b. 5ö-6o-an jelentek 
neg.

Szeminárium kendők részére, 2o taggak megkezdődött • 
december hó 13-án Gyomón ismertettem a megyei értelmi

ségi bizottság célkitűzéseit és föladatait. Útmutatást adtam a iielyi 
értelmiségi bizottságnak.

December hó 14-én Békéscsabán Hegyei örvosi tagértekez
let volt. Jól sikerűit és értékes külpolitikai beszámolót tartott Sár
kány' elvtára. A orvos elvtársakat felkértem a további buzgó pártmun
kásra, továbbá arra, hogy a megye egész területén legyenek segítségükre 
a pedagógus póttagjainknak abban, hogy a pártanklvttll, vagy ш párt- 
állású pedagógusokat mimnél nagyobb számban tudják megnyerni a pártunk 
számára, k.b. 35-4o-en jelentek meg .

December hó 1б-án Békéscsabán megyei értelmiségi bizotte
sági ülés volt

Beesiaberkó 17-én Gyulán ellenoriBtera a helyi értelmiségi 
bizotság munkáját. Jelentették, hogy december hó 11-én összejöttek az 
orvos és pedagógus párttagok. A megállapodásukról jegyzőkönyvet vettek 
fel, melyben megállapították, azon pedagógusok neveit, akik felé ered
ményesen lehet agitációs munkát kifejteni, de ugyanakkor megállapítóták 
azt is, hogy az egyházi iskolák pedagógusai, ha egyesok szimpatizálnak 
is a párttagi, te nem szervezhetők, mert felnek az egyházi felettes ha
tóságaiktól.

December hó 13>*án szarvason a helyi értelmiségi bizott
ság munkáját ellenőriztem. Szemináriumot megszervezőték olymódon, hogy 
január első napjaiban meg fog indulni. Pedagógusok felé a jelentésük 
'szerint azért megy nehezen az agitációs munka, mert a helyi pedagógus 
szakszervezet nem jól működik, A közigazgatásnál a kKP-nak nincs meg
felelő képviselete. Es a jelenség egyébként az egész megyében feltűnően 
sokhelyen képezi panasz.tárgyát.

December hó 19-én Qyornán értelmiségi párttagoknak és pár- 
tonkivülioknek értelmiség és demokrácia címmel előadást tartottam, meg
emlékezve a külpolitikai helyzetről is. Értékes hozzászólások is volt ak, 
kb. loo-an jelentek meg,

December hó 2o-án Orosházán a helyi értelmiségi bizottság 
munkáját ellenőriztem. Ugyan azon napon Adóra György elvtársiunk nagy ér
deklődéssel kisért és igen értékes külpolitikaibeszámolót tartotta 
pártnapon, Hozzászólások is volt ak. Az előadás előtt és után megbeszé
lést tartott Mám elvtárs aa értelmiségi és fizikai munkás --párttagok 
bevonásával. Az értelmiség aktivizálására, A pártonkivüllek felé való 
agitációs munkára megszívlelendő javaslatok hangazottak el. Az előadás 
után megvitatitták az értelmiség és fizikai dolgozók e^másközti /vi
szonyát. Itt is hangzottak el javaslatok. Ezen megbeszélésről Adára elv- 
társ külön jelentésben beszámol az értelmiségi osztálynak, tehát jelen
tésemben erre nem térek ki.

December hó 3o«án Budapesten rövid jelentést tettem, az 
értelmiségi osztályon Békesvámegyc értelmiségi munkájáról.

2,/ Benyomásaim, tapasztalataim, javaslataim*
heg kell állapütanoia, hogy idalizmuStól fűtött és komoly 

lendülettel folyó értelmiségi pártiamba sehol sem folyik, őzen ae^álla- 
pit "sominál komat sem akarom azt mondani, hogy nincs enne к lelkes cs fá
radságot nemiamerő értelmiségi párttagjaink,
többség elfásult és bizonyos nemtörődömség jelelt tapasztalaom. blinden 
bizonnyal a gazdasági nehézségek nagyban hozzájárulnak a fenti jelenség 
lies. heg kell aLlapitaxioa, hogy a ténylegesen fennálló gazdasági nehéz
ségek indító okai a fizikai dolgozók szívesebben megértik, aint az ér
telmiség. r.og kell acndajíoia tárgyilagos őszinteséggel, hogy az értelmi

dé ilyenek is varrnak, de a

.A
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ség falé a demokrácia a lelkűken csak akkor less úrrá, ha a tervgaz
dálkodásunk eredményét mindenki teljea mértékben érezni fogja.

Pártpolitikai szempontból meg kall állapítanom, hogy az 
értelmiségnek az a. része, amelyik teljesen együttérez, nemcsak a párt
ái, hanem a párttagság összességével, - nem minden pártszervezetben 
vonják b® a pártirányitásába - Ha majd nemcsak látja, iianem érzi is 

rtelmiaég, hogy a párt megbecsüli olymódon az 6 értelmiségi tagja
it, hogy a valóban párti embereit a párt irányításába is bevonja, - so
kai nagyobb mérvé less a vonzó егб a pártunk felé - .

Meg kellmondanom azt is, hogy pártunk bizonyos mértékben 
elmaradt az értelmiség faló való erőteljesebb agitációa munkában, pld. 
a 3».I),P.-hoz viszonyítva is. Szén kezdeti előnyt véleményem szerint 
csak úgy volna lehetséges behoznunk, de nemcsak behoznunk, hanem dönts
ön tniszárnyalnunk is, ha pld. járásonként ba állítanánk agy-agy értel
miségi járási párttitkárt, bizonyosra veszem, ha azt sikerülne beszer
veznünk és a munkát I^y tоvábbwinnlink, akkor ténylegesen gyorsabban tud
nánk előrehaladni az értelmiség felél

JLC4« €db JL 4«CU W*.«

hanem a párttagság összességével 
párt irányításába ~ Ha ma 

ég, hogy a párt megbecsüliIaz

«"i

Békéscsaba, 1948 évi január hó ü-én.
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Magyar Kommunista Párt tnezöberényi szervezete.
■fe

.
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Kedves......... ..................................................
Amikor a Kommunista Párt nevében fordulok önhöz,talán fö

lösleges kihangsúlyoznom,hogy mit kapott örökségül a magyar demokrá
cia.Ön teljesen tisztába ven azzal.hogy nemcsak hídjaink és házaink, 
hanem szellemi értékeink is feltétlen újjáépítésre szorulnak.

Wem véletlen az,hogy a munkásság sietett elsőnek élére áll
ni az újjáépítésnek és igen sok mérnök, orvos, tani tó, tanár követte 
hivó szavat.Vissza kell emlékezni mit mondottam 19é5.május 1.-én*
"az értelmiségnek nem a vádlottak padján van a helyük,hanem közöttünk^ 
he máffla is ugyan azzal a kérelemmel kell fordulni az értelmiséghez, 
hogy nem a hazaárulók között és nem az összeesküvők táborába van a 

' helyük,hanem feltétlen köztünk.Meg kell szűnni annak a kölcsönös bi
zalmatlanságnak, ami köfctünk és az értelmiségiek között eddig fenn ál
lott.

Az értelmiségnek elemi érdeke pártunk megerö sité se. A3 értel
miség nem helyezkedhet arra az álláspontra,hogy sorsának intézését má
sokra bizza s belenyugszik a mások által előirt szamárlétrába.Az értel
miség tieztán kell,hogy lássa,milyen "munkát végez pártunk a Magyar 
Kommunista Párt,amagyar dolgozókért,az egész nemzetért.

Mi kommunisták ezt a munkát nem szégyeljük és soha nem is 
fogj ük,hanem büszkék vagyunk rá,és büszkék vezetőinkbe és mind arra a 
munkára,amit a nemzet felemelkedése érdekében kifejtettünk.

Erre a nemes munkára hivoa fel önt is,ebben a nehéz de ne
mes küzdelemben, csatlakozzon ön is a Kommunista Párt országépitö műn
ké jáhoa,ráért ebben a munkában az értelmiség részvétele még mindig nem 
elég jelentős.

Tehát amikor mi munkások és parasztók tiszta lelkiisméretből 
valjuk ezt,hogy üzemet csak mérnök,kórházat csak orvos,tanitást csak 
pedagógus végezheti és irányíthatja,ékkor az értelmiségnek látnia kell 
azt,hogy életformánk bizonyos fordulópontjához érkéz tünii, ahol nincs 
semleges álláspont.Amikor a dolgozó nép és az ingyenélökxfaffibsöfclt sem
mittevők között erősen tombol a harc,ezt a harcot közös erővel a ma
gyar nemzet és a magyar dolgozó nép felemelkedése érdekében becsület
tel megfogjuk vivni.Ebben a küzdelemben az értelmiségnek a munkások és 
parasztok mellett van a helye,mert Ők is szellemi dolgozók.

Ezért felhívom az 6n figyelmét is,hogy elérkezett annak az 
ideje,hogy Cn is vógkfcg határozzon,segítő kezét nyújtsa a jobb sorsra 
érdemes dolgozó népnek.

üli kommunisták senkit nem akarunk félrevezetni és becsapni. 
Bennünket aszerint kell értékelni vagy megvetni,amilyen munkát végeztünk 
a magyar nemzet érdeké ben,mert ha mérlegeljük mit tett a Kommunista 
Pért és mit a többi,egész nyugodtan oda állunk a nép itólö széke elé 
nem vallunk szégyent.Bennünket csak egy cél vezérel:munka, joblét és a 
belső rend biztosítása.

Tehát erre a nemes küzdelemre kérem az ön segítségét is,hogy 
lépjen be a Kommunista Pártba,hogy ezen lépésével döntően kialakulhasson 
a jobb magyar jövő.

Tisztelettel*
Madarász 
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mely felvétetett Békéscsabán 1947 máj.8-én a Viharsarok~Falu|árók indu- 
-lójának zsüriééén a KözmüvelŐdésházban.A zsűri elnöke d'jp&^.Südy Ernő,tag- 
-jai Linder László,dr.Matusóvszky Andrásné.Lendvai Lene Ferenc,Köfcpei 

László.Azb elnök felkéri Lendvai karnagyot hogy játsza el a pályamunkákat 
melyre a zsűri tagjai minden egyes darab után megteszik észrevételeiket.'
Ez megtörténvén, a legjobbnak mutatkozó müveket újból vizsgálat alá veszik 

A zsűri egyhangú Ítélete alapján a következőket jelenti kisA célnak meg- 
-felelő mű egy sincs.Indulónak,a zenél forma szempontjából egysem indulót/ 
Aránylag a legjobb mű volna Kis István müve,használatra ezt sem ajánlhat^ 

a—&eüri,mert ennek cigányos nótás jellege azt az úri osztályt idézi fer
tőzött zenei ízlésével együtt,melyet a népi demokrácia nem tűrhet meg,még 
kevésbé a MKP.A többi müvek vagy nem egyebek mint közismert nóták,operett 

motívumok egyvelegei,de nemcsak a magyar,hanem még a magyaros Ízléssel is 
ellentétesektVadasi müve,péld;német katona induló stílusát idézi.
A zsüri-eltekintve attól hogy a MKP úgy jutalmazza en egyes szerzőket ahog 
helyesnek találja-a zsűri azt ajánljelinduló szerű magyar népdalt válassz 

-unk zenei alapul,ezt a kiválasztást a zsűri vólalja,egy ilyen örökbecsű 
magyar népdalhoz,hirdessen pályázatot szövgére,a MKPVIgy egy értékes Falu 
-járó indulóhoz,helyesebben dalhoz jut a MKP,melynek semmi köze a halódó 
monopol kapitalizmus zenei szemetjéhez,sem a fertőzött úri osztály izlé 
-séhez^1, ellneben ,tel jes ös zefonódásban találkozik zenei viszonylatban 

néppel«? ' , __
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Ü.K.P. Bókósmegyei Titkárságának

В ó к ó s о б а b a .

Nem tudjuk van-ö tudomásotok arról, hogy Gyulán van egy népi 
kollégium. Host önnek a megváló auláé ár ól valamit в rz ezzel kapcsolatos 
jövőbeli szervezési munkáról akarunk beszámolni«

a Kollégium alakulásának kezdetén mindent megtettünk, hogy anya
giakban elősegítsük ennek a megalakulását, azonban történt egy nagy szer
vezési hiba, mert nem törekedett senkiaem arra, hogy u Kollégiumban meg
felelő számú ifjú elvtárs is kerüljön be. így következett be azután az 
a helyzet, hogy Mába tett a párt és a gyulai Madisz* a legtöbbet a Kol
légiumért az itt levő 60 ifjú közül mindössze 3 párttagunk van, a többi 
majdnem mind kivétel nélkül parasztpártiak és igy történt meg az is, hogy 
a megyében lévő kommunista ifjú elvtársak későn vettek tudomást róla és 
kimaradtak a tanulás lehetőségeiből. Ezen már nem sokat tudunk változtat
ni, hanem,a jövőre vonatkozólag kérjük uz elvtársakat a következőkre:

Április elsején a dolgozók tani tóképzőjében uj évfolyam nyilik 
és ezen az évfolyamon résztvevők is kollégisták lesznek.

A felvételek feltételei a következők:
a/*4 középiskola, b/ iskolai’bizonyitvány és n megfelelő okmá-

Arra kérjük az elvtársakat, hogy körlevélben értesítsék a megye 
Összes szervezeteit, hogy minél több elvtársnak módja nyílhasson arra, 
hogy tanulgasson anyagi gondok nélkül, hiszen az elvtársak is tudják, hogy 
milyen szüksége van pártunknak a kommunista nevelőkjirra uz ifjúság átneve- 
lése szempontjából.

nyokt

Gyűl a , 1947. február 25.-én
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