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A IdIEZŐGAZDASAG IsRQBI,tAIIAI AZ UTÓBBI i~.,UTIZEDEKBEN  

A mezőgazdaság az anyagi termelés egyik ága, a-

mely élelmezési célra, vagy ipari felhasználásra nö-

vényi és állati termékeket állit elő. Az emberiség  

történetében mindig fontos szerepet játszott már az  

első nagy munkamegosztástól kezdve, és napjainkban  

is. Az egész világ lakosságának még ma is több mint  

fele mezőgazdasággal foglalkozik.  

Az anyagi termelés más ágaitól jelentősen kü-

lönbözik abban, hogy 	 . 

a./ nagymértékben függ meghatározott természe—  

ti adottságoktól/talaj, domborzat, éghaj-

lat, időjárás!,  

b./ termelési folyamatainak időtartamát és sza-

kaszosságát nagyrészben az évszakok válto-

zásai és az élő szervezetek táplálkozásá-

nak, növekedésének és szaporodásának tör-

vényszerüségei szabják meg '  

Ebből adódik, hogy mezőgazdasági termelés nagyobb mér-

tékben elsősorban ott folyik, ahol erre a kedvező ter-

mészeti adottságok megvannak. Az adottságok az emberi  
történelem évezredei alatt természetesen változtak. Az  

ember az első csontkapa és faeke alkalmazásától kezd-

ve beleavatkozott a természet munkájába. A korábban  

terméketlen domboldalakat termőfölddé varázsolta, ki-

szárította a betegségeket árasztó mocsarakat, csator—  

nákkal hálózta be a száraz sivatagokat, többszörösére  
növelte az egyes növény— és állatfajták termelékenysé-

gét. A földmüvelésre alkalmas és arra alkalmassá tehe-

tő terület azonban korlátozott mennyiségben áll ren-

delkezésre. Egyes országokban még lehetőség van arra,  
hogy újabb és újabb területeket vonjanak be a müvelésbe, 



mint például a Szovjetunióban,—, de az emberi szükség-
letek kielégitéséhez szükséges mezőgazdasági termények 
mind nagyobb mennyiségü előállitása a már művelés alatt 
álló területek fokozottabb hasznositását követeli meg. 

Az emberiségnek az az alapvető érdeke, hogy az anyagi. 
termelés minden ágában termékbőség legyen és ez a bő— 
ség az émber állandóan növekvő szükségleteinek a kies- ,  

légitését szolgálja. 

A mezőgazdasági termelés mindkét ágában: a növény-
termesztésben és az állattenyésztésben egyaránt lehető— 
ség van arra, hogy azonos területen többszörösére emel- 
kedjék a termelés. 

A talajjavitás, a növény— és állatnemesités eredménye-
ként az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőttek a  ter-
mésátlagok, illetve hozamok„ A terméseredmények növelé--
sében nagy szerepet játszott a mezőgazdaság gépesitése. 

A gépek alkalmazása meggyorsitotta a munkafolyamat •o-- 
kat, mélyebb talajmüvelóst eredményezett, megkönnyi— 
tette a mezőgazdasági dolgozók munkáját. Jelentős mun- 
kaerőt szabaditott fel a falvakban, lehetővé tette, hogy 
nagy tömegek térjenek'At más munkaterületre„ 

A mezőgazdaság két fő ága közül alapvető a nö. ,  
vénytermesztés, mert  

a./ az emberi táplálkozás fő anyagait szolgáltatja, 

b./ az ipar számára az ipari növények termesztésé-
vel fontos nyersanyag—forrást biztosit, 

c./ a fejlett állattenyésztésnek is előfeltétele, 

mert biztositja, hogy az állatok kellő mennyi-

ségü és minőségü táplálékot kapjanak. 



Az állattenyésztés — bár másodlagos — nagymér-
tékben visszahat a növénytermesztésre. A  növénytermesz-
tést istállótrágyával és a kevésbé fejlett gazdaságok- 
ban vonóerővel látja el. Á gépesités előrehaladásával 
fokozatosan elvesziti az utóbbi szerepét, mind nagyobb 
mértékben az a feladata, hogy termékeivel a fontos 
lelmiszerek és az ipari nyersanyagok mennyiségét növele 
je, valamint a talaj tápértékének növeléséhez szükséges . 

szervertrágyát biztositsa. E célok megvalósítása érdeké-
ben az állattenyésztésben is fokozottabb mértékben kell 
hasznositani a tudomány eredményeit, ki kell válogatni 
a legjobb fajokat, a helyi adottságokhoz alkalmazkodva 
kell kialakitani az állatállományt. 

Mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés 

akkor képes a nagyobb termékbőséget biztosítani, ha a 
lehető legnagyobb mértékben gépesitett a gazdaság, ha 
a természeti jó adottságok mellett megvannak a szubjek— 
tiv feltételek is. 'Jó szakemberek, hozzáértő vezetők és 
lelkiismeretes dolgozók nélkül a legjobb természeti a— 
dottságok mellett sem lehet jó eredményeket elérni. 

A gépesítést, a kellő számú és minőségű szakember biz- ,  
tositását azonban csak a nagyüzemi gazdaság képes meg-
oldani. A világ valamennyi országának mezőgazdaságában 
utat tör magának a nagyüzemi termelés, az egyes orszá-
gok társadalmi berendezkedésének megfelelő formában. A 
magántulajdonon alapuló gazdaságok közül a kisbirtokok 
fokozatosan tönkremennek, a kis földparcellákat elnye— 
lik a nagybirtokok. Az Egyesült Államokban a második 
világháború óta a kis mezőgazdasági farmok ezrei tün_ 
tek el, átadva helyüket a modern gépesitett nagy far-
moknak. A világhirü német közgazdász Fritz Baade szerint 
a farmok száma 1920—ban E és fél millió volt, 1954-eben 

csak 4,8 millió, ".... az igazi farmok száma nem több, 
mint 3,5 millió. A farmok számának csökkenésével elvá- 
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laszthatatlanul együttjárt a farmok átlagos nagyságának 
erőteljes növekedése. Különösen szembeszökő mértékben 
szaporodtak a nagyon nagy kiterjedésű farmok, 1920-ban  

csak E7 000 farm volt az Egyesült Államokban, amelyek-
nek területe meghaladta a 400 hektárt.  1954--ben az i-
lyen farmok száma már 131 000-re, azaz majdnem duplá- 
jára emelkedett. " 1 

A gazdaságok területi növekedése és számának csök- 
kenése a mezőgazdasági dolgozók létszámának csökkenését 

vonta maga után. A létszám csökkenés a mezőgazdasági mun- 
kában maradt dolgozók munkájának intenzitását, a terme-
lékenység emelkedését eredményezte. Közvetlenül a máso- 
dik világháború után mintegy 12-13 millió ember dolgo- 
zott az Egyesült Államok mezőgazdaságában, 19E0-ban már 
csak E,5 millió. Az amerikai tudósok becslése szerint ez 
a szám a századfordulóra tovább csökken, s csaknem 3,5 
millió ember munkája elegendő lesz a mezőgazdasági mun- 
kák elvégzésére. Az a nagyarányú számcsökkenés nem ered- 
ményezi a termelés csökkenését, inkább ellenkezőleg. Szá-
zadunk elején egy mezőgazdasági dolgozó munkája 7 ember 
táplálására elegendő terméket eredményezett. 1930-ban 10, 
19E0-ban pedig már 25, embert látott el az amerikai mező- 
gazdaság egy-egy dplgozója. Előreláthatólag "2000-ben egy 
mezőgazdasági dolgozó 70-80, sőt talán 96 embert fog táp- 

-- lálni 2  

A mezőgazdasági termelés ilyen nagymérvü termelé-
kenység - emelkedését természetesen csak a legmodernebb 
termelési technika alkalmazása, a gazdaság komplex gépe- 
sitése tette és teszi lehetővé. 

A birtokok területének növekedése és a művelésükkel fog-
lalkozó dolgozók számának csökkenése az egész világ me- 

zőgazdaságára jellemző. A kapitalista országok többségé- 
re és a szocialista országok mindegyikére jellemző a  me-
zőgazdaságnak az ilyen jellegü átalakulása. 



Az egyes területek mezőgazdasága specializálódik, csak 
egyes növényfajták termesztésével és néhány állatfajta 
tenyésztésével foglalkoznak. Nagyobb termelékenységet 
érnek igy el, nagyobb tömegben, olcsóbban állitják elő 
az egyes áruféleségeket. Ezt a specializálódást a vá-
sárlók igényei is megkövetelik. Egyes országokat a fej-
lettebb országok kényszeritenek . arra, hogy monokulturá-- 
lis termelést folytassanak. A volt gyarmati és f élgyar..° 
mati országok gazdaságára különösen jellemző az egyol-
dalúság. Csak az anyaország nyersanyag igényeit kellett 
és kell kielégiteni üki 

A termelés specializálódása azonban nemcsak a fejlet- 
len országokra jellemző. Magukban a  fejlett  gazdaság-
gal rendelkező országokban is kialakulnak egyes körze-
tek, egyes területek, ahol csak bizonyos termékeket ál-
litanak elő. A magasabb termésátlagok elérése ezt tör--
vényszerüen igényli. Az éghajlatnak, a talajnak, a dol-
gozók szakképzettségének megfelelően választják meg a 
növény- és állatfajtákat. Vannak olyan falvak nagy váro- 
sok közelében, amelyek kizárólag ipari nyersanyag terme- 
lésre / például kender, cukorrépa/ vagy zöld6gtermesztés-
re rendezkedtek be. Megint más községekben, gazdaságok-
ban csak az állattenyésztés, ezen  belül is csak például 
a juhtenyésztés, vagy a szarvasmarhatenyésztés fizetődik 
ki. Nagymértékben befolyásolja a specializálódást a fel- 
vevő piac, a városok közelsége, a szállitás milyensége is. 

A tőkés országokban a mezőgazdasági nagyüzemek kialaku- 
lása és megerősödése a kis és törpe birtokok teljes tönk-
retevése, a birtokosok földönfutóvá tétele árán megy vég-
be.  

Jelentős termelési eredményekre képés a magántulajdonon 
alapuló mezőgazdasági nagyüzem, de a termelési eredmények 
elérésének célja nem a dolgozók helyzetének javítása, a 

nép igényeinek fokozottabb kielégitése, hanem a tulajdo- 
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nosok vagy bérlők jövedelmének fokozása. Bizonysága en ,.  

nek az a tény is, hogy a profitáron el nem adott termé-
nyeket. nem adják el olcsóbban, hogy a kevés pénzű embe-
rek vagy a szegényebb országok is hozzájussanak, hanem  

inkább a tengerbe öntik vagy kazánf ütésre használják.  

Magyarországon is előfordult a két világháború  

között, hogy mig milliók éltek kukoricamálén, rosz 	és  

árpakenyéren, a nagybirtokosok megfestették a búzát,mert  

nem kapták meg érte azt az árat, ami megfelelő nyeresé-

get eredményezett volna.  

A kapitalista országok parasztjai családjuk valamennyi  

tagját munkába állitják, dolgoztatják látástól-vakulá-

sig, hogy ideig- óráig fenn tudják tartani gazdaságukat.  
A gépesitett nagybirtokkal szemben azonban tehetetlenek,  
napjaik meg vannak számlálva,  

Egészen más módon és más céllal valósul meg a nagy-
üzemi gazdálkodás a szocializmust épitő országokban. Itt 

 

a nagyüzemi mezőgazdaság megteremtésének az a célja, hogy 
 

a legfejlettebb tudományos eredményekre támaszkodva, a gé-
pesítés fokozásával az egész társadalom állandóan növekvő 

 

szükségleteit a lehető legteljesebb mértékben kielégitő 
 

termékek bő választékát hozzák létre.  

A szocializmusban a mezőgazdasági nagyüzemnek két 
 

alapvető formája van:  

a./ állami gazdaság,  

b./ termelőszövetkezet.  

Az állami gazdaságokat a föld nacionalizálása, kisajáti- 
 

tása, részben megváltása útján többnyire az egykori föl- 

desúri birtokokból hozzák létre. Az állami gazdaság élén 
 



az igazgató áll, aki az üzemegységvezetőkkel, ágazat-
vezetőkkel, brigádvezetőkkel és  egyéb beosztású vezető 
emberekkel együtt, személyi felelősséggel irányitja a 
reá biz ott gazdaság munkáját. Az ilyen gazdaságokban 
lényegében bérmunkások dolgoznak, akik az általuk vég-
zett munka mennyisége és minősége alapján garantált fi-
zetést kapnak .  A garantált fizetés mennyiségét nem ve-
szélyezteti a gazdaság esetleges vesztesége, a termé-
szeti csapás. A tervezettnél nagyobb eredmény elérése 
mégis érdeke a beosztott dolgozóknak és a vezetőknek 
egyaránt, mert a kiemelkedő terméseredményekért prémi— 
umot kapnak. Az állami gazdaságban a föld is, a gazda-
sági felszerelések és épületek is állami tulajdonban 
vannak.  

A termelőszövetkezeti gazdaságok a korábban egyénileg 
dolgozó mezőgazdasági munkások önkéntes társulásai út-
ján jönnek létre. Az állami gazdaságoktól eltérően itt 
a föld nem kerül állami tulajdonba, hanem a szövetkeze— 
ti tagok tulajdona marad. A szövetkezeti közös művelés— 
ben lévő föld örökölhető ás egyes szocialista országok— 
ban  el is adható. 

"A termelőszövetkezet a tagok önkéntes személyi 
és vagyoni társulása útján létrehozott szocialista mező-
gazdasági nagyüzem, amely 

-• a szövetkezeti tulajdon alapján, a közös és ház-- 
táji gazdaság összekapcsolásával, tagjai munkájá-
val, 

— a termelőszövetkezeti demokrácia rendszerében, 

— a népgazdaság érdekeivel összhangban, 

önálló szövetkezeti vállalatszerü gazdálkodást folytat, 
megvalósitja a tagság társadalmi egységét és szocialis— 
ta nevelését." 3 



A termelőszövetkezetekben a földtulajdon ós a  
földhasználat egységének megteremtése és fokozatosan a 
termelőszövetkezeti földtulajdon létrehozása a szocia-
lista mezőgazdaság továbbfejlesztésének fontos előfel-
tétele. Ezt a célt szolgálja az 1967—es IV. törvény, a— 
mely szerint a tsz—tagok önkéntes alapon eladhatják föld-
jüket a termelőszövetkezetnek. A szövetkezetben nem dol-
gozó földtulajdonosok pedig, - akiknek földjét a terme-
lőszövetkezet müveli — kötelesek eladni földjüket a ter— 
melőszövetkezetnek, amely a föld aranykorona értékének 
megfelelően anyagi erejéhez mérten hat éven át egyenli- 
ti ki a föld vételárát. Az igy megvásárolt földterület 
a szövetkezet közös tulajdona lesz, a fel nem osztható 
vagyonrészt növeli. 

" A termelőszövetkezet legfőbb testületi szerve  a  köz-
gyülés, amelyet a tagok összessége alkot .  

A közgyülés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

-- a termelőszövetkezet megalakitása, az alapszabály 
megállapitása és módositása, 

-- a tagok felvétele, a kilépéshez való hozzájáru-
lás és kizárás, 

-.a vezetőség, az ellenőrző bizottság, valamint az 
elnök és az elnökhelyettes megválasztása, vissza— 
hivása, elmozditása, 

— az éves termelési és pénzügyi terv, valamint az 
üzemfejlesztési terv főbb mutatóinak és a zárszá— 
madásnak a jóváhagyása, illetőleg a módositása, 

közös vállalkozás és szövetkezeti közös vállalat 
alapítása, a tsz. területi szövetséghez való csat— 
lakozás, illetőleg kiválás, e szervekbe a küldöt-

tek megválasztása és küldött jelölése a termelő-

szövetkezetek kongresszusára, 



-, termelőszövetkezetek egyesülésének, szétválá- 
.sának és megszünésének elhatározása." 4  

A közgyülósekközötti felelős vezető a tagság ál-
tal választott elnök. Az elnök beszámolási kötelezettség-
gel  tartozik a közgyülésnek, annak határozatait betartja 
és betartatja. Az elnök vezető munkáját a brigádvezetők, 
a szerződött szakemberek és a különböző alkalmazottak se-
gitik. A termelőszövetkezeti elnök is az alkalmazottak 
dijazásáról a közgyülés dönt. 	 . 

Az állam folyamatos  anyagi  és erkölcsi támogatása révén, 
a tagság lelkiismeretes munkája eredményeképpen a terme- 
lőszövetkezetek évről évre erősödnek; Növekszik_a közös 
vagyon, amely nem osztható szét és nem is örökölhető. 

A szocialista nagyüzem mindkét. formája alkalmas arra, 

hogy a nagyüzemi gazdálkodás adta lehetőségeket kihasz-
nálva fokozatosan növelje termelését, emélje dolgozói ,- 
nak és az egész társadalom anyagi jólétét. A szocialis- 
ta nagygazdaságok életrevalóságát, a kisárutermeléssel 
szembeni fölényét fényesen bizonyitják azok a sikerék, 
amelyeket a szocialista országok értek el a mezőgazda- 
sági termelésben az utóbbi években. Az őszinte elisme- 
rés hangján ir a szovjet és a kinai mezőgazdaság hatal-
mas eredményeiről Fritz Baade a már idézett könyvében„ 
"Az orosz gépgyártás gyorsan emelkedő kapacitása lehe-  

• tővé tette, hogy a mezőgazdaságot meglepően rövid idő 
alatt traktorokkal, mezőgazdasági gépekkel lássák el 

- 1953-tól 58-ig 55,9 millióról 70 millióra e melke- 
dett a szarvasmarhaállomány a Szovjetunióban. A serté -» 

sek száma 33,3 Inillióról 48,5 millióra nőtt," 5  

Ugyanebben a könyvben található egy ábra, amelyben a me- 
zőgazdaság számára alkalmas terület északi határát tünte-
ti fel a szerző. Erről az ábráról az  olvasható  le, hogy 
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a Szovjetunióban 191E-1955  között csaknem megkétszere-
ződött az a földterület, amely részben a földforgás el-
tolódása, részben pedig a szovjet tudósok munkája, nö— 
vénynemesitő tevékenysége eredményeként eredményesen mü-
velhető. Az ötvenes években feltört szüzföldek termőre 
fordulásával ma már a Szovjetunió mezőgazdasága képes el— 
látni kenyérgabonával a hatalmas ország gyorsan szaporo- 
dó, egyre igényesebbé váló lakosságát. Az 196E—os gabo-
natermésből még eladásra is jutott. Kinában, a mezőgazda-- 

- ság kollektivizálása szinte csodákat müvelt. Egyrészt ó— 
riási tömegeket vontak be a mezőgazdasági termelésbe, más-
részt már az első ötéves terv időszakában megkétszerező— 
dött az öntözött terület. A kollektivizálás óta 30 millió 
hektárral növekedett az  öntözéses müvelés alatt álló te-
rület, s maga a növekedés négyszer akkora, mint az Egye--
sült Államok egész öntözött területe. Az öntözés, az in-
tenziv Füvelés eredményeként a kinai gazdaságban legna-
gyobb jelentőségü terménynek, a rizsnek a hektáronkénti 
átlagtermése az utóbbi tiz esztendőben 27 q—ról 46,5 q— 
ra emelkedett. 

Nagyon érdekes adatokat közöl az 1965—ös Pártmunkás Zseb-
naptár néhány kapitalista és néhány szocialista ország me-
zőgazdasági termésnövekedéséről: 

"A mezőgazdasági termelés növekedésének indexe né-
hány szocialista és kapitalista országban. /1953=100/ . 

Szocialista  országok 

. V : 	Magyar— 
ország: 

Szovjet 
unió: 

Lengyel—  
ország: 

Románia 

1955 114 117 109 119 
1957 113 136 121 119 
1959 127 151 124 124 
19(1 121 159 144 136 
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Kapitalista 	országok 

E V : 	Egyesült 
Államok: 

Francia- 
ország: 

Anglia: Olasz-
ország: 

1955 103 105 101 101 

1957 101 10E 107 97 
1959 111 112 112 110 
19E1 112 123 122 111 

A két társadalmi rendszer országaiból kiragadott 

példák összehasonlitásából kedvező kép tárul elénk. Va-

lamennyi szocialista országban nagyobb ütemben fejlődött 

a mezőgazdaság a vizsgált időszakban mint az Egyesült A1— 

lamékban és Olaszországban. Magyarország kivételével a 

szocialista országok jóval túlhaladták Franciaország és 

Anglia mezőgazdaságának fejlődési ütemét is. 

A magyar mezőgazdaság termelésének kétszeri vissza— 

esése az 195E—os ellenforradalom, valamint a hirtelen be-

következett szocialista átszervezés eredménye. Minden je— 

lentős politikai változás érezteti hatását a gazdasági é-

letben is. Azóta a mi termelésünk is felzárkózott a többi 

szocialista ország eredményeihez. 

A fejlődés üteme természetesen nem azonos a termelés ered-

ményességével vagy a termelés szinvonalával. Az egységnyi 

területre jutó termésátlagok még nem mindenütt érik el a 

kapitalista országokban elért átlagokat, de évről évre ke-

vesebb az elmaradás. Sőt, vannak olyan országok, amelyek 
már el is hagyták nyugati versenytársaikat. 

Az Egyesült Államokban elért 1E,9 q—ás termésátlaggal szem-

ben  Magyarországon csak 15,E q volt az 19E4—beni búzater-
més átlaga, de Lengyelországban ugyanebben az évben 19,9 

q-ját, Csehszlovákiában pedig 24,E q búzát takaritottak be 

hektáronként. 
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A szocialista nagyüzemek megteremtése, az egyes gaz-
daságok gépparkjának örvendetes növekedése, a szakemberek 
számának és szakmai felkészültségének alakulása, az öntö-
zéses területek kiterjesztése, a mütrágya előállitásának 
és felhasználásának meggyorsult üteme és még sok egyéb té- 
nyező arra a következtetésre vezeti a vizsgálódó embert, 
hogy a szocialista országok mezőgazdasága jó úton halad .  
Rövid időn belül sikerül elérnie fő célkitüzését, mind 
jobban kielégiti a lakosság növekvő igényeit a mezőgazda- 

sági termények minőségét, mennyiségét, a felvásárlást és 
a fogyasztást illetően. 

A nagyüzemi termelésből, a gépesitésből adódó munkaerő- 
felesleg természetesen nemcsak a kapitalista országok 
mezőgazdaságában jelentkezik, hanem a szocialista or- 
szágokban is. A felszabaduló munkaerő a rohamléptekkel 
fejlődő iparban helyezkedik el'. 

Nálunk Magyarországon  --, ahol hajlamosak az emberek a 
szélsőségekre 	nem csupán a feleslegessé vált munka-y 
erő vándorolt el a mezőgazdaságból. A gyorsan fejlődő 
ipar vonzása, a feleslegesen naggyá duzzadt bürokrácia, 
a sok nehézséggel induló termelőszövetkezetek taszitá--
sa óriási tömegeket késztetett a mezőgazdaság, a falu 
elhagyására. Több olyan szövetkezet van az országban, 
amelyben éveken át munkaerőhiánnyal küzdöttek. Erősen 
érvényesült a falvak relativ elnéptelenedésének és a vá- 
rosok túlnépesedésének tendenciája. 

Elsősorban a fiatalok hagyták el a falvakat. A több és 
rendszeres kereset reményében a bányavidékekre, épitke - 
zésekre özönlöttek, segédmunkásnak, betanitott . munkás-
nak álltak, csakhogy ne kelljen a szövetkezetben marad-
niuk. 

A szocialista átszervezés előtti és a közvetlen utána 

következő esztendőkben sok szövetkezettel szemben jogo- 
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san merültek fel kifogások a jövedelmezőséget illetően, 
de ma már a legtöbb szövetkezetben megtalálja számit á_ 
sát mindenki, aki becsületesen dolgozik a közösben„ A 
kezdeti bizonytalanságokat, meg nem értéseket leküzdöt-
ték a szövetkezetek dolgozói és vezetői. Az állam f oko- 
zatos anyagi és erkölcsi támogatásával, a szükséges szak-

emberek előteremtésével, a gépállomány erőteljes növelé-
sével, a felvásárlási árak jelentős emelésével megnőtt a 
szövetkezeti tagok munkakedve és ennek eredményeként jö- 
vedelme is. A megerősödött termelőszövetkezetek.a leg- 
több faluban és mezőgazdasággal rendelkező városban von- 
zóerőt gyakorolnak az idősebb és fiatalabb nemzedékek kép-
viselőire egyaránt. A korábbi években elmenekült parasz-,  
tok egy része elindult vissza a mezőgazdaságba, a terme-
lőszövetkezetekbe. Az idősebb emberek leginkább ny ugdi- 
jasként'térnek vissza, és vállalnak munkát a szövetkeze-. 
ti épitőbrigádokban, a fiatalabb visszatérők többnyire a 
megszaporodott gépek vezetését, javitását vállalják el a 
termelőszövetkezetekben. Már sok közös gazdaság tart ott, 
hogy nem fogad be minden jelentkezőt, minden "vándorma-
darat", hanem csak azokat, akiknek a :munkájától, a szö- 
vetkezet további fejlődéséhez szükséges lelkiismeretes 
tevékenységétől nincs mit félni„ A nehéz, óriási erőfe-
szitéseket igénylő időkben helytálló tagoknak joguk is 
van ahhoz, hogy megválogassák az új tagtársakat. 

Az idősebb emberek fokozatosan elmaradoznak a nehéz mun-
kából. Termelőszövetkezeti vagy öregségi nyugdijasként 
esetenként végeznek könnyebb munkát a közösben, éjjeli-
őrséget vállalnak, vagy csak a háztáji területen segéd-
keznek a család fiatalabb tagjainak. Az idősek helyére 
mind több helyen lépnek magasabb termelés elérésére ké-
pes fiatalok. Az országos méretekben uralkodó elöregedési 
tendencia lelassul. A termelőszövetkezeti tagság élet-

szinvonalának kedvező alakulása, a falu kulturális el-
maradottságának fokozatos felszámolása egyre közelebb 
hozza a várost a faluhoz, a mezőgazdasági dolgozók é- 
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letkörülményeit az ipari munkás életkörülményeihez. Fo-
kozatosan eltünnek a város és a falu közötti ellentétek, 
csökkennek az ipari és a mezőgazdasági munka közötti kü 
lönbségek. Megszünnek azok az okok, amelyek egy időben ar-
ra késztették a parasztokat, hogy hűtlenek legyenek a föld-

höz, a faluhoz +  

II ;  

NAGYSZENÁS KOZS2G RÖVID ISTűIERTET '+ E kS VÁZLATOS 
TÖRTÉNETE  1945-=I G 

A Révai Nagy Lexikon 14. kötetében a 244, E  olda-
lon ez áll: 
"Nagyszénás nagyk. Békés m. orosházai j—ban /1910/ 
4670 magyar és tót lakos, vasutállomás, posta, távíró 
és telefonhivatal." 

Ezt irja az Uj Magyar Lexikon: 
"Nagyszénás: ötk. Békés m. orosházai j.L: 7440/1960/ 
Gépállomás, téglagyár. X89 fokos ártézivíz." 

Ez a Nagyszénás a Szarvas—Orosháza vasutvonal mel-
lett fekvő község az orosházi járásban. Hozzá tartoznak 
azok a külterületi részek, amelyeket a Helységnévtár /19E2/ 
mint külső lakott területeket felsorol /Cifra, Dózsa Tsz, 
Geist földek, Kiscsákó, Kisszénása tanyák, Lajosszénás, 
Malmos, Mbszáros földek, Mihálytelek, Pálmatér, Pollakovich 
föld, Rokkant földek, Sürüsori tanyák, Sváb föld, Székes, 
Taraj,  Vas ut ont uli tanyák/. 

A községet északról Szarvas, keletről Kondoros és Csorvás, 
délről Orosháza, nyugatról Gádoros határolják. Egy kis  re- 
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sze nyugaton Csongrád megyével határos. A helységről a 
legrégibb,emlités 1403-b6l való, Dr Karácsonyi János. "Ma- 
gyarország ezredéves fennállásának ünnepére Békés Vármegye 
Törvényhatósági Bizottságának megbízásából" irott "Békés 
Vármegye története"  E  cimü nüvébe.n Müncheni oklevélre hiw 
vatkozik: "Ungarische •Documente", amelynek másolata Gyu-• 
lán van a Múzeumban. E szerint 1403-ban Zenaseghaza a gyu-
lai uradalomhoz tartozó község volt, de nagyon kicsi tele-- 
pülés lehetett, mert az oklevél az utolsók közé sorolja. 
14E8-ban tizenegy szénási jobbágy -/néhánynak a nevét is 
emlitik: Oláh, Nemze, Szabó, Bakócz, Kolompár, Szénási, 
Csiszár, Baka/ részt vettek Sopron falu feldulásában. Ez 
az első név emlités a szénási jobbágyokrói. 1471-ből is- 
mert Szénás első birája Bánya Lukács, aki. jelen volt a 
szentetornyai iktatáson. 

Mátyás király idejében a terület Corvin Jánosé lehetett, 
mert utalás van arra, hogy Corvin János 1490 táján egyik 
hivének Várkonyi Mihálynak ajándékozta, de azután vissza- 
vette tőle .  Nagyon harcias' j obbágyok lakhatták akkori-» 
ban Szénást, mert Várkonyi idejében 1498-ban  41 idevaló 
jobbágy Donáthtornyán erőszakoskodott. Köztük volt a biró 
is Sólyom Máté és az egyik esküdt Tarbó János. A tgbbiek: 

'Szabó, Vadas, Gyenge, Kajla, Tatár, Szőke, Tőzsér, Okri, 
Dienese, Belczi, Koros, Botos, Nagy, Ignód, Pazmad, 
Veleszi, rajos, Tok, Fodor, Polgár, Bacz, Tóth, Pap  ós 
Kis neveket viseltek. / Ezzel kapcsolatban Karácsonyi az 
Országos Levéltár diplomatikai osztálya okleveleire hivat-
kozik 20-701. /A község ma élő lakói között számosan van- 
nak, akik a felsorolt neveket viselik, például: Szabó, 
Gyenge, Tatár, Fodor, Polgár, stb., - de arra vonatkozóan 
semmiféle családfa kutatást nem végeztem, hogy van-e ezek- 
nek közük az őslakó jobbágy familíákhoz. 

Később Szénás Czibak Imre tulajdona volt, és ez alatt az 
idő alatt foglalták el a szánásiak a királyságiaktól "Nádas" 
és "Bodzás" nevü réteket,, 
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Néhány adat az ezerötszázas évek közepéről :  Ak- 
koriban elég nagy község volt Szénás. 1552-ben 47 lako- 
sa volt, 1553-ban 42, 155E-ban 7E, 15E0-ban 81, 15E2- 
ben 109, 15E4-ben 91 kapu után fizettek adót. 1553-ban 
26 forint füstpénzt fizettek.  1554-bén 11 gyulai köböl 
búzát és 7 köböl árpát adtak kilenced fejében. 15E2- 
ben 72 jobbágynak volt itt vetése, 18-nak nem. A 72 
jobbágy termesztett 404 kalangya és 2150 vontató bú-
zát  és 454 vontató árpát. 1559-ben Kis Lukács volt a 
biró, utána Hegedüs Mátét választották meg, de nem fo-- 

gádta el, inkább lefizette a birságul rászabott E forin- 
tot. Helyette Nagy Kelement választották bíróvá. 

A török defter szerint /számai nem azonosak az előbbi- 
ekkel/ 1557-ben 50 házból állott Szénás, 1559 elején 
97. jobbágy és 20 zsellár család lakta. 15E3-ban már 
133 család. Az 1498-ban fölmerülő neveket a-török  def-
ter is felsorolja, eszerint tehát a lakosság nem vál- 
tozott. A felsoroltakon kivül jellemző családnevek még: 
Arató, Borsos, Virágos, Kürtös, Szácsen, Sózó, Kemen-
cefonó, Pincés, Tőr ás Csók. - Ezekből a nevekből egy 
sem fordul elő a mai szénás lakói között. 

A török uralom idején ,Szénást a gyulai várhoz 
tartozó községekkel együtt  Eger  várához csatolták„ 
1572-ben Szénássy István nevű földesúr birtokába ke-
rült. Szénássy követelései a jobbágyokkal szemben i- 
gen súlyosak voltak. MMgkövetelte a kilencedet, ti- 
zedet, ezenkivül a földesúr részére vessén minden job- 
bágy egy köböl búzát ás egy köböl árpát, mindezeken 
felül egy hétig tartó ingyen kaszálást, egy hétig tar- 
tó fahordást ás harminc fél hordó bor kiárulását kö-
vetelte. 

Közben a jó minőségü szánási föld birtoklásáért = hi- 
szen a nevét is azért kapta, mert igen jó széna termett 
a környéken, - pereskedni kezdtek az urak. A beiktatott 

Szénássy ás annak a Várkonyi Mihálynak az örökösei, 
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akinek annak idején Corvin János ajándékozta a birto-

kot. 

Szénás 159E-ban elpusztult. A puszta a Szónássy 
örökösök birtoka maradt. 1720-ban a szegedi kincstári 
igazgató felbecsülte az egész pusztát 500 forintra és 
Harruckern János Gy9rgynek adta át. Harruckern bérlők-. 

nek adta  ki.  Bérelték például egy részét 1718-45 kö-
zött Mitrovics Illés, 173E--52 között a Győri Mészáros 
mesterek és mások. 1798-ban a Harruckern örökösök 1470 
hold kivételével a gr. Károlyi családnak adták át, -a- 
kiknek ezen a területen 19508- 1200 négyszögöles hold 

földjük volt. Akkoriban az egész szénás területét le- 
gelőnek használták. Az 1470 holdat később gr. Károlyi 
György a szarvasi gr. Bolzától megvette /ugyanis ezt 
előzőleg a Bolzák vették meg Harruckerntől/. 

A gr. Károlyi család - Karácsonyi szerint 1818-ban - 
más - nem egészen hiteles források szerint korábban - 
a mostani Mihálytelek területén a Kurtics ér partján 
200 telekből álló kis napszámos falut alapitott. Min-
den  telek 825 négyszögöl belsőségből és 12 hold föld-
ből állott. A házak egészen körbe épültek, közre-fog-
ták a belsőségeket. A gazdasági épületek a körön belül 
helyezkedtek el, itt tartották a jobbágyok állataikat. 
A települést Kerek-Kurticsnak nevezték. Az ásatásoknál 
talált nyomok szerint az emberek szinte putrikban lak-
tak, sárházak voltak, cirok- és nádtetővel. Az össze- 
szoritott helyen állandó volt a sertésvész és a külön- 
böző betegségek. A földesúr eredetileg azért szoritott- 
ta össze igy a falut, hogy a jobbágyok ne tegyenek kárt 
állataikkal a termőföldeken„ Kővágó István nagyszénási 
veterán irja:'"Nagyszénás elődje Kerek Kurtics volt. A 
nagyapámék ott laktak, onnan állt be Kossuth katonának 
1848-ban".  7 

Károlyi György gr, 1854-ben a falut a mai Nagy-
szénás főutcájának. helyére telepitette, a Kerek Kurti- 

csot pedig lebontatta. A község 1874-,ben váltotta meg 
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magát Károlyi Györgytől, az akkori 107 /szintén 825 
négyszögöles/ beltelket egyenként 150-150 forintjával, 
és 42, egyenként 5-1100 négyszögöles — holdból álló 

kültelket holdanként 180 forintjával. Első ismert bi-
rája volt ennek a községnek Tóth Mihály. Jegyzője 18E5— 
től volt;•első jegyző volt Sirk Károly. 

Szénás délnyugati részén 1850—ben E éves szerződés a-
lapján Károlyi Lajos földesúr egy 31 családból álló 
falut létesitett. Ezt Lajosszénásnak nevezték,és meg-
különböztetésül a nagyobb falut Nagyszánásnak Lajbs-
szánás mint falu E évvel később meg is szünt, de Nagy- 
szénás megtartotta a nevét, fejlődött és fejlődik to-
vább. 

1890—es adatok a községről: határa lE 489 kat.hold A 
lakóházak száma 325. A lakosság .szánna 2 817 fő. Ebből 

magyar 2 444, tót 363 és egyéb nemzetiségü 10 fő. Egy 
193E—ban megjelent Békés vármegyei monográfia /felelős 
szerkesztője Márkus György / a vallás szerinti meg•osz- 
lást is feltünteti. E szerint vallásra nézve túlsúly-
ban  a bevándorolt orosháziak utódai az evangélikusok 
1 43E fő, 8. 3E r. kat., 4 gör.kat., 14 gör: keleti, 206 
ref. és 10 zsidó." 8  

A falu kezdetben 3 utcából állott: György /nyil-
ván Károlyi Györgyről elnevezve/ István és Alajos ut-
cák: Később épült a negyedik utca, az akkori békésme— 
gyei alispánról Ambrus Sándor utcának nevezték. Az ut— 
cák ma is megvannak, a nevük más. 

Idős emberek /Pál István és Zombai ,áldám nyugalmazott 
tanítók/ visszaemlékezései a század—forduló életkörül— 
ményeire: 

A majorokban a cselédek élete mai szemmel szinte el-
képzelhetetlen, nem is emberi. Nagy család lakott egy 
földes lakószobában, a szoba mindegyik  sarkában egy—
egy család. Egy nagy közös konyháböl 4 ilyen szoba'nyi- 
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lott, vagyis a lE család asszonyai egy közös konyhán 
főztek. Nappal az uraságnak dolgoztak, késő este vé-
gezték csak otthon a ház körüli munkát. A kicsi gyere-
keket az ányjuk kivitte magával a mezőre. Gödröt vájt 
a földbe, abba tette játszani, hogy a gyerek el ne kó— 

száljon. Hallatlanul egészségtelen volt a nedves föld, 

Nagy volt a . gyermekhalandóság. /Nem csupán emiatt./ 

Zombai Ádám még 1924—ben  is talált olyan putrit egyik 
majorban, amelyben négy család szorongott. 

Nagyszénás külterületén Lajosszénáson 1892—ben léte-y 
sült iskola, Pálmatéren 1893—ban.  

190Eban bő termés volt Nagyszánáson. Minden 
magtár tele volt gabonával. Ekkor szavazták meg az 
artézi kutak fúrását, elhatározták 2 külterületi is-
kola épitését — Tarajon és Vasutmentén, a belterületen 
3 iskola épitését, a György utcában kettő, és az Uj ut-
cában egy iskolát. Minden iskolában egy tanitó mükö-
dött. Ekkor voltak tanitók: Kéri István, Szollár Pál, 
Tomcsányi József, Alexai Anna, 

1911—ben került Nagyszénásra Czabán Sámuel tanitó._Szi-
vesen tanitotta a gyermekeket, de a felnőtteket is. A 
nép művelés terén nagy szolgálatot tett a községnek. Is— 
kolájánál emléktábla hirdeti, hogy itt tanitott és a 
kulturotthont is róla nevezték el„ 

A XX. század elején gyógyszertár nyílt a községben 
Fischer nevű gyógyszerész, vezetésével. Megépült a pós-
ta, orvosi rendelőt és  lakást épitettek. Kat ovoda is 
létesült. 

Még egy. vonatkozásban visszatérek 190E eseményeire. 
A Munkásmozgalmi Dokumentumok III. kötetében a 45E, 
oldalon közli a Népszava 190E junius 12—i "Készülünk 
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a harcra" c. cikkét, amely többek között a következő-
ket irja: "... ha a kormány indokolatlanul feloszlatja 
a földmunkások szövetségét a munkásság nem riad vissza 
a legerősebb fegyver alkalmazásától sem és politikai 
tömegsztrájkkal fogja egyesülési és gyülekezési jogát 
megvédelmezni." 

190E junius 17-én a munkások több vidéki városban nép--

gyülésen tiltakoztak a kormány tervei ellen és elfo-
gadták a junius 10-i budapesti népgyülés határozatát„ 
Sok várost és községet felsorol az ujság például: Arad, 
Budafok, Debrecen, Kassa, stb.-és Nagyszénást is. 

Nagy méreteket öltött az aratósztrájk Nagyszénás 
határában, egységesen, politikai érettségükről bizony- 
ságot téve harcoltak a nagyszánási aratómunkások joga- 
ikert és magasabb bérért, a szerződéses 13.-14. rész 
helyett, 11. részt követeltek„ /Ami azt jelentette vol- 
na, hogy minden learatott 11. búzakereszt az aratómun-
kásoké./ 

A Világszabadság cimü lap Julius 21-i száma arról tudó-
sit, hogy 'Nagy erővel tört ki az aratómunkások sztrájk-
ja a szentetornyai és a nagyszénási határban fekvő ura-
dalmakban... Berthóty István dr. főszolgabiró Jeszenszki 
Miklós szolgabiróval együtt a mult hét óta folyton  a ha- 
tárt járja,.. A munkások serorri körülmények között sem 
hajlandók addig dolgozni, amig az elzárva lévő sztráj- 
koló aratókat szabadon nem bocsátják;.." 9  .... Ugya-
nis az emlitett cikk szerint: "Károlyi Mihály gr. Pál- 
matéri uradalmában 47, Károlyi Gyula gr. örökösei Mal- 
mosi uradalmában 54, gr. Bertchold Lipotné lajosszéná-
si uradalmában 136, Székács István szentetornyai ura-
dalmában 17 sztrájkoló fölött mondtak itéletet 14 nap- 
tól 25 napig terjedő elzárást. Kővágó István veterán 
irja: "Az apám 190E-ban sztrájkoló lett. Elcsapták és 
megbüntették, pedig hat apró családja volt." 10 
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Hogy mennyire jelentős volt a nagyszénási arató-- 
sztrájk azt talán legjobban az bízonyitja, hogy amikor  

Darányi Ignác földmüvelésügyi miniszter Ferenc József  

királynak irásbeli jelentést tett'az 190E. évi arató— 
sztrájkról,a következőket irja: "... legnagyobb arányo-

kat öltött a sztrájk Nagyszénás és Békés községekben... 
Nagyszánáson tartalékmunkások gr. ' Károlyi Mihály Ás gr"  

Berchtold Lipótné birtokára küldettek,.." 11  Azok a 
tartalékmunkások sztrájktörők voltak, természetesen a 
sztrájktörő kifejezés a királynak küldött jelentésben 
nem szerepel.  

Az első világháborúban 1E8 nagyszénási lakos esett el." 12 

A község lakóinak száma 1920—ban 5294 fő volt." ~3 " 

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG As  AZ ET,T,ENFORRADALOTVI IDEJ.  -  

NEK POLITIKAI 2LEII3.3OL:  

Nagyszénáson 1919,. március 21—én alakult  meg  a  
helybeli direktári um. Öt tagú direktóriumot választot-
tak, mind mezőgazdasági munkás volt.  A direktórium el-
nökévé Sinkovicz Pált választották meg, titkár pedig  
Uhlár András lett. Tagja volt még az 5 tagü direktóri— 
unnak Kunstár Pál, Pukánszki János és Kovács István 
Nagyszónási lakosok..:" 14.  Rombolás, pusztitás a köz 
ségben nem volt,,  

1919. április 7—én voltak a tanácsválasztáok, amelyen  

először a magyar nép történetében: A Forradalmi Kor-
mányzótanács XXVI. sz. rendelete értelmében minden dol— 
gozónak, nőnek, férfinak egyaránt, aki a 18. életévét 
betöltötte és a társadalom számára  hasznos munkát vég-
zett, választójoga volt. 

Nagyszánáson !már korábban emlitettem, itt csak az ösz-

szehasonlitás miatt idézem/: 1910_ben 4 670 lakosa volt, 

ebből választójogosult 1910-15—ben 385., a lakosság 



18 %-a, leadott szavazat 1919. április 7-én 89E, te-
hát szavazott a lakosság 39 %.-'a. ' A Békés Megyei Mun-
kás_, Katona- és Földmunkástanácsba Molnár Pált vá- 
lasztották be." 15. 

A Tanácsköztársaság megalakulása után rövidesen, 

már 1919 áprilisában.Békés megye a román támadás mi-
att veszélybe került. A Hadügyi Népbiztosság által ki-
rendelt katonai megbizott - Münich Ferenc - táviratban 
közölte, hogy a Körös-Tisza- Berettyótól keletre eső 
területek hadmüveleti körzetté váltak, /16

' 

A román csapatokkal szemben a Vörös Hadsereg  E.  had- 
osztálya állt. Nagyszénásról 11 huszár, 4 tüzér, E1 
gyalogos és 41_kiképzetlen személy vonult be a Vörös 
Hadseregbé. /17 ' A román támadásnak a Vörös Hadsereg 
egységei nem tudtak ellenállni, a megyét lényegében 
harc nélkül átadták. Nagyszénásra április 28-án vonul-
tak be a románok. 

• 

A hosszú román megszállás 
növelte a nyomort, mert a 
lelraiszert, takarmányt és 
tak vinni„ 

visszaemlékezések szerint 
románok rekvirálták az 
mindent, amit csak el tud- 

A román megszállás az ellenforradalom uralomra jutó-
sát eredményezte. Mint már emlitettem Nagyszénáson a 
Tanácsköztársaság alig több mint egy hónapig volt ha-
talmon, az ellenforradalmi törvényszék mégis 7 nagy-
szénási lakost Sinkovicz Pált, Uhlár Andrást, Pukánszki 
Jánost, Bikádi Antalt, Kunstár Pált, Kovács Istvánt és 
Szabó Gyulát itélte el több hónapos börtönb öntetésre./ 18,  

Az 1920-23 között végrehajtott "B" listázások során  el-
bocsátották Schindlberger Albert, Botta Ferenc, Supkégel 
Aladár, Kári József, Paulik Dóra, Zombai Ádám tanitókai, 
mert "szocialista" érzelmüek voltak. /19.  

Váradi Sándor /pártnyugdijas, párttagságának kelte:1931/ 
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visszaemlékezése szerint a világháború után elképzel-
hetetlen volt a nyomor a községben. Kenyeret árpából, 
'kukoricából sütöttek, tüzelő nem volt; Az ellenforra-
dalmi rendszer éber figyelme ellenére is volt a falu-
ban munkásmozgalmi szervezkedés. Már 1926—ban  Váradi 
Sándor, Glózik Pál és Glózik Mihály kapcsolatba kerül-
tek Orosházán Dumitrás Mihály, Birkás Imre, Keresztes 
Mihály, Soós Gyula, Kónya Zajos elvtársakkal, akikkel 
azután állandó összeköttetésben voltak. Gyalog jártak 
be Orosházára, mert nem volt pénzük utiköltségre. He— 

tente kétszer vettek részt szemináriumszerü foglalko-
záson.  Majd 192E--ban megalakult Szociál Demokrata Párt 
befizető csoportja. Tagjai voltak: Váradi Sándor, Glózik 
Pál, Glózik Mihály, id. Sinkovicz Pál ., id. Frák Pál, 
Huszár György. Részt vettek az Orosháza és környéke 
munkásmozgalmi megmozdulásaiban, a május elsejéket tün-
tetésszerüen megünnepelték, lehetőleg ünneplőbe öltőz—. 
ve sétáltak az utcákon .  A csendőrség 1930 május elsején 
megtiltotta a sétálást, /előtte éjszaka röplapokat szár-
tak a házak udvarára./ 

1931. februárban alakult meg a Szociáldemokrata 

Párt helyi szervezete. Tagjai lettek a befizető csoport 
tagjai és még Rákóczi Pál és Fodor János. A szervezet 
helyiségét naponta látogatták a csendőrök, ezzel is meg-
félemlitve és távoltartva a tömegeket a szervezkedés-- . 
től. /20' 

Egy jellemző epizódot leirok arról, hogyan akart' 
ta az ellenforradalmi rendszer minden eszközzel akadá-
lyozni a munkások szervezését. Váradi Sándor mondta el: 
A nagy gazdasági válság idején inségmunkára jártak, igy 
is .nagy volt a nyomor. Szervezni próbált az inségmun-
kán, a csendőrök érte mentek, megverték, bekisérték. Ez 

gyakran előfordult, nem is tünt fel. De egy alkalommal 
dr. Lányi Márton, a község képviselője behivatta, föl-
det ajánlott Váradinak, ha lemond a munkások szervezé-
séről... Nem mondott le., / 26.  
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II, 

2. FOLDBIRTOKVISZONYOK A KÖZS:EGBEN  

A II. VILÁGHÁBORU ELOTT  

193E-ban:  
a község határa:  16 417- katasztrális hold. 

Művelési ágak szerinti felosztási  

Szántó 
Kert 
Rét  
Szőlő 
Legelő 
Erdő' 
Terméketlen ter. 

12 9E3 katasztrális hold, 

	

19E 	«  

	

9 	 ►,  

	

19 	"  

	

2 351 	"  

179  

	

700 	"  

A birtokok nagyság szerint a következőképpen oszlanak  
me g:  

1000 holdon felüli gazdaság:  kettő  

	

-- Berchtold Lipótné 	1 869 kh.  
-- Festetich Sándorné gr.  3 525 kh.  

	

Összesen: 	5 394 kh.  

	

ez az összterület 	31 %-a.  

500-1000 kh. között:  három birtok. 

Bányaker.ev, püspökség  
- Geiszt Gáspárné 
-~ Janurik György és tsai.  

582.kh. 
E30 kh.  
781 kh. 

50-500 kh. között:  kilenc birtok. 

- Ezek közé tartozott K. IVloszáros Dánielné 
233 holdja, Székács Józsefné 284 holdja, stb,,  

Összesen: 	1 075 kh.  
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5 - 50 kh. között: 302 birtok. 

Ezek összterülete: 	3 9EE kh.  
az összterület 25 %-a.  

1 — 5 kh közötti törpebirtok: 	2,935 

Ezek•összterülete: 	4 19E hold, a község.  
összterületének 2E %-a.  

Ennek több mint a fele, 2 375 hold a "Nagyatádi"  
földreform során került kiosztásra. 1 200 törpebirtok  
keletkezett igy, é s  157 tanyát ópitettek. Ugyanakkor ki-  
osztottak 544 házhelyet, amelyeken 1935-ig felépült 451 
ház.  /21  

A község határának talaját illetően megközelitően 
el lehet fogadni azt a jellemzést, amelyet az 19E5-ben 
megjelent Orosházi monográfiában ir Darók József: "Ez a  
humuszban gazdag... talaj rendkivül jó tulajdonságú.... 
rajta szinte minden gazdasági növény jól fejlődik. Leg-
jobban terem rajta a búza, árpa, kukorica. „/22  

A 30-as években a szántóföldeknek mintegy 50 %-án  
búzát termeltek, s kb. a földek egynegyed részén kukori- 
cát. A többi részén a földeknek a kisebb gazdaságokban 
csalamádét, löherét, lucernát, burgonyát és szemes ten-
gerit, a nagyobb* gazdaságokban ezeken kivül cukorrépát,  
seprőcirkot, dohányt, kendert, lent és mákot. Az állat, 
tenyésztés terén 1931-ből származó,adatok szerint: 1019 
szarvasmarha volt a községben, 1018 lö, 5149 sertés és 

3E49 juh.
/23 	 {~ 

A község ipara és kereskedelme a lakosság szükség-
leteihez igazodott. Az első malmot a faluban Székács Jó-
zsef földesúr épitette, a vasút mellett. Itt a földesúr 

gabonáját őrölték, de a lakosságnak is öröltek. Később 
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Kanász Nagy Sándor is épittetett malmot az Uj utca végén. 
Ez megosztotta a forgalmat. A Székácsok a saját malmukat 
bérbeadták Burghardt Nándornak. A nagyszénási két malom-
nak igen jó hire volt. Az ország több városába szállitot- 

tak nagy mennyiségű lisztet. 

1935--ben 102 iparos volt a faluban, ebből 81 segéd nél-
kül dolgozott, a többi foglalkoztatott segédet, tanon- 
cot. A foglalkoztatott segédek száma 18, a tanoncoké 15 
volt, Egy téglagyár is működött a községben a helyi la- 
kosság szükségleteinek kielégit és ére. Tizennyolc kis-ve-
gyeskereskedés volt a községben /szatócs/. Három vasút-
állomása volt a.községnek: Nagyszénás, Pálmatér, Kiscsákó. 
Mindhárom rakodóval. Innen gazdasági vasutak hálózták be 
a birtokokat, hogy gyorsabban szállithassák a gabonát, 
cukorrépát és az állatokat.124  

A község lakossága az 1930-as adatok szerint: la- 
kosainak száma E E6E fő. Külterületen lakik 3 030 ember, 
a lakosság 48 %-a. Foglalkozási viszonyok: az adatok sze- 
rint úgynevezett őstermeléssel foglalkozik /ez valószinü- 
leg földmüves-napszánost jelent/ 2 390 kereső, akikhez 
tartozik 3 091 eltartott. A falu lakosságának 82 %--a. 
Iparral foglalkozik 239 személy, kereskedelemben ás a 
hitel terülgtén 138 dolgozó, közszolgálatban és szabad- 
pályán 149 fő„ Ezenkivül napszámos 15, nyugdijas és tő-
kepénzes 92, házicseléd 71, egyéb foglalkozású 74 fő, 
a többi eltartott „ /25  

Népművelés: 2 óvoda müködött a községben, 1 állami 
és 1 magán, 4 állami és 2 rk. egyházi iskola, 1 községi  
iparos tanonc:.. iskola. A belterületi iskoláknál 12, a 
külterületen 7 tanerő müködött. 

A E évnél idősebb ,írni olvasni nem tudók, /analfabéták/ 
. száma 4E5 fő volt. 

1944 nyara.  A felszabadulás előtti utolsó hónapok, 
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Julius  2E—i keltezéssel a szolnoki M. Kir. honvéd munka— 
vezető törzsparancsnokság intézkedik, hogy Sterbetz Jözsef 

nagyszénási lakos gazdasága részére /akinek az apja Ster-

betz Gábor szarvasi bankár,Kisszénás területén vett több-

száz holdas birtokot, és akit nagyon gőgös, keményszivü 
embernek emlegetnek a szénásiak/ 20 pár aratót és a hor-
dáshoz 8 kétlovas fogatot rendeljen ki az előljáróság 

honvédelmi munkára. 

Az előljáróság Bartók Géza főjegyző aláirásával 22E8/1944. 
sz. alatt ki  is  adja a Felhivást, amelyet a kisbiró egy 
csendőr kiséretében elvisz azokhoz, akiknek a neve rajta 
szerepel. A nagyobb nyomaték kedvéért a felhivás utolsó 
sora alá van húzva és igy hangzik: "... mert az elmara-
dók ellen az  internálási eljárás lesz nyomban folyamatba 
téve."27  

Mégsem jelentek meg az emberek a kijelölt helyen. 
A csendőrök mentek értük, szedték össze őket és hajtot-

ták ki a Sterbetz birtokra "honvédelmi. munkára". 

Ugyanebben az időben dr. Vitéz Páncél vármegyei jegyző 

olyan intézkedést juttat el a községbe, hagy irják össze 
az 1894-1925 évben született férfiakat. /28  — Nyilvánva-
ló cél: 18 évtől 50 éves korig harcba akartak küldeni 
mindenkit a Szovjet Hadsereg ellen. 

Dr. Vitéz Ricsóy Uhlárik Béla az erdélyi hadmüveleti te-
rület kormánybiztosa az ügyben intézkedik, mit kell ten-

ni, ha német gépkocsi oszlopok éjszaka kivilágitás nél-

kül közlekednek. — Az intézkedés szerint nem kell ten-
ni semmit, -- csak akadályozni nem szabad .  A községi e— 
lőljáróság a következő egyesületeket tartotta nyilván 
1944—ben a faluban: 

Polgári olvasókör 

Iparosok és Kereskedők Köre 
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Nyilaskeresztes Párt /posta átvételre Palcsek  

János jogosult/  
Méhész Egyesület /Sinkovicz Pál/  
Stefánia Szövetség  
Vöröskereszt /Pál István/  

Magyar  Elet Pártja /Vághi Pál/  
Faluszövetség  
Honsz  
Önkéntes tüzoltók  
Fogyasztási és rtékesitő Szövetkezet  

Nagyszénási Casinó és Közmüvelődési Egyesület  
Magyarországi Bibliakövetők felekezete  
Nagyszánási Polgári Lövész Egyesület. /29  

Ezek közül azok a szervezetek, ahol például Sin-  
kovicz Pál és Pál István voltak a postaátvevők nyilván-
valóan illegális rnunkásösszejövetelekre is alkalmas fe-
dőszervek voltak.  

Érdekes dátum: 1944. augusztus 23. Minden második  
világháborúval foglalkozó müben szerepel ennek a napnak  
a megjelölése. Románia ezen a napon köt fegyverszünetet  
a szövetségesekkel. Egy német csatlóssal kevesebb. Romá-
nia fegyvert fog Hitler ellen,  

Ezen a napon képviselőtestületi közgyűlést tartanak Nagy-
szénáson. Jelen voltak: Kocsondi Antal bíró, Bartók Géza  
főjegyző, Megyik Mihály, Pál István, Papp Imre, Sárkány  
Mihály, Acs Mihály, Barna Bálint, Mercsák György, Virág  
Mihály, Kecskés István, Kondacs Mihály, Ponyeczki János,  

Király Sándor, Orovecz Imre, Keczer András, Apáti Endre,  
Nagy Pál, Nádasi Mihály, Berta Antal és Ács Sándor.  

"A Magyar Hiszekegy elmondása után..."  
... a következő napirendi pontokat tárgyalták /ismétlem:  
a román fegyverszünet napján!:  

önkéntes tüzoltók illetményének a felemelése, 
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— hősi szoboralap számadás, 
-- az 1942 1!/ évi inségenyhitő alap számadását, 

32/1944. kgy.sz . alatt a Belügyminiszter Ur által kine-

vezett dr. Székács István Főispán Urat üdvözölték /aki 

nagyszénási földesúr volt, birtokainak egy része pedig 

Szentetornyához tarozott a  többi Székács birtokokkal 

együtt, 

— az "Adjunk apát a hadiárváknak" mozgalom támo-

gatása. 

— Az Orosházi Levente Egyesület elnökségének ké- 

relmét vitorlázó repülőtár felállít ósához anya-

gi hozzájárulás iránt... /megadták../ 

— és a vagyonleltárt. 

"Több tárgy nem lévén elnök az ülést berekeszti. " 30  

Nem is nyitottak meg képviselőtestületi ülést 

1945, február 27—ig, de az már a felszabadulás után volt. 

Először a közben történt nagyon sok eseményből emlitek 

néhányat„ 

3. A KÖZSAG FELSZABADULASA 

1944, október 7—én ragyogóan szép, tiszta őszi 

napon foglalták el a községet az Orosháza, Csorvás,•Kon-

doros irányából előtörő szovjet katonák, a Szovjet Had-
seregnek a  II. Ukrán Fronthoz tartozó egységei„ 
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A környéken és a faluban állomásozó magyar csapatok elme-
nekültek, komolyabb ellenállás a községben nem volt, igy 
komolyabb harcok sem voltak, rombolás sem volt. Ez mind 
előnyös a község lakossága szempontjából. De amit akkor 
a falu lakói nem tudtak, nem tudhattak, még előnyösebb, 
hogy már nálunk benn voltak a Szovjet Hadsereg egységei, 
amikor Horthy fegyverszüneti kiálltványa elhangzott a 
rádióban, és a Szálasi rendszer tomboló rémuralmáról a 
község lakói az ujságból értesültek. 

Orosházán jelent meg a felszabadult Magyarország első 
kommunista napilapja a Népakarat. A Népakarat 2. száma 
1944, október. 17—én Haláltánc c. vezércikkében közölte . 
a Horthy kiáltvány hirét és az utána következő drámai 
eseményeket, szószerinti idézet: 

"... a lejtőn nincs megállás: a nemzet sirásói 
teljesen be akarják fejezni gyászos munkájukat. A magyar 
fasiszták, nyilasok mindenre elszánt, lelkiismeretlen 
hordája, a német Gestapót hivta segitségül. Mialatt a 
budapesti rádió Horthy hadparancsát közölte, puccsot haj 
tottak végre. Megszállották a rádióleadót, a hadsereget 
újabb kiálltványban további ellenállásra szóllitották fel, 
teljes fejetlenséget idézve elő akkor, amikor a legna_ 
gyobb szükség lett volna a nemzet fegyelmezettségére. 
Azután Szálasi lett a miniszterelnök és Budapesten pol-- 
gárháború dúl..." 

Amikor az újság megjelent — az első kommunista sajtó a 
felszabadult országrészben — pillanatok alatt szétkapkod-
tak az emberek «  Rendkivül sokoldalúan, pontosan tájékoz-
tatta a lap olvasóit a legfrisebb eseményekről, a harc 
téri helyzetről, és az első szám kivételével — ,amely 4 
oldalon jelent meg, — 2 oldalon a hadijelentések mellett 
még kommentálta is az eseményeket. Az élet megindulásának 
`nagyon gyors ütemére jellemzően hadd idézzem a Népakarat 
1. számának /megjelent október 15—én/ Beszámoló cimü cik- 
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két. Azt adja hirül, hogy 2 nappal a felszabadulás után 
- Vas Z oltán Orosházán összehivta a város vezetőit, minden 
társadalmi réteget / még az értelmiségiek és az egyházak  
képviselőit is/ tájékoztatta a vezetőket az akkori hely-
zetről, tárgyilagosan feltárta Magyarország tényleges ka-
tonai helyzetét, hazánk katasztrofális helyzetének okait,  
Horthyék felelősségének kérdését, -» és végül közös együtt-
müködésre szölitotta fel a lakosság minden tagját társa-
dalmi és vallási különbség nélkül a békés, boldog Magyar-
ország felépitésére. 

Nagyszénás az orosházi járáshoz tartozik, a nagyszéná-
siak Orosházára járnak értékesebb dolgokat vásárolni, az 
orosházi piacra viszik terményeiket értékesiteni,.sokan 
Orosházára járnak dolgozni — vagyis nagyon intenzív a-
kapcsolat Orosházával, az volt a felszabadulás idején is. 
Amint a Népakaratból ezeket a hireket megtudták Nagy szé—  

náson, — azok az emberek, akik várták a szovjeteket öröm-
mel — azok akik féltek, akiket megtévesztett az előzetes  
hamis propaganda,.megny ugodva vették tudomásul az igy ki-
alakult helyzetet ;  

AZ MEP MEGALAKTJLA,.~A. AZ ~ ,'TW1' IdCEGINDULASA.  

Pontos feljegyzést nem találtam róla, visszaemlé-
kezések szerint valószinüleg 1944.,novemberében alakult 

 

meg  Nagyszénáson  a Ko mmunista Párt, /31 Els ő titkára Sin-y  
kovicz Mihály volt. A főjegyző mellé helyettest küldött  
a  Kommunista  Párt, Kruzslicz Ferenc létt . a helyettes  fő-= 
jegyző. Kezdett éledni a faluban a közélet. A háború o-
kozta, szinte természetes dermedtség, a szovjet csapatok 
erkézését megelőző hamis propaganda okozta félelem. Az  
igazság az, hogy az egyszerü emberek közül is sokan fél-
tek. Viszont, amikor meggyőződtek arról, hogy nem kell  
félni, viszonylag gyorsan megindult az élet. 1944-ben 
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nagyon jó termés volt, a felszabadulás idején még nagyon  

sok kukorica kinn volt a határban töretlenül, még decem-

berben is törték a kukoricát és szedték a cukorrépát. A 

háborus helyzet következtében óriási volt az áruhiány, nem  

volt só, cukor, gyufa, stb.  — legfontosabb élelmezési és  

közellátási cikkek. 

Természetesen a községen átvonuló szovjet és román kato— 

nák saját ellátásuk pótlására sok élelmiszert, állataik  

/lovak/ ellátására sok takarmányt vettek  igénybe.  

PARTVISZONYOK A. KíÖZSÉGBM  

1944-45—ben  

A demokratikus pártok a községben hamar megala-

kultak. Megvan a jegyzőkönyv a Nemzeti Bizottság alaku-

ló üléséről 1944. december 15—i kelettelNalamint egy 

1944. december 27—i jegyzőköny v, mely az úgynevezett  

Pártközi Blokk alakulási jegyzőkönyve. /33  E szerint a 

jegyzőkönyv szerint már képviselteti magát az ülésen a 

Kommunista Párt, a Független Kisgazdapárt és a Szociál-

demokrata Párt. A Nemzeti Parasztpárt akkor még nem mü 

ködött a községben. Később alakult meg. Ez természetes 

is, ha az emberek akkori gondolkodását figyelembe vesz— 
szük.  

Akik várták a felszabadulást, akiket a legtöbbet üldöz--  

tek, zaklattak a Horthy—rendszer idején, azok a Kommu— 

nista Párt felé orientálódtak, a kisiparosok,' akiket 

nyomott a tőkés rend, akik átalakulást reméltek, akartak, 

de azért nem kommunizmust —, hanem maguknak növekvő eg-

zisztenciát tőkések nélkül, azok a Szociáldemokrata Párt-

ba tömörültek, — legalábbis Nagyszénáson. A parasztok, 

a kisparasztok is, akik fél, vagy egész életüket nagyon  

kemény munkában végig dolgozták, hogy egy kis darab föl—
. 



det szerezzenek, á  Kisgazdapártba tömörültek Azt hitték, 

hogy ők már kisgazdák... 

Nos már ez a Pártközi Blokk is nagyon határozott intézke- 
• déseket tett, úgy látszik, nagy felelősséggel, és  bár a 

közigazgatásban járatlan emberek voltak, okos meggondolt- 
sággal vezették a község életét. Első intézkedésüket ide 
irom. Egy Hidvégi József nevü községi tisztviselő, aki 
korábban a közellátási hivatal vezetője volt, hivatalá-
val nagyon visszaélt, a szovjetek elől elmenekült, vissza-
tért a községbe és újra a közigazgatásban akart dolgozni. 
Az 1, sz. PB. /Pártközi Blokk/ határozata "... Nevezett,mü-
ködésének ideje alatt a felekkel tanusitott bánásmódja..,, 
jobboldali politikai érzelmei miatt méltatlanná vált arra, 
hogy állásba visszahelyeztessék. 34  Nem is vették vissza 
sem akkor, sem később. 

Mai szemmel nehéz elképzelni, hogy azok az emberek, 
akik kórábban teljesen ki voltak rekesztve a hatalomból, 
milyen meggondoltan, megfontoltan, okosan vezették a köz-
séget, azokban a nagyon nehéz időkben. Ugyanakkor a regi- 
tőkészségnek, "a humanitásnak olyan példáit produkálták, 
amelyet csak elismerni és  csodálni lehet. Egy példát: 
1945. február 27-én alakult meg a képviselőtestület. Az 
alakuló gyülásen abban a rendkivül nehéz helyzetben, a- 
mely 1945 februárjában volt, olyan napirendet is volt i-
dejük megtárgyalni, mint például a község egyik lakójá- 
nak /Sonkoly Mihálynak/ a felesége hármas ikreket szült, 
az illető családnak a csecsemők táplálására adjanak egy 
tehenet és pénzsegélyt. Határozat: egyhangúan elfogadták, 
Sonkolyák kaptak tehenet és 300 P. segélyt,/35  

1945. februárjában három vagon élelmiszert gyüj-
töttek össze Budapest dolgozóinak a megsegitésére. Min-
den baj nélkül fel is kisérték, ás át is adták. az  élel-
miszert; A közellátási kormánybiztosság kimutatása sze- 
rint 1945. február 2E-ig Nagy szánásról 3 vagon élelmiszer 
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érkezett Budapestre. /Idézi Balázs Béla a "T anulmányok 

a Magyar népi demokrácia történetéből" c. kötetben  /Aka-

démiai Kiadó, 1955. 207. oldalon,/ Egyik kisérője Váradi 

Sándor volt, aki időközben az internálásból megszökött, 

a fronton át hazatért a k§zségbe és már januárban a kom— 

munista párt titkára lett„ 

1945, márciusában a Kommunista Pártnak már CO  tagja volt 

a községben /3E 

A FÖLDOSZTÁS 

Hazánk mezőgazdaságában a felszabadulással elkez-

dődött mélyreható társadalmi, gazdasági változások sorát 

az 1945. évi földreform nyitotta meg. A földreform ered-

ményeként megsemmisült a magyar társadalom legreakciósabb 

rétegének az egyházi és világi nagybirtokosoknak létalap- 

ja, a nagybirtokrendszer. 

A földreform elengedhetetlen feltétele volt a munkásság 

és a parasztság osztályszövetsége megalapozásának, erő— 

sitésének és később a proletárdiktatura kivivásának r, 

A földreform végrehajtásával az egykori lenézett minden— 

ből kisemmizett agrárproletárok, cselédek és kisparasz-

tok emberré, a tárcadalom fontos tényezőivé váltak, mind 

politikai, mind gazdasági tekintetben. 

A földreform forradálmi módon történő végrehajtása, a meg-

védése, a kiosztott földek tulajdonjogának biztonsága, az 

a tudat, hogy a parasztok nem az uraknak,.hanem maguknak 

dolgoznak, kedvező feltételeket teremtett a mezőgazdasági 

termelés meginditására az éhínség elkerülésére; 

Amikor 1945. március 18—án megjelent a sajtóban az 

Ideiglenes Nemzeti Kormány a nagybirtokrendszer megszün- 
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tetéséről és a földműves nép földhözjuttatásáról szóló 
600/1945. ME sz. rendelete— a faluban mindenütt a ren-

deletet olvasták .  

Akik sohasem olvastak paragrafusokat, most a rendelet ma— 
gyarázóivá váltak. Véglegesen felszabadultak az emberek .  

Ha a földet is kiosztják, akkor itt valóban valami új kez-
dődik, és ez az új jó lesz a kiambereknek. Ennek a rende-
letnek a paragrafusai a kisemberek gondolatait., kívánsá-

gait tükrözték. . 

A nagy szénási parasztok mit sem tudtak arról, s ha tudtak 
volna is, nem érdekelte őket, hogy gróf Teleki Géza az 
Ideiglenes Kormány arisztokrata tagja nem értett egyet 
a földreform rendelettel, sőt az egész földreformmal. 
Azt sem tudták nyilván, hogy milyen rendkivül heves párt-
közi harcok folytak a földreformról, 	. 

De részt vettek a gyors földreformot sürgető harcban. A -
Viharsarokból, amelyhez Nagyszénás is hozzátartozik már 
1945. február 4—én parasztküldöttség járt a miniszterelnök-
nél, kérték a földosztás mielőbbi megvalósitását,; A kül-
döttség tagjai: Orosháza, Gádoros, Tótkomlős, Békéssámson, 
Pusztaföldvár, Nagy szénás, Csorvás, Szarvas, Békésszentand— 
rás, Csabacsüd dolgozó parasztjai. "Tudják..., hogy a  ma-
gyar demokrácia központi kérdése a földkérdés. Tudják, 
hogy mindaddig nincs és nem is lehet tartós demokrácia 
Magyarországon, arcig a föld nem jut a földnélküliek tu-
lajdonába, mig a föld . nem azoké, akik megművelik" - idézi 
M..Somlyai Magda a "Földreform 1945" c. tanulmányköteté-
ben a Debreceni Néplap 1945. február 7—i számát. A Föld—
,igénylő Bizottság nagyon hamar megalakult. Április E—i 
keltezéssel már összesitést találtam a Békés megyei Párt—
archiumban a község határában igénybevehető földekről./37  

A Földigénylő Bizottság:  

Elnöke: 
	

Tóth Imre 
Tagok : 
	

Molnár Bálint, 
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Kunstár János, 	Keczer Mihály, 
Szabó András, 	Nagy József, 
Mihalecz János, 	Maglóczki József.  

Nagyszénás határában volt föld, mégis vagy a föld-
igénylők nagy száma miatt, vagy azért, mert nem nagyon 
tetszett a volt agrárproletár földigénylő bizottsági ta—  
goknak a földreform rendelet olyan intézkedése, hogy a  
100 holdon felüli uribirtokot és a 200 holdas parasztbir-
tokokat meghagyják, — kérték az összes uribirtok igénybe-
vételét: 

"Alulirottak Nagyszánási lakosok azon kérelemmel for-
dulunk az Igen Tisztelt Megyei Földigénylő Tanácshoz, hogy 
Nagyszénás lakosságának kevés a földterülete, sok igénylő 
van. Kérnénk a Nagyszénás község területén lévő uribirto— 
kok kisajátítását:  

Székács József 	100 kh. uri birtok 
Fóti Istvánné 	100 ►► 	►► 	"  

Bánya kerületi  
it 	u 	► ~ evang. Egyház 	1 

Római Katholikus  
It 	It  Egyház 	28  

Polakovics Ödön 	100 t° 	It 	if  

►► 	► / id. Fóti Imre 	100 " 

Községi Földigénylő Bizottság: 

Elnök: Tóth Imre 
Tagok: 	Molnár Bálint, 	Kunstár János, 

Keczer Mihály, 	Szabó ' András ,  
Nagy József, 	Mihalecz János, 
Maglóczki József." 38 

A levelet minden személy saját kezüleg aláirta. A  
levél kelte: 1945. április E.  Akkorra már az igénybevehető 
földek összeirása megtörtént. A legnagyobb birtokosok vol— 
tak a község határában: ' 

gr. Berchtold Lipótné 
	

1 8E7 kh. 	524 n.öl,, 
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Geiszt Gáspárné 

Székács család: 

E29 kh. 738 n.öl. 

Székács István 251 " 1 213 " 
Bánhegyi Gézáné 

/Székács lány / 201 " 1 230 " 
Regdon Sándorné 

/Székács lány/ 1E3 " 1 0E5 " 
Székács Béla 137 " 

Bánhegyi István 100 " és 

Sterbetz Józsefné 

föld tulajdonosa. 

213  " 697 " 

A Békésmegyei Földhivatal /I.--130/1950/ összesitése 

szerint az igénybevételoNagyszénáson: 

Az összes elkobzott ingatlanok száma 5- területe 722 kh, 

Az összes megváltott 	" 	" 51— " 5 332 " 

Az összes igénybevett 	it 	" 5E " E 054 " 

mind a E 054 kh. mezőgazdasági ingatlan. /39  

A Gyulai Állami Levéltárban a Földigénylő Bizottság 

iratai kézzel irottak, tele helyesirási hibával..Elnehe 

zedett, munkában megkérgesedett kezek, nagyon becsületes 

emberek minden keserüségét, igazságérzetét belesüritették 

azokba a mondatokba, amelyeket leróttak. Néhány példát: 

"elkobzandó" például Krén István földje, mert "SS katona 

és németbarát" a tulajdonos, 

Gr. Berchtold Lipótné földje 18E7 hold 524 négyszögöl "Tel-

jes egészében elkobzandó", mert "nem magyar állampolgár , 

népellenes magatartású és külföldi lakos" a tulajdonos. 

"Vitézi szék." /tudniillik ez az intézmény is földbirto-

kos  volt/ "Magyarország mai hejzetéért /igy ! / a legelső-

sorban felelős népellenes banda. Földje teljesen elkobzan- 

dó,"/4p  Határozott és hiába fellebbezett intézkedések
,, 



A községben "földet vissza" nem adtak. A földigénylő bizott-

ság intézkedései véglegesek voltak„ 

Juttatás Nagyszánáson:  

A földigénylők száma összesen: 	1 410 

Igényjogosultak: 	1 3E8 

Földhözjuttatottak száma: 	1 . 131 

Részükre juttatott földterület: 	4 435 kh. 

	

Közlegelők alakitására juttatott föld: 	E59 " 

Közcélokra használt ingatlanok területe: 5E1 " 

Tartalék területek: házhely célj°ára: 	201 " 

hazatérő katonák részére : 	lEE "/41 

A földosztást 1945 tavaszán nagyon határozottan és 

gyorsan hajtották végre. Szinte a község egész határát idő-

ben megművelték, bevetették az új földhözjuttatottak. Az 

első karót Lajosszénás területén verték a földbe a "nagy— 

birtok szivébe", ahogyan a faluban mondták. Ünnepnek szá— 

mitott ez a nap. Nagyon sokan voltak jelen a falu lakói 

közül. Több százan. Különben is azokra az időkre a nagy 

tömegmegmozdulások voltak jellemzőek. Gyűlés gyülés után. 

Mindenki élni akart a gyülekezési és szólásszabadsággal, 

1945, május 1—én, az első szabad május 1—én a sportpálya 

teljesen megtelt emberekkel. Becslések szerint több ezren 

vettek részt az akkor nem nagy faluban, az ünnepségen. Vé-
gighallgatták mind a négy párt szónokait' 

A tömegmegmozdulások természetesen nem voltak spontán jel- 

legűek. A népgyűléseket, küldöttségeket és egyéb tömegde— 

monstrációkat rendszerint a kommunista párt kezdeményezte. 
Esetleg együtt a szociáldemokrata párttal, de .nagyon hamar 
együtt a Földmunkások Szakszervezetével, amely a paraszt-- 
ság követeléseinek adott hangot, ha kellett több száz em-
ber felvonultatásával, 
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A Magyar Kommunista Párt Orosházi Járási Bizottsága 1945. 
április 27-én egy jelentésben, amelyben a fegyverszüneti 
bizottság kérdéseire válaszol, arra a kérdésre: Hogyan vet-
ték ki részüket a pártok a földreform végrehajtásából? Igy 
válaszol: "A Kommunista Párt diktálta a tempót és a többi 
pártok is hozzásegitettek a végrehajtáshoz". 

Ugyanez a jelentés felsorolja, hogy az orosházi járás terü-
letán akkor már 5 párt működött: a Magyar Kommunista Párt, 
a Nemzeti Parasztpárt, a Független Kisgazda-, Földmunkás 
és Polgári Párt, a Szociáldemokrata Párt, és a Polgári De- 

. mokrata Párt„ 

Ezek közül akkor, tehát 1945. 'április 27-én Nagyszénáson a 
Kommunista Párt müködött, Kruzslicz Ferencet jelölik meg 
vezetőnek és 77 tagja volt a pártnak, működött a Paraszt--
párt 93 taggal, a Független Kisgazdapárt Kiss Lajos veze-
tésével 320 taggal, és a Szociáldemokrata Párt Rákóczi Mi-
hály vezetésével 480 taggal„ /42  

A NCVZETI  BIZOTTSAG lUlüNKAJA A KOZSLGBEN  

Nagyszánáson, a Nemzeti Bizottságban kezdettől a 
kommunisták vitték a vezető szerepet. A Nemzeti Bizottság 
komoly befolyást gyakorolt a község életére. Már 1945 ta-
vaszán nagyon bátran és határozottan intézkedik olyan ü- 
gyekben is, mint például a fasiszta, reakciós erők letar-
tóztatása és internálása. Egész sor jegyzőkönyv foglalko-
zik 1945 tavaszán volt nyilasok, volt csendőrök vagy népel-
lenes tisztviselők és egyéb személyek internálásáról, Dön- 
töttek letartóztatásukról, szabadlábra helyezésükről, ren-
dőri ,  felügyelet alá helyezésükről# 

Az egyik szabadlábra helyezés és rendőri felügyelet 
indokolása: "Igy kellett határozni, mivel nevezett egyének 

/23 név felsorolva/ letartóztatásuk alatt megfelelő  maga- 
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tartást tanusitottak, mely a községi Nemzeti Bizottságot 
arra késztette, hogy fentnevezettek sorsán javulást idéz 
zen elő. Tette pedig a Nemzeti Bizottság azon reménnyel, 
hogy a fentnevezettek ezután viselkedésükkel és munká-

jukkal be fo gják bizonyitani, hogy az új rendszer lelkes 
istápolói és nem ellenségei, hogy nemzetcink jobblétének 
lelkes és önzetlen katonái lesznek," 43 

A jegyzőkönyvek tanusága szerint, gazdasági és po-
litikai kérdésekben egyaránt a helyzet ura volt 1945 tava-
szán a Nemzeti Bizottság. 1945 őszén a kisgazdák nyomása 
érezhető a Nemzeti Bizottság munkájában is. Ebben nem  kis  
része volt Meleg Vasas István főjegyzőnek, aki rutinos köz- 
igazgatási ember volt, kommunistaellenes, és nagyon nagy 
súlyt helyezett arra, hogy a kisgazdák érvényesitsék aka- 
ratukat. Viszont a Nemzeti Bizottság kommunista tagjai az 
ő befolyása ellen is védekeztek ás megtették az ellenin- 
tézkedést. Például 1945. október 2E-i Nemzeti Bizottsági 
ülésen, ahol jelen voltak: 	. 

- a Kommunista párt részéről 
-- a Szociáldemokrata Párt részéről 
• a Kisgazdapárt részéről 
-- a Nemzeti Parasztpárt részéről 

: Váradi Sándor, 
: Tóth Imre, 
: Szőke Sándor, 
: Bárány Ferenc ás 
Trabak Pál, 

- a Földmunkások Szakszervezete ré- 
széről: Sztrehovszki György nemzeti 
és Meleg Vasas István főjegyző, mint 
zető. 

bizottsági tag, 
jegyzőkönyvve- 

"Váradi Sándor NB.elnök közérdekű indítványéra az NB. egy-
hángú határozatként kimondja, hogy a község lakosságát é- 
rintá, tehát fontos közérdekű ügyek először a községünk-
ben  lévő pártok tagjai által megvitatandók, azután párt-
közi értekezleten letárgyalandók, és csak ennek megtörtén- 
te után indokolt és kivánatos esetben kerülhetnek az ügyek 
az illetékes hatósági szervek elé..." 44 ' 

Az 1945ös választásokról pontos adatokat nem talál- 

tam. Visszaemlékezések szerint körülbelül 27 %-os volt a 
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kommunisták szavazataránya, magasan az országos átlag fe-
lett,, Ez egyébként meglátszik a Nemzeti Bizottság további  

működésén is. Továbbra is kommunista irányitás alatt ál-
lott a Nemzeti Bizottság. Az 194E, évi igazoló eljárások 
idején is határozott magatartást tanusitott. Egyik példa: 

• igazolták, hogy Dobó József csendőr főtörzsörmester kifo- 
gástalanul, emberségesen viselkedett - •ami igaz is volt .  
Nem történt semmi bántódása,. Talán még most is nyugodtan  

él a faluban. Ugyanakkor követelték a Szegedi Postaigaz-  
gatóságtól, hogy a postamestert - Barzó Jenőt távolit-= 
sák el, mert hivatásos csendőrbesúgó volt. Némi huta-vo- 
na után el is távolitották /45 ' ,. 	/Mindezek 194E. márciusi 
események és határozatok, a Kisgazdapárt. és a reakció or-
szágos fellélegzésének időszakából valók./ 

194E. március 19-én messze megelőzve az országos  
intézkedéseket olyan határozátot hoz a Nemzeti Bizottság, 
hogy.tegyenek intézkedéseket a Székács malom községesité-
sére. /4E  Az államositás fogalma akkor még nem volt köz-  

használatú kifejezés.  

Április E-án, amikor már az infláció szinte elviselhetet-
len méreteket öltött,a Nemzeti Bizottság intézkedik, hogy 
a kovácsok, bognárok, szabók és egyéb iparosok ne emeljék 
áraikat az országos fölé. Tartsák be a rendelkezéseket„  

A kereskedők jogtalan haszonszerzése ellen úgy intézked-
nek, hogy a községbe érkező 454 kg. cukor szétosztásával 
l94E, április 13-án a Földmüvesszövetkezetet bizzák meg. /48.  

/Milyen nagy  kincs  volt akkor ez a cukor!/ Közben egy ér-
dekes határozat április 20--i kelettel /194E/ "Tudomására  

jutott a községi NB-nak, hogy Ujpuszta nyugati részén a  
Parasztszövetséget meg akarják alakitani.., miértis uta--
sitja a helybeli rendőrséget, hogy ezt akadályozza meg, 
tekintettel arra, hogy a megalakitandó szövetség a Kis- 
gazdapárt jobboldali elemeiből kerülne ki, s igy zavarólag 
hatna a község békéjének állandóságára,ü49 '  

Gondoskodtak arról, /194E. május 4-i jegyzőkönyv/, hogy 

zsirért -; mert másért nem lehetett kapni - a községi orvos 
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vásárolhasson a gyógyitáshoz szükséges műszereket. /50.  

Utasitották a rendőrséget, hogy pesti batyuzók ellen, a- 

kik nemcsak kereskedtek, hanem loptak is, ha erre alkalmuk 

volt lépjenek fel. óriási felháborodás volt a községben, 

amikor a falu egyik lakosa 194E. májusában - éjszaka - be-

töréses lopást követett el. Népgyülés követelte a legszi-

gorúbb büntetést ellene .  Csak úgy tudták lecsillapitani 
az összesereglett asszonyokat, hogy kivánságukat közölték 

a Gyulai Törvényszékkel és az Orosz Katonai Parancsnokság- 

gal. 

A FÖLDHÖZ JUTOTT UJ GAZDÁK TFRJILL I I OBL 11k1  

19 1+'-15 telén, amikor még a harcok hazánk területén 

folytak, gyakorlatilag harctéri felvonulási terület volt 

Nagyszénás is. A határban ideiglenes szovjet katonai 

pülőtér müködött, ahol igen sokat dolgoztak a község la-

kosai. 1945 őszén a harci események miatt kényszerü mun- 

kaszünet volt a mezőgazdaságban, majd igen sokáig /decem- 

ber-januárig/ elhúzódó betakaritási munka. Azután olyan 

heves izgalom a parasztság körében a -kormányprogramban be- 
igért földreform miatt, ami minden addigi szervezkedést 

és várakozást felülmúlt. 

Amikor 1945 tavaszán hihetetlen gyorsan végrehajtották a 

földosztást, ott állt a parasztság a kiosztott földön szer- 

számok, gépek, igavonó állatok nélkül. Kemény munkával mü--

velték meg a földet azon a tavaszon, mérhetetlen élniaka-

rással. A földek szabályos, alapos megmunkálásához sem i; 

dő, sem gép, sem igavonó nem állt rendelkezésre. őszi ve-

tések sem voltak. Tavasszal pótolták a vetést, tavaszi ár- 

pát, burgonyát és nagyon sok kukoricát vetettek - eke után. 

Ami azt jelentette, hogy a felszántott földbe, mindjárt szán-

tás után az eke által húzott barázdába kosárból,zsákból ve-

tették a kukoricát. Hangyaszorgalommal dolgoztak az emberek !  
Nem  rajtuk múlott, hogy 1945-ben a termés mégis gyenge volt. 



1945 őszére az egész országban kiéleződtek a párt-

harcok. Amikor a Kommunista Párt arra hivta fel a paraszt-

ságot, hogy műveljék meg a földjeiket 1945 őszén "A nem— 

zet földet adott — adjatok kenyeret a nemzetnek!" — hang-

zott a felhivás; -- addig a Kisgazdapárt a parasztság 

sztrájkjogát foglalta határozati javaslatba." Kinyilvánit-

ja a Fdggetlen Kisgazdapárt parasztsága -- hangzik a nagy-

választmány határozatának 13. g—a, hogy gazdasági érde-
keink hatályosabb védelme érdekében szervezetein keresz-

tül bevezeti a parasztság gazdasági érdekvédelmét, sztrájk— 

jogát is, melynek értékét és formáit később, alkalmasabb 

időben határozza meg."'/Idézi Somlyai Magda a_"Földreform 
1945." c. tanulmánykötetében a Kis Ujság 1945. augusztus 

22-d számának cikkét. / 

A Kisgazdapárt az 1945—ös választások előtt Nagy-

szénás községben is nagyon élénken tevékenykedett, — a, 
módosabb régi gazdák között szervező munkát folytattak. 

Zenés, táncos összejöveteleket tartottak, a faluban is 

és azokon a külterületi részeken /Közép és Nyugat Ujpusz-

tán/, ahol sok volt a módos gazda. Ezzel egyidejűleg az 

új földhözjuttatott parasztságot már igauzsorával sujtot-
ták. Vagy nem adtak lovat, vagy nagyon sok gyalogmunkát 

kértek érte. Végre - az országos intézkedések és a helyi 

kommunisták által vezetett Nemzeti Bizottság intézkedései 

nyomán mégis megmunkálták a földek jelentős részét 1945 
őszén és 194E tavaszán. 

A Nemzeti Bizottság 1946. április 13—i jegyzőkönyve 

szerint: "Több helyről beérkezett panasz alapján utasitja 

a Nemzeti Bizottság a Termelési Bizottságot, hagy a mező-

gazdasági munkák elvégzésére, valamint a traktorok mükö-

désére a jövőben fokozottabb mértékben ügyeljen fel, mert 

egyes gazdák részéről panaszok hangzanak el némely trak— 

toros ellen, aki kötelességét nem teljesiti lelkiismere-
tesen. 
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Kéri a Nemzeti Bizottság a Termelési Bizottságot, .hogy a 

hibákat orvosolja, hogy a jövőben ilyen panaszok ne  for-

duljanak elő, s az ellenőrzést, illetve irányitást a me- 

zőgazdasági munkálatok végzésénél teljes szigorral hajt-

sa végre.' ► 51  

Ehhez hasonló intézkedéseket tettek, - és intézkedéseik-

nek érvényt is szereztek a község vezetői. Közben a ki- 

osztott házhelyeken és a kiosztott földeken hangyaszor-

galommal építkeztek - a lebontott urasági épületek anya- 

gából - az új földhözjúttatott parasztok. Nagyszénás ha- 

tárában már korábban is - a nagybirtokokat kivéve - el-

terjedt volt a tanyarendszer. A földreformmal a gazdasá-

gok nagymértékü elaprózódása következtében a mezőgazda-

ság üzemi viszonyaiban nagy változások következtek  be.  
A földreform előtti állapothoz képest nőtt a gazdaságok 

száma. Nagymértékben növekedett a törpebirtokosok és a 

kisparasztok száma, de méginkább a birtokukban lévő föld-

terület. Ezzel természetesen együtt járt a mezőgazdaság 

termelési eszközeinek, az állatállománynak és a termelés-

nek a nagyfokú szétforgácsolódása. Az új földhöz jutta- 

tott parasztoknak, de az előzőleg a néhány holdas kispa-

rasztok kategóriájába tartozó, most megnövekedett föld-

del rendelkező parasztoknak is nagyon kevés volt az igás 
és egyéb állata. 

A magyar mezőgazdaság felszabadulás előtti elmara- 
dottságának egyik szembetűnő mutatója volt, hogy gépi vo-

nóerővel alig rendelkezett. 1935-ben például mintegy 7000 

darab traktor dolgozott hazánkban,és teljesitmény ük az 

összes vonóerőnek alig 10 %-át tette ki. A földmüvelés 

egyik legfontosabb szerszámának, az ekének, mindössze 

1 %-a volt csak traktorvontatású. 146g ennek a csekély 

gépállománynak is jelentős része a háboru alatt elpusz-
tult vagy megrongálódott. 

Figyelembe véve a háborus károkat, a termelőeszközök na- 

gyon alacsony szinvonalát és szétforgácsoltságát, dolgo- 



zó parasztságunk minden elismerést megérdemel, hogy a há-

roméves terv végére a mezőgazdasági termelés a felszaba-

dulás előtti szinvonalat megközelitetté. Ebben munkásosz-

tályunk, népi demokratikus államunk közvetlen gazdasági 

és politikai segitsége is fontos szerepet játszott. 

.A politikai és gazdasági konszolidáció, az állam 

segitsége, a terheknek igazságosabb elosztása sokat ja-

vitott a dolgozó parasztság helyzetén, élete emberibbé 

vált. A parasztságon belül ugyanakkor a földreform alap— 

ján és az ezt követő gazdasági fejlődés eredményeként e-

rős középparasztosodás ment végbe. A kapitalista elemek 

erőteljes korlátozása sem tudta teljesen meggátolni a kig-

árutermélés viszonyai között a parasztság differenciáló-

dását, az igauzsorát., a gazdag parasztok részéről a gyen- 

gébb gazdasági erővel biró kisparasztok kizsákmányolását. 

A földreform után a tanyák száma ugrásszerűen megszapo-

rodott. A kisparasztok vágya az volt, hogy középparasz-

ti szintet érjenek el. Kevesen látták akkor még a mező-

gazdaság legésszerűbb jövőjét, 

194E., augusztus 1—én a háboru utáni gazdasági élet 

egyik legfontosabb eseménye  következett be, a pénzügyi 

stabilizáció, a jó forint megteremtése. A Nemzeti Bizott-

ság humanitására vall, hogy a stabilizáció után 194E.., de- 

. cember 7--én megerősiti egyik korábbi határozatát, mely 

szerint a hadiözvegyek, hadirokkantak és hadisegélyezet-

tek járadékát továbbra is folyósitják. Ez 89 hadigondb-

zott és 219 hadisegélyes családot érintett, összesen ha-
vi 5 449 forint segélyt kaptak-‘52  

A Demokratikus Nőszövetség a Székács István féle kastélyt 

gyermeküdülő céljára igényelte, — és megkapta. /53  Nem so-
káig töltötte be ezt a szerepet, mert a Dózsa Tsz székhá-
za lett később. 



--4E — 

A MUfTh'.Aa-•PARASZT DEJiOKRATIKUS DIKTATURA IDŐSZAKA 

A TÁRSADALMI ELLENTMONDÁSOK KILLEZODESE  

Eközben nagyon élénk volt a politikai élet, és elég-

gé élesek voltak a pártharcok. Egy 1947. február 24—i 

politikai jelentés, amelyet a Magyar Kommunista Párt Bé-

késmegyei Bizottságának küldtek igy ir: "Nagyszánáson már 

háromnegyed év óta vajudik a Kisgazdapárttal való viszo-

nyunk, mivel a Kisgazda Párt a "B" listázások következe 

tében, amelyeket magára nézve sérelmesnek talált — kilé-

pett a koalicióból, ugyanakkor visszahivta tagjait a köz-
igazgatásból és a népi bizottságokból.. :  

A Szociáldemokrata Párttal ás a Nemzeti Parasztpárttal az 
együttműködés zavartalanul jó.,." 54 . 

Nem sokkal később a Nemzeti Bizottság 1947. március 8—i 
jegyzőkönyve szerint a Független Kisgazdapárt olyan kö-

veteléssel állott elő, hogy mint többségi párt igényt 

tart a következő funkciókra a község vezetésében: 

.1./ községi főjegyző /ugyanis akkor már nem a Kisgazda-

pártot támogató Meleg—Vasas volt a főjegyző, hanem Sin-
kovicz János/. 

2./ Nemzeti Bizottság elnöke /ezt a tisztet kezdettől fog- 

va a kommunista Váradi Sándor töltötte be/ és küldeni a— 

kart a község apparátusába 2 irnokot és 5 díjnokot. "A 

Nemzeti Bizottság megállapitja, hogy az 1945—ös válasz-
tás eredménye országosan érte el az 57 %—ot, nagyszénása 
viszonylatban a baloldali pártok 70 %.-,ot értek el, mag a 
Kisgazdapárt ezzel szemben csak 30 %—ot kapott, amely 

létszámuknak teljesen megfelel."55  Elutasitották a köve-
telést. Amikor ez a határozott elutasítás történt /1947. 
március 8/, országosan még nem dőlt el a "ki kit győz le". 



A kommunista Párt nagyon komoly politikai szervező 

munkát fejtett ki a községben és a párttagok és pártveze-
tők állandó segitőkészségükkel igen nagy tömegbefolyás_ 
ra tettek szert: 

Egy 1947. januárjában tartott taggy ülésen számolt be Vá- 
radi Sándor titkár arról, hogy belterületen a Kommunista 
Pártnak már 602 tagja van, ezenkivül megszerveztek 5 kül- 
területi csoportot. Igen sokat segitettek a hadifogság- 
ban lévők hozzátartozóinak, például egyesek felépitették 
a házát, és már  1946-ban  is 16 családnak segitettek a ta-
vaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkákban /learatták, 
elcsépelték a gabonájukat, betakaritották a kukoricát, 
stb,/5E ' 

Az 1947.. augusztus 1-én tartattNKP, taggyülés jegy- 
• tőkönyve is bizonyítja, hogy milyen lelkesen vettek részt 
a kommunisták a választási agitációban '  Laszli Pál elv-
társ propagandatitkár beszámolója szerint minden akti-; 
vistát és népnevelőt beosztottak választási munkára, jól 
előkészitették agitációs érvekkel, lelkesitették a vá- 
lasztókat, igyekeztek megértetni, hogy létkérdésük fo- 
rog kockán a választásokon, és hogy az ország boldog 
vőjének a biztositéka a kommunisták győzelme lesz,, /5? ' 

1947, nyarának végén, augusztus 31-én lezajlottak 
az országgyülési képviselő választások. 

Békés megyében a következő eredménnyel:  

Szavazott összesen: 	197 OEE választópolgár, 
Ebből:  

- a Magyar Kommunista Párt  56 250 

- a Független Kisgazdapárt 41 985 

- a Szociáldemokrata Párt 30 722 

- a Nemzeti Parasztpárt 32  354  
. 	- a Demokrata Néppárt E 673 
-• a Magyar Függetlenségi Párt 17 389 
- a Magyar Radikális Párt 1 148 
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— a Független Magyar Demokrata Párt 
— a Polgári Demokrata Párt 

szavazatot kapott, a többi érvinyt elen. 

9 391 
1 144 

Nagyszénáson a következő eredménnyel: 

Szavazott összesen: 	4 610 választópolgár, 

Ebbő l: 

— a Magyar Kommunista Párt 1 317 
a Független Kisgazdapárt 720 
a Szociáldemokrata Párt 671 

-- a Nemzeti Parasztpárt 1 078 
-- a Demokrata Néppárt 254 
— a Magyar Függetlenségi Párt 199 
-- a Magyar Radikális Párt 14 
-- a Független Magyar Demokrata Párt 345 

- a Polgári Demokrata Párt 12 

szavazatot kapott, 38 szavazat volt érvénytelen. /58 ' 

A Magyar Kommunista Párt tehát Nagyszénáson a 
szavazatok 28 : 5 i.—át kapta, mig a Kisgazdapárt mindösz-
sz0a szavazatok 15,E s--át, 

Pfeiffer Zoltán ezen a választáson békés megyei képvi-
selőként került be a parlamentbe, . de nyilván nem a nagy-
szénási 199 szavazat juttatta be. A Nemzeti,Parasztpárt 
arányának megnövekedése az 1945—ös választásokhoz viszo-
nyitva érthető. Sok ujonnan földhözjuttatott kisparaszt 

F 

szavazott a Parasztpártra. 

A választások után —, amelyek Békés megyéből: 

4 kommunista, 
3 kisgazda, 
2 szociáldemokrata, 
2 parasztpárti, 

1 demokrata néppárti 



1 függetlenségi párti, 

- 1 Balogh párti képviselőt 

juttattak a parlamentbe, - Nagyszénáson a Nemzeti Bi- 

zottság, a kép viselőtewt ület és igy a község vezetése 

továbbra is a községi választások arányának megfelelő ,- 

en kommunista vezetés alatt maradt. 

A Nemzeti  Bizottságot a választások után átalaki-
tották, valószinüleg a Kisgazdapárt jobb szárnyának kép-

viselői kikerültek belőle. Az összetétel a következő volt: 

elnök: Laszli Pál, a Kommunista Párt titkára, tagok: Rá- 

kóczi Pál, Adorján István, Csizmadia István, K ulik Ist-

ván, Göndös István, Kővágó Mihály, Bárány Ferenc,  Huszár 
Pál. Már nem jelölik a jegyzőkönyvekben, hogy ki melyik 

párt képviseletében vesz részt a Nemzeti Bizottságban, 

De a kommunisták befolyása megnyilvánul olyan napiren- 

di pontok tárgyalásánál, mint például az 1948. május 

29-i rendkivüli Nemzeti Bizottsági ülés anyaga; 

"Tárgyalta a Nemzeti Bizottság az iskolák államo- . 

sitására vonatkozó határozatát, mely szerint szükséges- 

nek mutatkozik mind kulturális, mind köznevelés fejlesz- 
• 

tés szempontjából a felekezeti iskolák államositása. Ha- 

tározat: A felekezeti iskolákra vonatkozó kérdés a Nem-

zeti Bizottság előtt már ismeretes, látja annak nagy je- 

lentőségét... egyhangu határozattal a felekezeti isko-

lák államositása mellett szavaznak"+ 59 • 

Az erről szóló határozatot nem kevesebb helyre küldték 

el, mint a megyei Nemzeti Bizottságnak, a megye főis-

pánjának, az orosházi járási főjegyzőnek, a vallás és 

közoktatásügyi miniszternek, a belügyminiszternek és a 

miniszterelnöknek. Ugy látszik nagyon akarták az isko-

lák államositását. De már akkor meg volt nyirbálva a 

Nemzeti Bizottság hatásköre, országosan pedig még nem . 

érett meg a helyzet az államositásra: 
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A MEZŐGAZDASÁG SZOCIALISTA ATSZI RVEZi S NEK  
BEGKEZD.BE 	KIBONTAKOZÁSA  

Az 1948—as év a két munkáspárt egyesülésének éve. ;,  
a "fordulat. éve". Hazánkban a mezőgazdaság szocialista 
átszervezésének kezdete is az 1948-49—es évekre esik,,  
/Bár egyes vidékeken, szórványosan a dolgozó parasztok 
kezdeményezésére már az 1945 évi földreform után is a-
lakultak szövetkezetek, ezeknek nagy is a történelmi ér-
demük, de  nem  váltak alapjává a kezdődő szövetkezeti  
mozgalomnak,/ 

Erre az időre az ország ujjáépitése alapjában befejeződött. 
Az ipari termelés meghaladta a háboru előtti szinvonalat, 
a mezőgazdasági termelés pedig megközelitette azt. A me- 

zőgazdaság árutermelése viszont -- a jelentősen nagyobb . 
önfogyasztás miatt — sokkal kevesebb volt a felszabadu-
lás előttinél. 

A gyorsan fejlődő iparnak egyre nagyobb mennyiségü mező-
gazdasági eredetü nyersanyagra volt szüksége, a munkások  
és alkalmazottak létszámának megnövekedése pedig az élel-
miszer iránti szükségletet fokozta. Ehhez még hozzá kell 
venni az életszinvonal javulása, és a külkereskedelem bő—  
vülése következtében jelentkező további mezőgazdasági 
nyersanyag és élelmiszer igényt. Ezekkel az új szükség 
letekkel a döntően állati vonóerőre és kézimunkára épülő 
kisüzemi termelés nem tudott lépést tartani .  

A kollektivizálás elkezdésének történelmi szükségességét  
tehát több körülmény együttesen indokolta. Igy a prole- 
tárdiktatura megszilárditása és fejlesztése, a szocializ-
mus alapjainak kiszélesitáse, az ipar és a mezőgazdaság 

fejlődési üteme közötti aránytalanság csökkentése, a me-
zőgazdaság termelőerőinek a nagyüzemi technika alapján 
történő rekonstrukciója és fejlesztése, a rendszeres bő- 

vitett ujratermelés feltételeinek a létrehozása, 
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1948-49—ben a szövetkezeti mozgalom kialakulására 

és fejlesztésére a politikai és gazdasági feltételek a-
lapjában kedvezőek voltak. De nehéz lett volna olyan szö-

vetkezeteket létrehozni, amelyek a nagyüzemi termelés fö-

lényét a kisüzemmel szemben rövid időn belül bizonyitot-

ták volna .  A termelőszövetkezeti mozgalom hazánkban a 

szegényparasztok mozgalmaként többnyire gyenge minőségü 

földeken, majdnem állatál-lomány nélkül, mostoha anyagi 

ellátottság mellett indult el. Az egyéni paraszti gazda— 

ságok ugyan a felszabadulás után néhány év alatt helyre-

4lltitották, berendezték gazdaságaikat, 

Ahogyan Laszli Pál nagysz nási MKP. titkár az, orosházi 

jáási titkári értekezleten megfogalmazta 1947. novembe-

rében a problémát "... a parasztságot be kell vonnunk a 

nevelésbe, mert gazdaságilag megerősödött és kezd polgá-
rosodni,"EO * 

A felszabadulás után a politikai és gazdasági kon-

szolidáció', az állam segitsége, a terheknek igazságosabb 

elosztása sokat javitott a dolgozó parasztság helyzetón. 
A parasztságon belül ugyanakkor a földreform alapján és 
az ezt követő fejlődés eredményeként erős középparasztoso-

dás ment végbe. A kapitalista elemék erőteljes korlátozá-
sa sem tudta azonban meggátolni a kisárutermelés . viszo-
nyai között a parasztság differenciálódását, az.igauzso-

rát, a gazdag parasztok részéről a kisparasztok kizsák-
mányolását. 

A hároméves terv végére nemcsak a népgazdaság helyreálli-

tása történt meg, hanem az államositások eredményeként az 

iparban a tulajdonviszonyokban gyökeres változás követke— 

zett be, győzelemre jutottak a szocialista termelési vi- 
szonyok. A munkáshatalom további erősitésének, a szocializ- 
mus épitésének az érdekei megkövetelték a szocializmus é—
pitésének elkezdését falun is, 

El kellett kezdeni a mezőgazdaságban is a szocialista ter- 



melési viszonyok a szövetkezeti nagyüzemi termelés kiala-

kitását a népgazdaságban kialakult ellentmondások leküz-

dése érdekében, 

A kialakult történelmi helyzetben a mezőgazdaság szocia-

lista átszervezését a Magyar Dolgozók Pártja programnyi- 

latkozatában hirdette meg: "A népi demokrácia a minden 

kényszertől mentes, a teljes önkéntességen alapuló mező- 

gazdasági szövetkezetek támogatásával megakadályozza a  

szegény- és középparasztság romlását és lesüllyedését, 

lehetővé teszi gazdasági és társadalmi felemelkedését „"El ' 

A kisárutermelő gazdaságok szocialista nagyüzemek-

be  történő egyesitése, a falusi kizsákmányolás felszámo-

lása, a dolgozó parasztság anyagi és kulturális felemel-

kedése, az egységes szocialista paraszti osztály kialaki- 

tása hazánkban is, mint a Szovjetunióban és a testvéri né- 
pi demokratikus országokban a termelőszövetkezetek útján 

valósult meg„ 

Amikor az államhatalmat a munkásosztály gyakorolja, a dön- 

tő termelési eszközök, bankok, kereskedelem az állam ke- 
z ében vannak, a munkás-paraszt szövetség megvalósul, 

lárd, és a szövetségen belül a munkásosztály szerepe biz- 
tositott, minden  megvan ahhoz,'hogy a szövetkezetek felhasz- 

nálásával a szocializmus a falun is felépülhessen. 

Ilyen politikai és gazdasági feltételek mellett a falun a 

szövetkezetek növekedése azonos a szocializmus növekedésé- 
vel/ 62. 

Nagyszénáson 1948-ban  alakult meg az első két terme-
lőszövetkezeti csoport, A Székács földön Ivanics István, 

Tatár Gábor, Ivanics Péter, Bistei Ferenc és még öt társuk 

elhatározták, hogy közösen fognak gazdálkodni. Ennek az e- 

lőzménye az, hogy Ivanics István vezetésével a Bánhegyi 

földön /szintón Székács birtok/ jó néhányan már 1945. ta-
vaszától közösen végezték földjükön a szántást, vetést, 

betakaritást, a legnehezebb mezőgazdasági munkákat, 1948. 
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Október 3—án formálisan is  megalakultak ós megkezdték a 
közös munkát: Termelőszövetkezetüknek a Dózsa nevet adták, 
azóta is ezen a néven rnüködik, csak időközben óriásit fej-
lődött. De erről majd később. Gazdasági felszereléseket, 
ásót, kapát, villát, két szekeret vittek be a tagok .  De 

állatok nem voltakl. Tatár és Ivanics vittek be egy--egy lo— 
vat, azzal és két tehénnel vetették el az államtól kölcsön— 
kapott, vetőmagot. Közös épületeik nem voltak, állataik nem 
voltak. Igyekezetük volt és hittek az ujban, a nagyüzemi 
gazdálkodás jövőjében. Ivanics István 10 évig volt a tsz 
elnöke. Közben a határ másik részén a Fóti földön 16 ag-
rárproletár Paczali Ferenc, Kunstár Pál, Kiss János, Szel— 
ják András, Zengő Károly, Bencsik Mihály és 10 társuk kö-- 
rülbelül 100 kh. földön megalakitotta a földbérlő csopor 
tot. K é t ló, két kocsi, három anyakoca. és_ harm -incs malac 
•volt az összes vagyonuk. Ez Ságvári Tszcs. néven működött,, 
hasonló nehézségek között, majd egyesült a Lajosszénás te-
rületen Iestyán András /a későbbi első tanácselnök/ veze-
tésével megalakult Zalka Máté Tszcs—vel és együtt mint 
Lenin Tsz működött tovább, megváltozott viszonyok között, 
sokkal jobb körülmények között ma  is müködik a tsz. Erről 
is később. 1949.—ben még búzából 7 mázsás volt az átlag-
termés, árpából 8 mázsás, cukorrépából 140 mázsás. Nagyon 
szegények voltak a tagok, de segitettek egymásnak;. 

1949-ben a tsz—ek fejlődtek tovább. Aratásra már 36 
tagja volt a Dózsának. 1949. augusztusában kaptak állami 
hitelre egy 10 darabból álló sertés tenyésztörzset, 10 
szarvasmarhát és 50 juhot. A tsz elszámolása abban az i-
dőben áttekinthetetlen volt, a pénzt felületesen kezelték, 

' semmi tervszerüség nem volt kifizetésekben. Utólagos kal— 
kuláció szerint körülbelül 17 forint részesedés jutott egy 
munkanapra. 1949. őszén új belépők jöttek  a tsz—be, 71 tag 
volt 199 hold földön. Ha kevés volt is a jövedelem, biz- 
tonságosabbnak látszott, mint az egyéni kisparasztok hely-
zete. Ennek az évnek az őszén volt az első részleges tago-
sitás a községben. A szétszórt kisparcellákét táblásitot— 

ták, akik nem voltak tagjai a tsz—nek és földjük a táblába 
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esett, más területen kaptak kárpótlást. Ezután már az u— 

jonnan alakult gépállomás is segitett a tsz—eknek az ő— 

szi munkában. A tagokhoz viszonyitva kevés volt a föld, 

mégis kevés volt a jövedelem, mert külterjesen gazdálkod-

tak..Nem értettek a szervezéshez, vezetéshez és a munka-

morállal is baj volt. A tsz tagok egy része csak tengett— 

lengett, nem dolgozott, s mégis, ha elosztásra került a 

sor ezek hangoskodtak legjobban. 

1950 tavaszán bevezették a tsz—ekben az igazságosabb el-

osztás érdekében a munkaegységet. Munkacsapatokat alaki-

tottak ki: Ujabb állami segitséget kaptak. 1950—ben elég 

jó termés volt kalászosokból is. 18 forintot fizettek egy 

munkaegységre. Sok volt a munkaegység, — de sok volt a 

ledolgozatlan munkaegység is. 

A hároméves terv végére már némi előrehaladás történt a 

mezőgazdaság technikai elmaradottságának.csökkentésére, 
és egyidejűleg a falu is sokat fejlődött. 

Létrehozták Nagyszénáson a gépállomást másfél milliós rá 

forditással. A Dózsa Tsz., központjában :dohánypajtákat é-

pitettek /kiváló dohány terepi ezen a vidéken/ 274 000 fo-

rintért. A községben új artézi kutakat épitettek, korsze—. 

rüsitették a vágóhidat. A községháza épületét rendbeteg 

ték. Mintegy 25 000 forintot költöttek ezekre. E gészség— 

házat rendeztek be 20 000 forintős költséggel. Rét— és 

legelőjavitásra költöttek E 000 forintot. A tszcs—k'ta— 

karmánysilóját 12 000 forintos beruházással épitették./ E3 ' 

A termelőszövetkezeti gazdálkodás megteremtése egy— 
ben a mezőgazdasági termelés koncentrációját is jelenti, 

ami az átszervezéssel, illetve a nagyüzemek kiépit .ésének 
előrehaladásával halad előre. Ennek a gazdasági folyamat— 

nak a tartalma, mértéke mindig konkrét politikai és gaz-

dasági feltételektől függ, 
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GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI PROBLÉM.K AZ 50-ES ÉVIIK ELEJÉN 

Nagyon nehéz esztendők következtek. Az. ismertetett 

körülmények miatt a szövetkezetek szervezése az akkori 

átlagos egyéni paraszti gazdaság termelési eszköz ellá-

tottsága szinvonalánál lányegesen alacsonyabb szinten 

történt. Ezen a. súlyos helyzeten talajművelés tekinte-

tében enyhített valamit a gépállomás; Azonban az állat-

sürüség és a növénytermesztés szinvonala tekintetében 

nagyon nagy különbség állt fenn a szövetkezeti - és  az e-

gyéni paraszti gazdaságok között. Mindez a szövetkezeti 

termelés első lépéseinél komoly erőpróbát jelentett a 

fiatal termelőszövetkezetek vezetői és tagsága számára. 

A kezdeti nehézségeket - valószinüleg -, a szövetkeze-

tek szervezése körülményeinek javitásával az állami tá-

mogatás növelésével le lehetett volna küzdeni. Az indu-

láskor az erőket elsősorban az kötötte le, hogy alacso- 

nyabb, vagy magasabb fokon létrejöjjenek a szocialista 
nagyüzemi termelés keretei. A gazdasági megszilárditás 
problémái háttérbe szorultak. 

A termelési eszközökkel való hiányos ellátás a kö- 

zö.s gazdaságok elmaradása a szövetkezeti mozgalom indulá- 
sának első éveiben jelentősen akadályozta a termelés va-

lamennyire is nagyüzemi jelleget felmutató kialakitását, 
illetve az egyéni kisparaszti gazdaságok termelési Szin-t 
vonalának elérését.,, A dolgozó parasztság jelentős részét 

alkotó középparasztság kivül maradása a szövetkezetekből 

mind politikai, mind gazdasági tekintetben fékezte a me-

zőgazdaság szocialista átszervezésének menetét. A terme-

lőszövetkezetekben egyre romlott a helyzet. 1951-ben a 
Dózsának 1 445 katasztrális hold földje volt és 217 tag-

ja. Már 14 hold föld jutott egy tagra. Azazhogy jutott 

volna, de sok névleges tsz-tag szerepelt a tagok között, 

mint a tanácselnök, tanácstitkár, rendőrparancsnok és más 

funkciorkiusok, akik nem a tsz-ben dolgoztak. Sok jó ká- 

dert elvittek a faluból abban az időben különböző funk- 
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cióba. Tehát sok volt a föld, a tagok között sok volt 

a lazaság, a földeket nem tudták jól megmüvelni, kevés 

termett, azt a keveset is felélte a szaporodó állatál- 

lomány, ami abban az időben még nem jövedelmezett. 1952 

aszályos év volt, félmillió forint hiánnyal zárt a Dózsa, 

és egy munkaegység csak 4 forint 8 fillért ért. 

A szövetkezetek szervezése ez időben döntően külső 

erőkre támaszkodott, a szövetkezeti tagok teljesen elzár— 
kóztak a felvilágosító és szervező munka elől A kedve— 

zőtlen feltételek miatta dolgozó parasztok húzódoztak a 

belépéstől, ezért-a jelentősebb számszerü növekedést az 

önkéntesség megsértése tette csak lehetővé. . 

Mg  csak fokozta a nehézségeket az 1952—ben megemelt be-
szolgáltatási kötelezettség tulságosan magas mércéje. 
lóg a jól felszerelt, jó földterületen dolgozó parasztok . 

sem tudták hiánytalanul teljesiteni a beadást. Napiren— 

den voltak a végrehajtások, a padláslesöprések. A község— 

ben az igazi kulák, a nagygazda, a zsirosparaszt kevés 

volt. De nem a kuláklistán. Találtak sok kulákot. Nagyon 

sok igazságtalan zaklatás érte az upusztai középparasz- 

t okat . 

A kisparaszti gazdaságok fokozott megadóztatásával a  ter-

melőszövetkezetek szaporodását, mezőgazdasági nagyüzemek 

megteremtését szerették volna elérni. Ehhez azonban nem 

voltak meg a kellő feltételek. 

"A párt vezetői nem vették figyelembe azt a lenini 

tanitást, hogy a kisárutermelőket csak hosszadalmas, i-

gen türelmes szervező munkával lehet átformálni: hogy a 

proletárdiktatura alapja a munkás—paraszt szövetség, a-

melyet nem szabad a mezőgazdaság szocialista átszerve-

zésnek erőltetésével, a parasztsággal szemben alkalma-

zott erőszakkal veszélyeztetni. Bár több izben is han— 

goztatták, hogy a mezőgazdaság átszervezésében nem sza— 

bad megszegni az önkéntesség elvét, valójában az átszer-
vezés erőltetett üteméből szinte szüks égszerüen követke- 
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zett az önkéntesség megsértése." /E4.  

A termelőszövetkezeti tagságjelentős része sem  
talált biztos megélhetést a közösben, ezért a népgazda-
ság  más ágába mentek el dolgozni„ 

Nagyszénásról 1953. tavaszán a tsz. engedélyével sokan 
elmentek az iparba dolgozni, hogy egy kis pénzt keres-
senek. Mivel a gabona nagy részét beadásba vitték, jó-
formán semmit sem oszthattak a tagoknak. Nem  a paraszt 
kenyere volt már a legfontosabb, hanem a  beszolgálta- 
tás teljesítése. 1953. tavaszán sok tsz-tagnak nem volt 
kenyere. Szűkös, nehéz volt a helyzet, de a tagok nagy 
része kitartott a tsz mellett. A felső vezetés ráerősza- 
kolta a tsz-re a gyapottermesztést, 120 holdon vetették. 
Se kedvük, se adottságuk, se szakértelm:ikk nem volt hoz-
zá. Napszámosokat fogadtak a megművelésére, azok elvit-
ték még azt a kis pénzt is, amit kaptak érte. 

Jobb lett volna a nagyon jól jövedelmező konyhakert, 
vagy akár a kukorica. Ez is egyik oka volt, hogy a tsz-
tagok nem szívesen dolgoztak a közösben, de  akadtak  o-
lyanok is, akik arra számítottak, hogy majd  ad az állam 
pénzt, ha azt akarja, hogy ne menjen szét a tsz. Igy az- 
után az igyekvő, szorgalma tagok rosszul jártak. Elő- 
fordult, hogy a pártszervezet és a tsz vezetői házról- 
házra jártak a tsz tagokhoz, hogy menjenek dolgozni. 
Hibák voltak, - ahogy az 1953. zárszámadási közgyülés 
megállapitotta - a tagok munkájában is és a vezetésben 
is .  Ebben az évben csak egyszer  kapálták meg a kukori- 
cát. Hanyagul végezték a munkájukat az állatgondozók is. 
1953-ban  850 malacból - csak a Dózsában - 238 hullott 
el a rossz gondozás miatt.  A baromfitenyésztésben_s . 

nagy volt a hanyagság az átlagos évi tojáshozam 48 volt. 
Hiba volt az ells nőizéssel és a nyilvántartással„ Nem 
védték kellően a közös vagyont. Maga a vezetőség sem lé-
pett fel azok ellen kellően, akik a közös vagyont kisa-- 
j átitották,, 
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Közben 1950 októberében Nagyszánáson is mint minde-
nütt az országban lezajlottak az első tanácsválasztások. A 
község,első tanácselnöke Lestyán András lett, 1962-ig volt 
a községi tanács élén /most a Lenin Tsz párttitkára./ 

Azok a szegényparasztok, akik , 1948 ban a földbér- 

lő szövetkezetet megalakitották nagy bizakodással 1 és lel-
kesedéssel kezdték a munkát. De a bizakodás éveken át csak 
bizakodás maradt. 

1951-ig még haladtak valamelyest előre. De ötvenkettőben 
nagyon rossz esztendő következett. Elfagyott minden. Nem 
volt kenyér, de még krumpli sem. Pedig már akkor megnöve-
kedett a földterület ás a tagság is. De ez növelte a bajt. 
Akik később csatlakoztak hozzájuk, otthagyták . rájuk a föl--
dett. Egy-egy tagra 30-40 kat?szteri hold jutott. A föl-
det nem tudták jól megművelni.. 

A községi tanács egyik 1951--es statisztikai jelentése sze-
rint a község földterülete a következőképpen alakult 1951- 
re: 

termelőszövetkezetek földterülete: 	3,428 kh. 
- 3,722 kisparaszt földje: 	12,415 kh, 

34 kulák földje: 	679 kh. 

A Gyulai Állami Levéltárbán az abban az időben a 
• községből küldött jelentések túlnyomó többsége. azzal fog-te 
lalkozik,'milyen terményből hány százalékra teljesitette 
a falu a beszolgáltatást. Például egy részjelentés 1951-
ből: 

"223 dolgozó paraszt 150 arra, teljesitette beadá- 
si kötelezettségét, 261-- 200 %.--ra, 104 paraszt pedig 300 
%rra, 47 helyen kellett helyszinelést végezni". 6E'  Ezek 
voltak azok a hirhedt padláslesöprések. A.kiváló minő- 
ségü termőföldön dolgozó parasztok asszonyai sorbanáll- 
tak kenyérért... 
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A korábbi években elkövetett szektás hibák, . az elég sü- 

rün előfordult erőszakosságok, a termelőszövetkezet gaz-

dasági megerősitésének elhanyagolása, valamint az 1953. 
juniusi határozat jobboldali torzitásai országosan tö-

meges kilépésekhez és termelőszövetkezet feloszlatások-
hoz vezetett, Nagy Imre emlékezetes fellépése bátoritotta 

a szövetkezetellenes erőket, a kulákok szövetkezetelle- 

nes lépéseit, akik visszakövetelték betagositott föld-

jeiket, épületeiket, gazdasági felszereléseiket. A  re- 
-  akciós erők támadása a közös gazdálkodás ellen a szövet- 

kezeti mozgalom hivei körében nagy zavart okozott olyan 

körülmények között, amikor mezőgazdaságunk egész szoci-

alista szektorában egyébként , is súlyos gazdasági prob-
lémákkal kellett megbirkózni .  A szövetkezeti parasztok 
nem érezték eléggé maguk mögött a párt és , az állam tá- 

mogatását és ez is bénitólag hatott a termelőszövetkeze- 
tek hiveire a termelőszövetkezetek védelmében .  

Nagy erőfeszitésébe került Nagyszénáson a két termelő-

szövetkezet pártszervezetének és a szövetkezethez ra- 
gaszkodó tagjainak, hogy 1953 őszén senki sem hagyta,ott 
a termelőszövetkezeteket. Ebben az időben a tagok és ve-

zetők nagy részét nem annyira a jövedelem tartotta benn 

a tsz-ben -, mert a jövedelem általában nem érte el az 

egyéni parasztokét -, hanem a szocializmus ópitésébe, a 

szövetkezeti mozgalomba vetett hitük, a közösség iránti 
felelősségük„ 

Csak 1954-ben vált ki a Dózsából egy kisebb csoport, igy 
csökkent a területe és a tagok száma is .  

A helyzet teljességéhez tartozik, hogy végül is a terme-

lőszövetkezetek életében, gazdálkodásában a juniusi ha-
tározat és az,azt követő intézkedések kedvezően éreztet-

ték hatásukat. A termelőszövetkezetek önállósága növeke-

désének eredményeként a közös gazdaságot a szövetkezet 

tagjai jobban magukénak érezték, adottságaikat kezdték. 

jobban kihasználni, a beadási kötelezettségek mérséklé-- 

se miatt jobban tudtak élni a piaci lehetőségekkel. 



1954 tavaszától fokozatosan javult a tsz-ek mun- 
kája és eredményeik is jobbak lettek. Növelték az állat-
állományt, igyekeztek sok takarmánynövényt termelni .  A 

gépállomás is jobban és  többet segitett. A termelőszö-
vetkezeti tagok is szorgalmasabban dolgoztak. 1954-ben 
búzából 11 q, cukorrépából 199, takarmányrépából 350, 
dohányból 12,60, lucernaszénából 25, csöves kukoricá 
ból 25 mázsás átlagtermés volt a Dózsában, és 1954-ben 
már az állattenyésztés 1 millió 333 ezer forint jöve-
delmet hozott. Ez már nagy haladásvolt, például ah- 

. hoz képest, hogy 1951-ben az állattenyésztés haszna 

még csak 185 ezer forint volt. 

Közben a község is épült. A földreform során kiosztott 
házhelyeken egymás után épültek az új házak. 1954--ben 
többségében társadalmi munkával négy új tanterem épült 
a község legszebb iskolájához. 

A közös gazdálkodással kapcsolatos jobboldali tor-
zitások feltárására az MDP. Központi Vezetőségének 1955. 
márciusi ülésén került sor, majd néhány hónap múlva a 
Központi Bizottság újra állást foglalt a szövetkezeti 
szektor mennyiségi fejlesztése mellett .  

A nagyszénási Dózsa Tsz. üzemi pártszervezetének taggyü- 
lésé 195E. februárjában elhatározta, hoF,y a községet még 
195E-ban tsz-községgé alakitják. /E7 ' Előkészitve nem 
volt az átszervezés. A fejlesztési munka során az ütem 
növelése érdekében az önkéntesség megsértése ás más ad-
minisztrativ módszerek újra előkerültek. Az újabb hibák 
ismét ürügyet adtak a  jobboldali  elem támadására. Ez 
most már egyre inkább nem az szövetkezeti mozgalom egyes 
hibái, hanem az egész szocialista mezőgazdaság ellen i- 
rányúlt. 

A mézőgazdaság szocialista átszervezését helyes i-
rányba kivánta terelni a Magyar. Dolgozók Pártja Központi 
Vezetőségének 195E. julius 18-i ülése, Sok óv után a Köz-

ponti Vezetőségnek ez az ülése végre nem zárkózott el a 
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szövetkezeti mozgalom meglévő problémáitól, a mezőgaz- 

daság szocialista átszervezéséhez szükséges feltéte-

lek megteremtésétől. A határozat az erősödő jobboldali 

nézetekkel szemben határozottan sikraszállt a mezőgaz-

daság szocialista átszervezésének politikája mellett„ 

A szervező munka során előirta az önkéntesség szigorú 

betartását és hangsúlyozta a parasztság meggyőzésének 

szükségességét. A mezőgazdaság szocialista átszervezé-

se fő útjának a termelőszövetkezeteket jelölte meg, de 

ugyanakkor nagyobb mértékben szorgalmazta az alacsonyabb 

típusú szövetkezetek /termelőszövetkezeti csoportok, 

szakszövetkezetek, társulások/.szervezését. A határozat 

a termelőszövetkezetek állami irányításának megjavitá-

sára, a szövetkezeti demokrácig érvényesitésére is meg-
felelő döntéseket tartalmazott, /E8 ' 

Az 195E. évi KV. ülése a termelőszövetkezeti gaz-

daságok megszilárditásának érdekében is sok intézkedést 

dolgozott ki. Igy az épitőanyag és egyéb eszközellátás 

megjavitását, az univerzális erőgépek és pótkocsik meg-

vásárlását a szövetkezetek részére, irányt mutatott a 

szövetkezeti közös épitőbrigádok megalakítására, a fo- 

kozatosság nagyobb mérvü érvényesítése céljából lehe-

tővé tette, hogy az állatállományt annak arányában vi- 

gyök be a közösbe, ahogyan az elhelyezés és a takarmá-

nyozás fokozatosan biztositva lesz. Támogatta a beadás 

teljesítése után a szabadpiac előnyeinek kihasználását, 
a havi rendszeres előlegezés megvalósitását'és az öreg, 
munkaképtelen szövetkezeti tagok nyugellátásának intéz 
ményes megoldását. /E9-  

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 

195E. juliusi határozata a szövetkezeti tagság körében 
is kedvező visszhangra talált„ 

195E-ra azt is elérték a szövetkezetek; hogy legalábbis 

Nagyszénáson az átlagtermésük is jobb volt, mint az egyé- 
niek átlaga. 



195E. augusztus 27—én tárgyalta a községi párt 

végrehajtó bizottság , .az aratás—cséplés eredményeit. A 
jelentés szerint: 

Át lagtermés  : 

egyéniek: 

búza: 

q. 

őszi árpa: tavaszi árpa: zab: 

7,80 9,10 q. 8,30 q. 8,50 q. 
Lenin Tsz. 11,80 " 15,60 " 10,70 " 6,— " 

Dózsa Tsz. 11,70 " 15,80 " 12,30 " 4,50 " 
Uj Élet Tsz. 6,71 " 14,- " 6,7E " 8,54 " 

nagy volt a belvizkár, a kalászosokat is vizben aratták. 

.A jegyzőkönyv szerint a község kenyérgabona ellátá-
sa  nem volt biztositva, elégedetlenkedtek az emberek. A 
pártszervezetben is torzsalkodások voltak, fegyelmi ügyek-
kel foglalkoztak, 

Az akkori ügyészségi, bírósági jelentések azt tanusitják, 
hogy bizalmatlan volt a hangulat az egész megyében. l71 " 

Összességében 1955-eben és 1956—ban már kezdtek az 
emberek jobban élni, megindult az egyenletesebb felfelé 
i ve lő fejlődés, nagy kár, hogy az 1956. j uli usi = alap-
jában helyes -- határozatok végrehajtását, megakadályozta 
az 195E—os ellenforradalom. 

AZ ELLENFORRADALOM  

Az ellenforradalmi eseményekről sok 'emberrel beszél-
gettem a faluban, többek között Kaczkó Mihály jelenlegi 
tanácselnökkel, aki 195E--ban a Lenin Tsz—ben dolgozott 
és elbocsátották munkahelyéről, mint kommunistát, Mórocz 

János községi párttitkárral, Talpas István községi tanács-- 

Az Uj Élet Tsz. átlagtermésének oka az volt, hogy 



_E3— 

titkárral és,másokkal. Olvastam a Községi Tanács VB 
440/1957. sz. jelentését az ellenforradalmi események-
ről, amelyét a megyei dokumentációk összeállitásához 
küldött, 	 . 

195E. október 23—án nyugtalanság volt az  egész köz-
ségben. Huszonnyolcadikán volt az első felvonulás olyan 
jelszavakkal, hogy "egyforintos kenyeret, Rákosinak kö-
telet." Megalakult az úgynevezett forradalmi tanács, 
Trabak Pál vezetésével, Ténykedésük: pártháznál, ta-
nácsnál, gépállomáson könyvégetés, pártzászlók égeté- 
se.  Romboltak a földmüvesszövetkezetben, a szabadság-
harcos szövetségben. A tanácsháztól elzavarták Lestyán 
tanácselnököt, a tanácstitkárt és néhány alkalmazottat, 
helyette maguk ültek be a tanácsházára. Listát állitgt-
tak össze a kommunistákról, akiket ki akartak irtani„ 

A szervezkedők összetétele: korábban sértett emberek, 
közönséges b üncselekményekért büntetettek — például 
Filó György, — meggondolatlan fiatalok, volt kulákok 
/földjüket akarták visszaszerezni/, államositott : há-- 
zak tulajdonosai, volt csendőrök. Az egyik vezető Fecske 
István evangélikus lelkész, aki úszitó prédikációt, tar-- 
tott, 

A vezetők többsége büntetett előélet ü. Egyik  "jelentős"  
ténykedésük, amit a termelőszövetkezet nagyon megsiny- 
lett, hogy levágtak 37 szarvasmarhát és felhasitva a 
"felkelőknek" küldték, A kisérő levelén október 29—i 
dátum, pecsét és sok aláirás van. Kiosztottak 240 ma-
lacot is. 

A jótékony kisérők egy része disszidált, például Skul— 
téti István valahol Kanadában ól. 

Az ellenforradalmi felkelés, amelyet a magyar népi de— 
mokrácia vivmányainak megsemmisitésére robbantottak ki, 
195E. októberében nagy erőfeszitéseket tett a termelő—

.szövetkezeti mozgalom szétzúzására is. 
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A termelőszövetkezeteket is megingatta az ellen-

forradalom, az emberek többsége nem dolgozott, az idős 

tsz-tagok és a kommunisták álltak helyt azokban a na- 

pokban. Sokan kiléptek. Jellemző volt a határozatlan-

ságra, hogy volt olyan tag, aki egyik nap délutánján 

kilépett, éjszaka töprengett, nem aludt és másnap reg-

gel visszament a,vezetőséghez bocsánatot kérni, és kér-

te vegyék vissza. 	 . 

Az ellenforradalom néhány napja alatt nagyon komoly pusz--
titást vittek véghez a községben, Trabak Al vezetésé-
vel a gépállomáson, a tanácsházánál, a központi iskolá-r 

nál plakátokat, könyveket, Lenin, Sztálin képeket éget-

tek.'  A pártháznál "minden kommunistát kiirtunk" jelszó-

val égették a  párt zászlaját és iratai t.  Hetvenkét tagú 
"forradalmi tanács" alakult. Ténykedésüket zürzavar jel-
lemezte. Legfőbb gondjuk az volt, hogy a .föld visszaa-

dást hogyan oldják meg, hogyan számolják fel a Pártot, 

hozzanak létre új pártokat, és legfőképpen kinek - mi- 

lyen beosztása legyen a vezetésben„ 

A községházánál rendezkedtek be. Nyugati rádióadásokat 

hallgattak, sztrájkokra, tüntetésre uszitottak. Novem-

ber 3-án hazatértek a községbe Nyugatról Huszár Sándor, 

Huszár István és Szabó József, akik fegyveres harcra u- 

szitottak. Azt mondták, ha Budapesten vér folyik, ott 

is /Nagyszánáson/ folyjon vér. Akadt egy Hamza Károly 

nevü honvéd hadnagy, aki arra vállalkozott, hogy az e- 
gyik laktanyából fegyvert szerez és  a nagyszénási gép-
állomásnál védelemre rendezkedik be azzal a céllal, 

hogy felvegye a harcot a szovjetek ellen. 

Erre azonban nem került sor, mert a közeledő szovjet 

csapatok megakadályozták. Megérkezésük pirére az ellen-

forradalom "vezérkara" szétszaladt, szétzüllött, töb-- 
ben disszidáltak. 
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A KONSZOLIDÁCIÓ, A TERMiaSZOVETKBZETEK  

SZERVEZETI,  POLITIKAI HELYZETE, FEJLŐD' -' E  

195E, októbere után - a szövetkezeti mozgalmat ért  

nagy károk ellenére is - meg volt az az alap, amelyet  
megszilárditva a múltban elkövetett hibák következmé-  
nyeitől megszabaditva, megfelelő feltételéket lehetett  
létrehozni a termelőszövetkezeti mozgalom megszilárdi-
tásához és fejlesztéséhez.  

Az 195E. évi októberi ellenforradalom leverése u-
tán a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Forradalmi  
Munkás-Paraszt Kormány a termelőszövetkezetek megvédés  
se, a mezőgazdaság szocialista átszervezése terén a kos 
rábban elkövetett hibák kiküszöbölése, a közös gazdasá-
gok megerősitése érdekében számos intézkedést hozott„ A 
kötelező beadás megszüntetése, a termelőszövetkezetek 
önállóságának helyreállitása, a kötelező vetésterv meg-
szüntetése, a közös vagyon széthurcolásának megakadályo-
zása, a kilépőkkel a törvényes alapon történő elszámolás 
biztositása mind erősítette a mezőgazdaság szocialista  
szektorát.  

Az ellenforradalom leverése után viszonylag hamar 
következett be a konszolidáció. Amikor megalakult a,mun-
kás-paraszt kormánya községben is javult a helyzet. 
Létrehozták a pártszervezetet, sokkal kevesebb, de sta- 
bilabb taggal, elzavarták az ellenforradalmi bizottságot. 
Sokakat, akik bünöket követtek el az ellenforradalom i- 
dején több-kevesebb börtönbüntetésre ítéltek a birósá--  

• gok. A községben helyreállt a rend. De a tsz-tagok visz- 
szaemlékezése szerint nagyon nehéz volt 1957 tavaszán új-
ra beindítani a közös munkát. Nehéz volt újra fegyelme- 
zettségre nevelni a tsz-tagokat. Volt olyan eset is, 
hogy aki végképp szemben állt.a tsz-ben a rendes munká-
val, állandóan elégedetlenséget szitott, kizárták,; 



Mivel 1957 tavaszán valóban azok maradtak meg tsz—
tagnak, akik hittek a nagyüzem fölényében, lelkesen, 
összeforrottabban kezdtek dolgozni. A vezetés is hatá-- 
rozottabb lett. És már 1957 őszén 38,58 forintot ért 
egy munkaegy ség, ez E forint 10 fillérrel volt magasabb 
a tervezettnél. 

A jó időjáráson kívül ez annak köszönhető, hogy szorgal- ,  
urasan dolgoztak a tsz tagok. 

Az 1957—es zárszámadáson már következő célokat tüzték 
maguk elé a tsz tagjai: belterjes gazdálkodás folyta- 
tása, állattenyésztés fejlesztése, takarmánytermelés 
növelése, helyes vetésforgó, megfelelő üzemi arányok 
kialakitása, stb. 

A nagyszénási Dózsa Termelőszövetkezetnek, amely ponto— 

san 1948 ;  október 3—án kezdte meg a közös munkát, 1958—
ban — 10 évvel később — 1 270 hold földje vol t.  Ebből 
9E4 hold szántó, 200 hold legelő; 34 hold gyümölcsös 
ezt már ők telepitették -r a 15 hold szőlővel együtt és 
volt 21 hold erdő. 

Ezen a területen '— akkor — 136 család 211 tagja dol-
gozott, mint állandó, munkakönyves tag, 

Az állatállomány tulajdonképpen akkor kezdett ki—' 
alakulni. Nagyon rosszul érintette őket, hogy az ellen- 
forradalom nagylelkü vezérei 3E tenyészüszőt vittek el 
tőlük felhasitva, s összes káruk —, amely jórészt_az ál-
latállományt érte -- majdnem egymillió forint volt. 

1958 nyarán volt a közösben 115 szarvasmarha, amiből 
60 tehén /39 törzskönyvezett/ 407 sertés— -- ebből 37 
anyakoca -», 135 tenyészsüldő --, 39 lő, 729 juh és több 
mint 3 000 baromfi. 



Osgyáni János, a Dózsa Termelőszövetkezet lel-
kiismeretes könyvelője rakta össze és őrizte meg a 
tsz múltját megörökitő iratokat, amelyekre azt is le-
hetne mondani, hogy beszédes számok. 

Néhány táblázat ezekből: 

A TAGLEJ'SZÁRA ES A TERÜLET ALAKULÁSA:  

Dátum : Taglétszám: Összterület 
kh. 

Szántó 
kh. 

1949 71 199 199 
1950 127 449,5 
1951 217 1 445,5 1 0E2,5 
1952 276 1 291,5 1 070 

1953 281 1 561 1 05E 

1954 272 1 314 1 126 

1955 283 1 1E4 890 

195 6 269 1 3E4 1 073 
1957 201 1 093 791 

1958 214 1 270 964 

AZ A.LLATTENY.d;SZT ESBOL ES A NÖ3t 	ERIt2ELESBOL 
ER:ED5 B.E,V ÉT EL s  

Dátum: 	Állatte— • 	Növényter— 	Össze— 
nyésztésből: mesztésből: 	sen: 
származó bevétel 1000 It—ban: 

19 51 
1952 

1953 
1954 
1957 
1958 
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049 
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945 

641 

822 , 

934  
649 

1 

1 

1 

1 

3 
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351 
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983 

481 
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Érdemes megfigyelni azt is, hogyan alakult a ve-
tésszerkezet a főbb növényeknél, mondjuk 195E-57 -•ben, 
1958-ban és 1951-52--ben. 

A termény neve:  
Vetésterülete a szántóterű 

let %--óban 
1951==52 195E-57 1957-=58 

Kenyérgabona 36,5 37,4 39,E 
Takarmánygabona 
ebből 
kukorica 

28,9 

13,8 

36,16 

18,6 

31,7 

18,7 
Cukorrépa 1,6 4,8 4,2 
Dohány 1,5 3,8 3,7 
Szálastakarmány 
ebből 
pillangós 

14,7 

11,5 

14,- 

9,5 	. 

14,9 

9,5 
Gyapot 12,- 

AZ ;EGr TJfUNKAEGYSEGRE JUTÓ RE ,  ZESED E :  

Dátum: Egy munkaegységre jutó részesedés 
összesen: ebből természetben pénzben 

1949 17, - .: 

1950 17,88 44 56 

1951 19,10 57 43 

1952 4,08 27 73 
1953 19,39 59 41 

1954  22,45 44 56. 

1955 30,27 50 50 

1956 33,40 55 45 

1957. 38,58 54  4E 

1958 44,14 35 65 



Ezzel egyidőben fokozat9san növekedett a fel nem  

osztható szövetkezeti alap is Mégpedig a következőkép-

pen:  

Dátum: Vagyon /1000 Ft./ Dátum: Vagyon /1000 Ft/  

1949 3 1954  852  
1950 118 1955 1 131  
1951 348 1956 1 338  
1952 431 1957 1 622  

1953 517  

Es végül a zzük meg az egy tagra jutó munkaegy-

séget abban a 3 évben, amikor a jó ellenőrzés és nyil- - 

vántartás miatt már nem volt nagyobb mérvü munkaegy-

séghigitás:  

Dátum 	Az egy tagra jutó össz- 
munkaegység egész ében: 

1956 
1957 
~958  

237  
319  
3E0  /72 .  ~ 

Emlitettem korábban, hogy 1948-ban 16 szegény-  

ember hajdani kubikosok, napszámosok és zsellérek a-

lakitották meg Nagyszénáson a földbérlő szövetkezetet;  

Ebből a hajdani /nem is olyan hajd ani/ 100 holdas bir-

tokból 1958-ra 1 ;  700 holdas gazdaság lett. Vagyonuk ki-i  

lenc és fél millióra nőtt .  Negyvenhárom holdon telepi-
tettek gyümölcsöst. Jelentősen növekedett az átlagter-

més.  
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Néhány összehasonhitó adat:  

Holdankénti termés 

1949: 	1958: 

Búza 

;árpa 

Cukorrépa 

7 q. 
8 it  

140 " 

13,E q. 
18,5 " 

230, - " 

Állatállományuk 1958-ban: EE tehén, -- 185 nö-. 

vendékmarha, 50 anyakoca, 200 db. hizó, 337 süldő, 
1 200 juh. Volt már teherautójuk, Zetorjuk, vonató, 

daráló. A termelőszövetkezet értelmes vezetői  mega- 

lapozott tervekkel dolgoztak. Rájöttek, hogy a jöve-
delmezőbb, belterjesebb gazdálkodásnak a fejlett ál- 

lattenyésztés a feltétele. 

Dohánykertészt, állattenyésztési szakembert, 

könyvelőt tanittattak, hogy szakszerüen, nagyüzemi 

módon vezethessék a gazdálkodást. K orszerü nagyüzem 
lett a Lenin Termelőszövetkezet 1958--ra, és megala 

kulásának 10 éves évfordulójára igen magas kitűnte 

tést kapott, a Munka Vörös Zászló Érdemrendjét„ /73 ' 

Közben óriásit fejlődött maga a község is. A 

felszabadulás óta annyit fejlődött ez a kis alföldi 
község, hogy egészen meglepő. Többet, mint megala 

pitásától számitva /1850/ az előző száz év alatt, 

A községben a felszabadulás után megduplázó-

dott a lakóházak száma, körülbelül 800 lakóház épült, 

de milyen lakóházak? Akármelyik város villanegyedé-

nek el lehetne fogadni az új településeket. Csinos 

kettő vagy több szobás /padlós/ többnyire fürdőszo- 

bás, villanyvilágitással felszerelt lakóházak. Körü-

löttük gyümölcsöskertek és virág, - nagyon soka vi- 
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rág, az utcákon is —. Pontos számot a felépült há-

zakról szinte nem lehet irni, mert napról napra ké-

szülnek el újabbak és újabbak, jelenleg is folynak a 

családi ház épitkezések. Igy az országosan égető lakás— 

probléma a községben nagyjából megoldottnak tekinthető. 

Négy új kút épült, 13 kilométer villanyhálózat, 22 ki-

lométer járda a község utcáin, a felszabadulás után, 

különösen 195E utáni években. 

195E—ban olaj után kutattak a községben /,mivel Oros-

háza környékén elég sok olajat és földgázt találtak/ 

olaj helyett 9E C o  hőforrást találtak, amely nátrium— 

hidrokarbonátot tartalmaz. Gyógyfürdő létesitésére is 

alkalmas. 

Felépült 5 és fél milliós beruházással Békés megye e-

gyik ' legszebb strandfürdője, úszómedencével, gyógyme-

dencével, fedett fürdővel. Orvosok javaslatára sokan 

keresik fel most már a szomszéd megyéből is, rendsze-

res buszjáratok, Orosházáról úgynevezett fürdővonatok 

közlekednek a községbe, és nagyon sok magánautó parki— 

roz szinte minden nap a fürdő környékén. /74  

Felépült a községben 12 millió forintos beruhá-

zással egy korszerü szociális otthon, amely 200 idős 

embernek biztosit egészséges otthont, pihenést, tel-

jes ellátást, gyógykezelést, — vagyis nyugodt öregsé- 
get. 

Olvastam a Községi Tanács, és a Tanács Végrehaj-

tó bizottság jegyzőkönyveit. Mintha az 1949 előtti é-

vek "a hős korszak" határozottsága, okos, meggondolt, 

felelősségteljes munkája, intézkedései ismétlődnének 

meg a Tanács 195E utáni munkájában, — de sokkal nagyobb 

hozzáértéssel, 
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A IvLEZŐGAZDASÁG SZOCIALISTA ATSZERVEZLSE 

Az 1957  juliusában kelt "Az MSzMP agrárpolitiká-
jának tézisei "75  foglalkozott azokkal a sorsdöntő vál-
tozásokkal, amelyek hazánkban végbementek a felszabadu- 

lás óta. Különösen kiemelte a mezőgazdaság terén bekö-

vetkezett változásokat. Részletezte azokat a hibákat, 

amelyeket korábban elkövettek a mezőgazdasági termelés 

irányitásában /túlzott beadási kötelezettség, erősza-

kos tsz szervezés, bizonyos, nem kifizetődő növények' 

termelésének kényszere,/ 

Ezekután t/... az MSzMP a marxizmus-leninizmus tanitá-

sai alapján olyan agrárpolitikát kiván kialakitani, a-
mely figyelembe veszi az elmúlt évek tapasztalatait, 

jelenlegi helyzetünket, és erősiti a munkás-paraszt 

szövetséget, fejleszti a mezőgazdasági termelést, a 

mezőgazdasági munkásokra, félproletárokra és szövet-

kezeti parasztságra támaszkodva közelebb jut a paraszt-
ság fő termelő rétegeihez, a  kis-  és középparasztokhoz 

és sikeresen oldja meg a mezőgazdaság szocialista át--
épitésének nagy feladatát. "7E  

A legfontosabb mezőgazdaságot érintő intézkedések vol-

tak a beadási kötelezettség eltörlése, a vetési kény-

szer megszüntetése, az erőszakos szövetkezetszervezés 

és tagositás hibáinak helyrehozása, a föld adás-véte-
lének 5 holdig történő engedélyezése, a föld bérbeadá- 
sának megkönnyitése, az állami szabadfelvásárlási árak 

bevezetése,, a termelőszövetkezetek önállóságának foko-

zása. Mindezek az intézkedések azt eredményezték, hogy 

az állami gazdaságok, termelőszövetkezetek és az egyé-i 

nileg gazdálkodó parasztok is biztonságosabban termel-

tek. Ezzel egyidejüleg azonban az országban és Nagyszé- 

nás határában is - erre külön kitérek, mert fontos a 

tsz szervezés további alakulása szempontjából, 	a kö- 
zépparasztok megerősödtek. Mivel gazdaságukban lehető-

vé vált a bővitett ujratermelés, kapitalista tendenci-

ák mutatkoztak. Különösen Ujpusztán /jelentős régi ta- 



-73- 

nyarendszeres határrész/ erősödtek meg a középparasz-

t ok. 

A termésátlagok javultak a megmaradt tsz—ekben is„ 

1959-ig a termelőszövetkezetek földterülete és taglét- 

száma körülbelül az ellenforradalom előtti szintre e-

melkedett. 1959 januárban jelent meg a Társadalmi Szem-
lében a "Közlemény az MSzJVJP Központi Bizottsága 1958. 

decemberi ülésének határozatáról.. /A Párt agrárpoliti-

kájával kapcsolatos egyes kérdésekről és termelőszö 

vetkezeti mozgalom további fejlesztéséről "77  ..  

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott 

sága 1958. decemberi határozata fő feladatként és na— 

gyon közeli célként jelölte meg a mezőgazdaság szoci-

alista átszervezésének meggyorsitását. Ezt a ce "lkitü 
zést több körülmény indokolta: 

"Társadalmunk szocialista átalakítása — állapitja meg 

a határozat — csak a mezőgazdaság szocialista átszerve— 

zésével válik teljessé, csak ezzel szüntethetjük me g . 
népgazdaságunk egész területén az embernek ember által 

való kizsákmányolását, csak ezzel foszthatjuk meg min-

denütt gazdasági alapjuktól azokat az erőket, amelyek 

a kapitalizmus visszaállitására törekedtek, csak ezzel 
vesszük elejét újabb ilyen 'erők keletkezésének,; , "78  

A határozat alapján országosan megtörténtek az 

előkészületek, felmérések, amelyeknek az volt a célja, 

hogy lehetővé tegyék a termelőszövetkezetek gyors fej-

lesztését, megtörténjék az ugrásszerü változás a mező-

gazdaságban, kialakuljon a szocialista nagyüzemi mező-

gazdaság; . 

A pártbizottságok rendkivül körültekintő irányelveket 

dolgoztak ki a helyzet pontos felméréséhez, és az át-

szervezés meginditásához. Az MSzMP. Orosháza Járási 
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Bizottsága például többek között a következőket java-

solta a pártszervezeteknek: 

"A szövetkezeti mozgalom tervszerü fejlesztése bizto— 

sitása érdekében .  községi mezőgazdasági fejlesztési bi— 

zottságok létrehozása szükséges, 

"A mezőgazdasági fejlesztési bizottság bízza meg a  me-
zőgazdasági szakembereket tsz. elnököket, hogy elemez-

zék a már működő termelőszövetkezetek gazdasági hely-

zetét, megszilárditásuk, továbbfejlesztéseik lehetősé-

geit. Üzemi arányokat, állattenyésztés, növényterme-

lés közötti arányokat, beruházott vagyon, a munkaer ő . 

és a földterület közötti arányokat, és a belterjesség 

további kiszélesítésének további lehetőségét segitsék 
elő •a munka helyes megszervezésével," 

4. pont: "A fejlesztési bizottság bizza meg a község-
ben  lévő mezőgazdasági szakembereket, tsz. vezetőket 
a község mezőgazdasági átszervezésének távlati tervé- 

nek kidolgozásával, amelyben rögzitse a gazdaságok szá-

mát, központok, létesítmények helyét, gazdálkodás pro— 

filját, állatállomány arányát, mennyiségét, a termés-

átlagokat, stb ;, /E távlati tervet ismertesse a község 

dolgozó parasztságával/; 

5./ "A fejlesztési bizottság a terület felmérése foly-

tán vegye számba, hogy a község melyik részén milyen 

szövetkezeti forma kialakitására van nagyobb hajlamos- 

ság, utána keresse meg azokat a személyeket, akikből 

előkészitő bizottságokat lehet alakitani, 

E./ Az agitátorok beosztását ugy kell megszervezni, 

hogy a bentlévő volt középparasztok, a jól gazdálko-

dó egyéni parasztokhoz, az agrárproletárokat a kis-

parasztokhoz, az egyéni gazdák hasonló rétegeihez ;  

A KISz tagokat az egyéni fiatalokhoz, a tsz. asszo-
nyokat az egyéni asszonyokhoz ossza be. 
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9./ A fejlesztési bizottság szervezze a községekben 

a téli nézőgazdasági szakoktatást, ezüstkalászos tan-
folyamokat. Ezeket a termelőszövetkezeten belül szer-

vezzék és ide vonják az egyénileg dolgozó parasztfia-

talokat is"79  

Az irányelvek alapján a Nav.yszénás községi Párt-  

bizottság az 1958. augusztus 30-i pártbizottsági ülés-  
re egy részletes jelentést állitott össze: 

"Nagyszénás község össz-területe: 

Ebből szocialista szektor, 

amelyen 

Egyéni parasztok kezén  

16 603 kat.hold 

5 590 " 	"  
443 család dolgozik, 

11 013 kat.hold 
van,,  

A község lakossága 	2 867 család 

Ebb ~íl : 
tsz. és tszcs. tag: 	443 család 

agrárproletár: 	3E2 	" 

félproletár: 	1 176 	" 

közép és kisparaszt': 	639 	" 
földdel rendelkező 

ipari: és egyéb mun- 

kás: 	140 " 

A község lakosságának összetételét elemezve azt  
kell megállapitani, hogy a község politikai életének i  
valamint a tsz. agitációs munka megjavitása mellett a 

Lenin,és a Dózsa tsz.-ek eredményei'segitik, hogy az 

agrárproletárok nagy számban lépjenek a nagyüzemi gaz- 

dálkodás útjára."8°  

Egy 1958. okt. 28-i jelentés felméri Nagyszénás  
község mezőgazdaságának fejlődését 1945-től 1958-ig .,  
úgy, hogy összehasonlitja a földreform utáni állapo-  
tot, amikoris kiosztottak 7 734 katasztrális hold föl-  
det 2 438 család között, az 1948-as helyzetet, amikor 



Dózsa Tsz. 
Lenin Tsz. 

17 Ft. 
15 Ft ,  

1958-ban: 
Dózsa Tsz. 
Lenin Tsz. 

43,14 Ft. 
44,E0 Ft. . 
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a két első tszcs. alakult és az akkori 1958-as hely-
zetet. 

A Dózsa és a Lenin tsz.-t 1948-ban agrárproletárok 
és új földhöz juttatott kisparasztok alakitották, a 
két tszcs-t összesen 23 tag, 148 katasztrális hold 
földön. 

1958-ban, a Dózsa tsz. -ben van 249 tag 
1 743 kat.hold föld, 

0 
a Lenin tsz. -ben van 208 tag 

1 790 kat.hold föld, 

A Dózsa tsz. vagyona 	8,900 000 Ft.,oszthatatlan 
szövetkezeti alap 	1,220 000 Ft. 

A Lenin tsz. vagyona 	9,500 000 Ft.,oszthatatlan 
szövetkezeti alap 	2,E38 000 Ft. 

Egy munkaegység értéke: 
1949-ben: 

Búza termésátlag: 

1949-ben: 
 

Tsz-ek 	7,30 q 
egyéniek 	7,40 q 

1958-ban: 
Tsz-ek 	10,87 q 
egyéniek 	8,37 q 
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1958-ban a község területének 31,3 fa-a volt a tsz-ek 

területe, 

egyénieké: 

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott-

sága 1958 évi decemberi, határozatában a marxizmus-le-

ninizmus szilárd alapjaira . támaszkodva dolgozta ki az 
átszervezés munkájának legfőbb követelményeit. Ezeknek 

megvalósitását a párt a szervező munka egész időszaka  
alatt töretlenül bizt ositotta.. 

A mezőgazdaság szocialista átszervezésének nagy mun-

kájában minden eddiginél nagyobb aktivitással vették 

ki részüket a régi szövetkezeti tagok, de az újak is 

segitették a szövetkezeti mozgalom kiszélesitését. A 

szövetkezetek tagjai maguk döntöttek a közös gazdálko-

dás fő kérdéseiről - a vezetők megválasztása, a közös 

termelés, a közös munka megszervezése, a munka díja- 

zása, stb, - ami a közös gazdálkodás beinditásáhóz nagy 
erőforrást jelentett e 
A mezőgazdaság szocialista átszervezése nyugodt légkör-

ben  ment végbe. A kulákok szövetkezetbe való belépésé- 

nek lehetővé tétele nagym értékben csökkentette az aktiv 
szövetkezetellenes erők lehetőségeit, 

Az átszervezés során biztositották a parasztok érdekelt- 

ségét a termelési eszközök és a háztájin felül lévő ál-

latok közösbe, való bevitelénél, és közös gazdaság foké- 

zatos megszervezésének követelményéből kiindulva külön-

böző átmeneti megoldásokat tettek lehetővé. 

A szövetkezeti gazdaságok eredményes gazdálkodá- 

sa érdekében széleskörüen alkalmazták a munkaegység- 

rendszert kiegészitő, különféle premizálási mddszere-- 

ket, átmeneti munkadijazási megoldásokat. Ezeknek az 

volt a lényege, hogy aki többet dolgozott és nagyobb 

E8,7  %.-a:  /81/ 
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termelési eredményt ért el, több lett a jövedelme — 

igy biztositották a szövetkezeti tagok anyagi érde-

keltségét. 

Megoldották a falusi dolgozók által régen óhajtott szo-

ciális problémákat, gondoskodtak az idős szövetkezeti' 

tagokról, megoldották a balesetbiztositást A mezőgaz-

daság szocialista átszervezésének munkájában a számszer 

rü fejlesztés és a politikai, szervezeti gazdasági meg-

szilárditás egységes feladatot képezett. Államunk, mun— 

károsztályunk biztositotta a szövetkezeti gazdálkodás 

meginditásához a legszükségesebb anyagi eszközöket. A 

szövetkezeti gazdaságok megszilárditásához, valamint 

az átszervezés folytatásához a párt megszervezte szo- 

cialista társadalmunk minden rétegének aktiv segitsé-

gét• 

A párt agrárpolitikájának végrehajtása az 1958, 

év végétől 1961. tavaszáig terjedő  időszakban  elve— 
zetett a mezőgazdaság szocialista átszervezésének be-
fejezéséhez, 

Teljesült a Magyar Szocialista Munkáspárt VII. Kong-

resszusának a mezőgazdaság szocialistaátszervezésé-
nek befejezésére vonatkozó célkitűzése, . 

A nagyszénási MSzMP, Végrehajtó Bizottsága 1959 ju-
liusában dolgozta ki a munkatervét a termelőszövetke -- 

zetek számszerü fejlesztésének előkészitésére 

Elhatározták, hogy feldolgozzák a tsz. agitációhoz: 

1. ./ Egy—egy termelőszövetkezet indulásának nehézségeit, 

jelentőségét„ 

2./ Milyen eredményt értek el a termelőszövetkezetek 

gazdasági, növénytermesztési, állattenyésztési 

területen, stb,, 



-79-- 

3./ Milyen a termelőszövetkezeti tag jövedelme, e gy—
egy tsz—tag múlt évi és jelenlegi gazdasági hely-

zete. 

4./ Milyen juttatással egészül ki a tsz—tag jövedelme, 

biztositás, családi pótlék, stb. 

Mit jelent a község szempontjából a termelőszövet 

kezetek termésátlagának alakulása. 

E./ Hogyan történik a  tsz—be  való belépés. Mit kell 

bevinni. Mikor és mennyit fizetnek az állatokért 

és a gazdasági felszerelésért. 

7./ Milyen a földjáradék nagysága, mikor kapnak nyug—. 

dijat, hogyan rendezi a termelőszövetkezet az i-

dősebbek problémáját." 82  Ezekből a témákból a- 

gitátor tanfolyamot tartottak .  Jól felkészitették a 

termelőszövetkezetek szervezőit 

1959. augusztus 28—ra összeállitottak egy jelen-
tést a községi pártszervezet gazdasági beszámolójához, 

amely szerint a termelőszövetkezeti gazdálkodás alaku— 

lása 195E és 1959 között a következő: 

Uj Elet Mezőgazdasági Tsz.: 

' Taglétszám: Földterület 
kh. 

Szántó 
kh. 

195E; 74 480 395 
1957: . 	59 488 396 

1958: 56  644 530 

1959: 62 - 	734  620 



,1 munkaegys. készpénz:  
értéke: 

Természet- 
ben: 

195E: 30.-r Ft. . 	4,54 Ft. 25,4E Ft. 

1957:  Kossuth:  22,38 " 1,38 " 21,— " 

Uj Élet: 43,39  " 2,74  " 40,65 " 

1958: Kossuth: 22,47 " 4, - " 18,47 " 

Uj Elet: 27, 35 " 4,25 " 23,10 " 

Termésátlagok alakulása:  

195E:  
Búza 	7.— q. 
Kukorica: 	9.50 " 
Árpa 	: 	12,— " 
Cukorrépa: E0.— ' " 
Dohány : 	10.— " 
Zab 	: 	3.80 

1957: Kossuth Tsz. Uj Élet Tsz: 

Búza 9.97 q. 10.5 q. 
Árpa 10.—  " 12.2 " 
Kukorica : 11.—  " 12.—  " 
Cukorrépa: 115.— " 150.— tt 

Dohány : 3.50 " 10.— " 
Zab : 3.50 " 12.— " 

1958: 
Kossuth Tsz. Uj Llet Tsz: 

Buza : 9. — " 10.50 " 

Árpa 14.— It  13.4 " 

Kukorica : 1E. — " 14.— 

Cukorrépa: 132.— " 130.— It 
 

Dohány : 7.2 " 9. —  " 

Zab : 8.95 " 6.30 " 
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Dózsa Mezőgazdasági Tsz.:  

Taglétszám: 	Földterület 
kh. 

Szántó 
kh. 

195E: 337 . 	1 533 kh. 1 242 . 

1957: 201 1 234 932 
1958:  176 1 421 1 118 
1959: 2 338 2 111 

1 m.e. Készp. /0 . Termé- jó ; 

értéke: szetben: 

195E: 33.40 13.40 40 20.- E0 
1957: 38.58 . 17.67 4E 20.91 54 
1958: E3,61 25. 43 59 18.18 41 

T e r rn é a á t l a g o k : 

195E: 1957: . 

Búza 11.61 12.57 
Ő.árpa : 15.08 15.90 
T. árpa : 12.- 18.60 
Kukorica : 18.5 • 21.- 
C.répa : 1E5,- 194.- 
Dohány : 12.05 11.40 
Zab 4.5 8.- 

1958: 1959: 
Búza : 11.51 13,56 
Ő .árpa : 16.14 17.01 
T .árpa : 1,2.52 14.25 
Kukorica : 14.- 
C.répa : 181.- 
Dohány : 12.77 
Zab 12.22 13.10 
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Lenin Termelőszövetkezet: 

Taglétszám: 	Földterület 	Szántó 
kh. 	kh.: 

	

195E: 	309 	1,753 	1 3EE 

	

1957: 	202 	1 154 	983 

	

1958: 	217 	2 029 	1 412 

	

1959: 	352 	2 200 	1 840 

1 m.e.ért.: 

	

195E: 	35.48 

	

1957: 	44.08 

	

1958 : 	36.- 

Koszpénz: 

15.83 

22.89 

17.-  

Természetben: 

14.65 

21.19 

19.- 

T e r m é s á t 1 a g o k:  

-  195E: 	 .1957: 

Búza 	 11.83 	13.94 
(.árpa 	 15.9E 	1E.- 
T.árpa 	 10.55 	,18.E0 
Kukorica 	 Y 	17.- 	 18.50 

Is 
C.répa 	160.- 	205.- 
Dohány 	: 	1E.- 	13.60 
Zab 	6.- 	10.- 

1958: 	1959: 

Búza 	12.- 	13.- 
Ő.árpa 	 16.50 	18.4E . 
T.árpa 	 12.- 	 17.20 
Kukorica 	20.- 
C.répa 	 140. 
Dohány 	 14; - 
Zab 	 5.- 	11.32 
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1959. augusztus 28.  

Községünk területén müködő . I. tipusu tszcs. E85 kataszt-

rális holdat tesz ki. 

Kossuth Tszcs. 	121 kh. 	24 tag, 

Petőfi Tszcs. 	113 " 	18 " 

Magvető Tszcs. 	110 	19 " 

Rákóczi Tszcs. 	128 	17 " 

Uj Világ Tszcs. 	113 	20 " /a tavasszal 

Ezüst Kalász Tszcs. 	78 	11 " 	alakultak. /83  

Nagyszénáson 19E0-ban kezdődött el az az agitációs 

munka, amelynek eredményeként 1961, januárjára meg is tör-

tént az átszervezés. 

A szövetkezeti mozgalom szegényparaszti jellege az 1958. 

évet követő időszakban megváltozott a kis— és középparasz— 

tok tömeges belépésével. A  kis—  és középparasztok törne 

ges belépése a közös munka nagy szinvonalbeli emelkedé-

sét  jelentette. A szövetkezeti gazdaságok sok nehézséget 

leküzdött régebbi tagságának a közös gazdálkodásban szer-

zett nagyobb tapasztalata párosulva a  kis—  és középparasz-

tok nagyobb szakismeretével nagy erőforrásává lett a to— 

vábbi még gyorsabb előrehaladásnak. A szövetkezeti moz-
galom nagy előnye lett, hogy a közös gazdálkodást is a 

korábbi éveknél lényegesen kedvezőbb feltételek mellett 

kezdhették el. A tömeges átszervezésnek a dolgozó pa— 

rasztság meggyőzésével nyugodt légkörben és nem kiéle-

zett osztályharcban történő végrehajtása nem járt együtt 

a közös gazdaságba bevitelre kötelezett állatok ás eszkö-
zök nagyobb mértékű elherdálásával, pénzzé tételével. Igy 

a dolgozó parasztok nem meggyengülve, hanem gazdaságilag 

jelentős erőt képviselvé léptek be. Ez jelentősen előse-

gitette az induló termelőszövetkezetek gazdálkodásának 

indulását. 
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Békés megyében viszonylag gyorsan haladt a termelő-

szövetkezetek szervezése. Mindenütt termelőszövetkeze-

tek alakultak Nagyszénáson egyes határrészeken még nem 

fejeződött be a szervezés, amikor Kaczkó tanácselnök 

visszaemlékezése szerint a község vezetői a Megyei Ta-

nácstól olyan javaslatot kaptak, hogy szervezzenek né-

hány termelőszövetkezeti csoportot, termelői társulást, 

mert ilyen nincs másutt a megyében. Abból, hogy megszer-

vezték, később nem kevés nehézség támadt. /De ez már nem 

feladata ennek a dolgozatnak. / 

Az átszervezés' után a következőképpen alakult a község- 

ben a helyzet: 

Sok kis- és középparaszt lépett be a már meglévő erős 

termelőszövetkezetekbe, a Dó zsába és a Leninbe, két 
határrészen új tszeket alakitottek. 

Igy a községben 4 termelőszövetkezet alakult: 

Dózsa 	3 281 kh.földön 	552 fő dolgozóval 
Lenin 	4 2EE " 	If 	470 " 	" 
Uj 1et 	854 " 	76 " 	u 

Vörös Hajnal 	1 340 T' 	u 	145 " 	"  

T e h á t: 	8 941 kh.földön 1 243 fő dolgozóval, 

a termelőszövetkezetek akkori legfejlettebb tipusai jöt-

tek létre !  

Egyidejüleg megalakitották túlnyomó többségében a 

középparasztok a Pálmatér-Malmosi határrészen a Kossuth 

Tszcs-t, a Nyugat Ujpustai határrészen a Kinizsi tszcs-t, 

és Közép Ujpusztán az Aranykalász tszcs-t1 

Ezek közül a Rákóczi és a Kinizsi a község határának leg-

rosszabb minőségü szikes termőterületén alakult  /Székes, 
Nyugat-Ujpuszta/, Közép Ujpusztán az Aranykalászt a ta-

nyasi élethez szokott régi gazdák alapították, 
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Birtokmegosztásuk a következő volt: 

Aranykalász tszcs: 411 kh. 

Kinizsi tszcs: 1 037 " 
Kossuth tszcs: 1 985 " 

Rákóczi tszcs: 750 
„/84  

Az 19E1. január 4—i rendkivüli tanácsülésen je-

lentették be ünnepélyesen, hogy a község határában a 

szocialista átszervezés 88,,5 %—ot ért el .  A község ter-
melőszövetkezeti községgé vált. A tömeges átszervezésnek 

kedvező politikai légkörben, a dolgozó parasztsággal e— 

gyetértésben történt megvalósitása, a korábbi éveknél 

lényegesen nagyobb eszköz és állatbevitel, a nagyobb ál-

lami támogatás gazdaságilag kedvező alapot teremtett a 

szövetkezeti gazdaságok indulásához. 

A felsorolt tényezők együttesen eredményezték azt, hogy 

az átszervezés időszakában az ezzel együtt járó nagy föld, 

felszerelés, állatmozgatás és a kedvezőtlen időjárás el-
lenére is egyidejüleg valamelyest nőtt a mezőgazdasági 

termelés, vagy legalábbis nem csökkent. 

Az átszervezésnek ebben a befejező szakaszában a közös 

gazdálkodás az 1958, előtti időszakkal szemben lényege-

sen más gazdasági bázisra támaszkodott. Ez mindenekelőtt 

abban fejeződik ki, hogy az átszervezés időszakában a 

mezőgazdasági termelés bizonyos fokig fellendült, hogy 

a belépők között sok volt a kis— és középparaszt, belé-

péskor a termelési eszköz ás állatbevitel mennyisége na— 

gyobb és minősége jobb volt a korábbi évekénél. Ezért a 

kollektivizálás alapján megvalósuló centralizáció maga-

sabb ezinvonalon történt meg, mint a korábbi években. Ez 

pedig alapot adott a koncentráció fol yamatának az előző 

éveknél nagyobb mértékű érvényesülésére. 

A mezőgazdaság szocialista átszervezésének minden 

eddiginél nagyobb mérete, tömegjellege kedvezően hatott 
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a szövetkezeti gazdaságok nagyságára, területileg és  
taglétszámban. A szövetkezeti gazdaságok egy részében  

jelentős előrehaladást értek el a nagyüzem anyagi fel-

tételeinek megteremtésében, termelésüknek a nagyüzemi  

termelés követelményeit kielégitő megszervezésében.  

Befejezésül - és a felfelé ivelő fej-

lődés megindulásának bizonyitására néhány adatot szeret-  

nék még itt közölni az 1962-es zárszámadások nagyszénási  

eredményeiből. Az adatok az Orosházi Járási Tanács 1962,  
évi zárszámadási jelentéséből valók:  

FOBB GABONAFELÉK TERM'i'S.ATLAGA  
TERMELŐSZ ÖV ~ ~LTKEZETENK t~1T  

/q/kh. /  
/19E2/  

Tsz. neve: 
Őszi tavaszi  

Búza árpa Zab  

Nagyszénási:  
Dózsa 

Lenin 

Uj Élet 

Vörös Hajnal 

10,3 

12.3 

8.6 

10.2 

15.5 
16.3 

15.9 

11.5 

- 

16.2 

10.2  

13.1 

3.4 

•••■■ 

■••■  

,FŐBB ESZI Bi,
~
`iAKARITASM NÖVÉNYEK TERllriESATLAGA  

A MEZŐGAZDASAGI TERIELŐSZÖVETKEZETM KÖZÖS  
GAZDASAGAIBAN  

/19E2/  

Tsz. neve: Kuko- 
rica: 

Cukor- 
répa: 

Rost- Napra- 
kend. forgó: 

Lucer-  
na:  

Nagyszánási:  . 

Dózsa 22.2 135.0 24.9 4.8 17.4  
Lenin 18.9 180.0 26.7 12.E 10.E  
Uj Llet 22.3 150.0 27.1 9.2 10.E  
Vörös Hajnal 13.3 140.0 26.0 8.3 15.7  
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AZ ÁRUTERMEI EGYES MUTAT©I A T;1IEZŐGAZDASÁGI TERME_  
LőSZÖVETKEZETEK KÖZÖS GAZDASÁGAIBAN  

/19E2. év/ 

Tsz. neve: 100 kh. évközepi szántóra jutó állam- 
nak átadott; 

Hizó- 
sertés. 

Hizó- 
marha. 

)Barom- ' tehént.' tyúkto - 
fi db. 	liter. 	jás db. 

Nagyszánási: 
Dózsa 
Lenin 
Uj Elet 
Vörös Hajnal 

33.4 
44,6 
29.8 
47.8 

17.8 
21.8 
21.6 
8.4 

6i9 
379 
176 
222 

E 843 
4  559 
1 572 
2 098 

1 539 
1 815 
1 609 
2 47E 

NAGYSZÉNÁS TERiIELÖSZÖVETT r,ZETEINEK 19E2. É`VI ZÁR- 

SZAMADAS 	

ZÁR- 

SZÁMADÁS SZERINTI ADATAI:  

Tsz neve: Szántó- 1 szántóegység- 1 munka-
egység: 	re jut 	eggs. 

gazd. tiszta 	érték: 
eredni. vagyon: 

1 tag- 
ra ju- 
tó  jö- 

ve- 
de-= 
lem 

Dózsa 	3 1563 2758 
Lenin 	3 140.9 2861 
Uj Élet 	739 	1465 
Vörös Hajnal 12E8 	1E12 

4095 
4210 
2734 
1571 

30,20 14 760 
28.34 14 531 

	

23.21 	9 629 

	

24.48 	9 470 

BERUH,ÁZ.ASI KÖZEP- ÉS HOSSZULEJ,ÁRATU HITELEK 
ALAKULÁSA  

/1000 Ft-ban/ 

Tsz neve: 	Beruhá- 	Állóeszköz 	Sajáterő 
zási hi- Össz.: Ebből saját 	gr-a 
telek ero össze- 
sen: 

Nagyszénási: 



--88— 

Dózsa 1880 10098 8128 80 

Lenin 1457 100E5 8485 84 

Uj Élet 952 2082 1113 53 
Vörös Hajnal 885 215E 1138 54 

BHRUH;raZ' "I HI'1' EL ALAKULASÁNAK 
MUTA'_1'ÓI  

Tsz neve: Egy  kh—ra eső állóeszköz 1963—ban 1 kh 
	  esedékes szán_ 
Hitel 	Sajáterő 	Ossz:  közép, 	tóra 

hosszú 	jut 
hitel 

Nagyszénási: 

Dózsa: '673 .2913 3E19 219 78 

Lenin: 523 3049 3E17 151 54 

Uj Élet: 1325 1548 2899 126 175 

Vörös 

Hajnal: 698 897 1700 173 136 



IRODA:LOMJEGY'ZI;K , FORRÁSANYAGOK, MEGJEGYZ .r SEK :  

1,/ Fritz Baade: Versenyfutás a 2000. évig. 

75. oldal.. 	  4, oldal. 

2 g / Fritz Baade: Versenyfutás a 2000, évig. 
74., oldal. 	  4, oldal. 

3.1 1967. évi III; törvény a mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetekről. Magyar Közlöny 19E7, 
E8. sz. 

4„/ 1967. évi III, törvény a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetekről. Magyar Közlöny 

19 67. 68. sz. 	  

7. oldal. 

oldal. 

.74 	 .1.11 

5./ Fritz .Baade: Idézett  mil. 80. old.— — — 	9. oldal, 

E./ Dr. Karácsonyi János: Békés Varmegye 
története. Kiadja: Békésvármegye kö- 
zönsége 1896„ II. kötet. 300-304.old— — 15. oldal. 

7./ MSzMP Békésmegyei Pártbizottság Párt 
archivuma. Visszaemlékezések * 	 17. oldal. 

8./ Békés Vármegye. Szerkesztette: Márkus 

György. Kiadta: Békésvármegye monográ- 
fiája Szerkesztősége és Kiadóivatala. 

Budapest. 1936. 324. oldal. 	 18. oldal. 

9. / Munkásmozgalmi Dokumentumok. III. kö- 
tet. 4E2. oldal. 	 20. oldal. 

10./ MSzMP: tékésmegyei Pártbizottság Párt 
archivuma. Visszaemlékezések. -- — 	— -- 20. oldal. 



11./ Munkásmozgalmi Dokumentumok. III. 
• 

kötet. 467. oldal. 	 21. oldal. 

12./ Békés Vármegye. Szerkesztette: Már- 
Kus György. Kiadva: 193E. 32E.old.- -21. oldal. 

13./ Békés Vár:Hegye. Szerkesztette: Már- 	. 

kus György. Kiadva: 1936,E  323.01d-  - 21. oldal. 

14./ MSZMP. Békésmegyei Pártbizottság 	. 

Pártarchivuma.Visszaemlékezések, - 21. oldal. 

15./ Orosháza története. SzeAeesztette : 

Nagy Gy ulá. 19E5. 599. oldal. - - - 22. oldal. 

16.1 Orosháza története. Szerkesztette: 

Nagy Gyula.  1965. OE..codal - - - 22. oldal. 

17../ MSZMP. Békés megyei Pártbizottság 

Pártarchivuma. Visszaemlékezések. 

Sinkovicz Pál visszaemlékezése sze-

rint: "A tiszai harcokban, majd Tö-

rökszent miklós, Fegyvernek, Kunhe-

gyes, Kenderes községek-felszabadi- 

tása során sok nagyszénási vöröska- 

tona meghalt.  Közöttük volt Lupto- 
vies István, Nyuzó Antal, Gyurcsán 

Imre, Viszkok István, Pusztai Ist-,  

ván, Biró István stb. Sebesült lett 

Bagi János haslövéssel és egy Fábri 
nevü ujpusztai fiu toroklövéssél4"--- -22. oldal. 

18, /Orosháza története. Szerkesztette: 
Nagy Gyula. 1965. 

A büntetések mértéke: • 

Sinkovicz Pál: 
Uhlár András : 
Pukánszki János: 

2 hónap 

4 hónap 

3 hónap 
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Bikádi Antal: 
Kunstár Pál : 

Kovács István : 

Szabó Gyula 	: 

4 hónap 
5-hónap 
2 hónap 
2 hónap 

612. oldal. 	22 oldal, 

19./ Orosháza. története. szerkesztette: 
Nagy Gyula. 19E5. 613. oldal: — — 22. oldal. 

20./ MSZMP. Békés megyei Pártbizottság 
Pártarchivuma. Visszaemlékezések. Vá- 

radi Sándor Visszaemlékezése. 
.9E0. szept. 17.  

	
23. oldal. 

21./ Békésvármegye története. Szerkesz- 
tette: Márkus György. 193E. 324.o 25. oldal*  

22./ Orosháza története. Szerkesztette: 
Nagy Gyula. 19E5. 	 25. oldal. 

23./ Békés Vármegye. Szerkesztette; Már- 
kus György. 193E„ 324. oldal, — -- 25. oldal. 

24./ Békés Vármegye, Szerkesztette: Már— 	. 

kus György. 193E. 325. oldal. — — 2E. oldal„ 

25./ Békés Vármegye. Szerkesztette: Már- 
kus György. /1930—asnépszámlálás 
adatai../ 323. oldal,  

	
2E. oldal, 

2E./ MBZMfP. Békésmegyei Pártbizottság 

Pártarchivuma. Visszaemlékezések, 	2E. oldal. 

27./ Békésmegyei Lévéltár Gyula 
Nagyszénás község iratai. 
2268/1944. 

 

27„ oldal. 

 

28./ Békésmegyei Levéltár Gyula 
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Nagyszénás község iratai 
400/1944. 	 

 

-- 27« oldal.  

 

29./ Békésmegyei Levéltár Gyula 

Nagyszénás község iratai 
1944+ 	  28, oldal . 

30./ Békésmegyei Levéltár Gyula 
Nagyszénás község iratai 

Képviselőtestületi jegyzőkönyvek 

1944. 3. sz.iratköteg. 	 

31 / MSZMP. Békésmegyei Pártbizottság 

Pártarchivuma.Molnár Pálasé fel-

jegyzései.— — 	  r .+! 

29 oldal, 

31. oldal. 

32./ Pártarchivum 17/1/10. — 	 32„ oldal, 

33.! Békésmegyei Levéltár Gyula 
Nagyszénás község iratai 

Nemzeti Bizottsági jegyzőkönyvek 

37. rakt . sz . 	— -- — 

34,/ Békésmegyei Levéltár Gyula 
Nemzeti Bizottsági jegyzőkönyvek 

37-38. rakt . sz  ,. 

32, oldal, 

33. oldal. 

35./ Békésmegyei Levéltár Gyula 
Nemzeti Bizottsági képviselőtestű- 

leti jkv--ek .. 37-38. sz. - — - — -- 	33. oldal; 

3E./ MSZMP.. Békésmegyei Pártbizottság 
Pártarchivum 17/1.   34. oldal. 

37./ Békésmegyei Levéltár Gyula 
Békésmegyei Földbirtokrendező Ta-

nács iratai 32/1945„ 	  
. 	 ;. 

35 . oldal. 
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38./ Békésmegyei Levéltár Gyula 
Földbirtokrendező Tanács iratai 
32/1945/2 	 

 

36. oldal„ 

 

39./ Békésmegyei-.Levéltár- Gyula 
Békésmegyei Földhivatal iratai 
/1-130/1950, 	 

  

37 oldal, 

  

40./ Békésmegyei Levéltár Gyula 
Nagyszénás község Földigénylő Bi- 
zottsága iratai. 1945. l.rakt.sz . 	37. oldal, 

41./ Békésmegyei Levéltár Gyula 
Nagyszénás -község földigénylő  Bi-
zottság iratai. 	 38, o1da1E 

42./ MSZMp. Békésmegye. Pártarchívum. 
DEP. iratok. 17/1/2. 	 39. oldal, 

43./ Békésmegyei Levéltár Nagyszénás 
község Nemzeti Bizottsága iratai. 
jkv. 3. sz. 1945. 937N.B.580/1945. 40. oldal„ 

44,./ Békésmegyei Levéltár Nagyszénás 
község Nemzeti Bizottsága iratai «  
jkv.3.sz. 1945. NB. 427. — 
198E/1945. 	 

45„/ Békésmegyei Levéltár Nagyszánás 
község Nemzeti Bizottsága iratai, 
jkv.4 ..sz. 194E. 55/194E. 	. 

/március 13—i jegyzőkönyv./  

40. oldal* 

r 
41. oldal; 

4E./ Békésmegyei Levéltár Nagyszénás 
község Nemzeti Bizottsága iratai. 
márc. 19—i jkv. 84/1946.sz.— - — — 41. oldal. 
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47./ Békésmegyei Levéltár Nagyszénás 
község Nemzeti Bizottsága iratai. 
április E-i jkv. 1946. 118/194E. 	41, oldal, 

48./ Békésmegyei levéltár Nagyszénás 
község Nemzeti Bizottsága iratai, 
április 13. jkv. 194E, 155/194E.NB. 41, oldal, 

49, / Békésmegyei Levéltár. Nagyszénás 
község Nemzeti Bizottsága iratai. 
április 20-i jkv. 194E, 141/194E, 
NB. sz. 	  41. oldal «  

50./ Békésmegyei Levéltár Nagyszénás 
község Nemzeti Bizottsága iratai »  
május 4-i jkv. 194E;; 154/194E,- - 42,; oldal. 

51./ Békésmegyei Levéltár Nagyszénás 
község Nemzeti Bizottsága iratai, 
április 13-i jkv. 194E. 136/1946. 	44. oldal. 

52./ Békésmegyei Levéltár Nagyszénás 
község Nemzeti Bizottsága iratai. 
dec.7-i jkv. 194E; 384/194E. sz. 	45, oldal, 

53./ Békésmegyei Levéltár Nagyszénás 
község Nemzeti Bizottsága iratai.  
dec. 28-i jkv. 194E : 400/194E. 	45. oldal. 

54 / Békésmegyei Pártarchivum. 
17/1508, 73.sz. jelentés.- --- 	4E. oldal, 

y5./ Békésmegyei Levéltár NB. jegyző- 
könyvek 5. sz. 1947. 48/1947, 
NB. sz.  

	
46. oldal„ 

56, / MSZMP. Békésmegyei PártarchivuQ2 

• 1947. jan. 3/17/1508. 43. old.- 	.47, oldal. 
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57./ PTiSzPJ1P. Békésmegyei Pártarchivum  
~. 

1947. aug. 1. jkv. 17/1508.sz.- - - 47, oldal ~,  

58./ Békésmegyei Levéltár Gyula 
81/1947. Főispáni iratok.  -- 	 - 48, oldal,.  

59.x/ Békésmegyei Levéltár Gyula,  
Nagyszénás Nemzeti Bizottsági 
iratok. E. sz. 1948. máj. 29. 
51/1948. NB.   49. oldal. 

Pártarchivum. Orosháza. Járási 
titkári ért.jkv.,1947. nov. 17.  
17/1508, 	  51. oldal. 

El./ A Magyar Kommunista  Párt  és Szo- 
ciáldemokrata Párt határozatai 
19441-1948. /Kossuth 1967/ 595.o. 	52. oldal,. 

62./ Vesd össze: Lenin "A szövetkeze- 
tekről." Lenin Válogatott. Magyar  
Helikon 1967, 458--4E3.o.  

	
52 ;, oldal.  

E3./ Pártarchivui. Békésmegyei városai 
és községei a 3 éves terv tdkrében 
17/1514. dosszié. 	- 	54. oldal, 

E4./ A magyar és a nemzetközi munkásmoz- 
galom története 1945-E5. A  marxiz-
mus-leninizmus esti egyetem tanköny- 
ve. 297. o, _  	57, oldal,, 

E5./ Békésmegyei Levéltár, Gyula. Nagy-» 
szénás község iratai, 1951,;  

EE./ Békésmegyei Levéltár Gyula.  Nagy- 
szénás község iratai. 1951.- -- - -- 58. oldal„  
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E7, / Pártarchivum. jkv. 195E. febr.2E, 

17/2/693 . sz.  -~- - 	 E0, oldal.  

68./ Vesd össze: MDP: KV. 1956. j ul.  
1821-i ülésének határozata.- - - E1. oldal.  

E9./ Vesd össze. MDP. KV. 195E. jul. 18- 
21-i ülésén elfogadott "Irányelvek  

a magyar népgazdaság második öté- 
ves tervéhez. 	- 	 E1,; oldal.  

70./ Pártarchivum. jkv. MSzMP. Párt VBL  

195E, aug. 27. 17/2/696. 	 62, oldal,  

71./ Pártarchivum. ligyészségi, birósági  
jelentések 1956. 17/122. - - - - - E2. oldal  

72./ Tiz esztendő a közös uton. FM. ki- 
advány 1958,  	oldal,  

73/ Népszabadság 1958. szept. 14. - - 	76. oldal. 

74./ Jkv.  , 1949,   okt. 5. Rendki v üli kép--  
viselőtestületi ülés. 88/1949, kgy. 

sz. 

A községi képviselőtestület ... meg- 
állapitja, hogy a 8500 lakossal ren- 
delkező községnek semmiféle fürdője 
nincs. A költségvetésben előirányzott 
35.000 forintot kéri 60,000 forintra  
kiegésziteni. Kérelemmel fordul a Bel- 

ügyminisztérhez:  

Magyar Belügyminiszter Ur!  
Nagyszénás községben mintegy 20 eszten-  

dőn keresztül népfürdő nincs. A felsza-
badulásunk előtti időben az akkori u-
rak a nép részére ezt nem épitették meg 

azért, mert nekik erre szükségük n°m  
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volt. A felszabadulásunk utáni időben 

sem a községünk, sem más bevételi for— 

rásunk nem tudta biztositani dolgozó 

népünk részére megfelelő népfürdő meg— 

épitését. A 3 éves tervünkben és en-
nek utolsó évének negyedik negyedé-

ben  tudtunk csak előirányozni költség-

vetésileg rendkivüli beruházásként 

35 000 forintot népfürdő épitésére. 
Ez az összeg azonban nem elegendő, 

vagyis a mérnökileg elkészitett költsé g-

vetés szerint 25.000 Ft. államsegély-- 

re van szükségünk, amit ezuton dolgo-
zó népünk nevében kérünk„.. 

Nagyszénás, 1949. okt. 15.  

Nagyszénás község kép-,  
viselőtestülete nevé-
ben  

Sinkovicz János sk. 

főjegyző.— — — — 71, oldal. 

75./ A Magyar Szocialista Munkáspárt hatá- 
rozatai ós dokumentuma 195E-1962 :  
94-113 oldal. 	72. oldal„ 

7E,/ A Magyar Szocialista Munkáspárt hatá- 

rozatai és dokumentumai 195E-19E2 •  
97. oldal. - 	  72. oldal* 

77./ A Magyar Szocialista Munkáspárt hatá- 

rozatai és dokumentumai 195E--19E2. 

267. oldal. 	  73. oldal. 

78./ A Magyar Szocialista Munkáspárt hatá— 

rozatai és dokumentumai 195E-19E2. 

2E9, oldal, 	  73, oldal, 
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79./ NISzMP. Békésmegyei Pártbizottság 
Pártarchivuma. Orosházi JB. iratai. 
17/2/10. 1958—as iratok. 	 ' 75. oldal,  

804 / Pártarchivum. Orosházi JB,,  
Pártbizottsági jegyzőkönyvek 
1 F/1958/MSzMP. 3-13. 	 

 

oldal,. 

 

81./ Pártarchivum 17/200/1958. 191—es irat.77. dadal, 

82./ Pártarchivum. Nagyszénási VB. Munka- 
terv 1959. j,ul. 1, 17/214. 45—ös irat. 79. oldal. 

•  
83,/  Pártarchivum. 17/21E/1959 ~  

 

83 ;  oldal. 

 

84./ :Állami földmérési ás Térkzpészeti 
Hivatal tsz. ás tszcs. részaránykimu 
tatása. Nagyszénás. 	 85. oldal ~ 
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TARTALC 112JEGYZ EK 

  

A mezőgazdaság problémái az utóbbi év- 

 

tizedekben 	 

  

1„ oldal. 

  

2. Nagyszénás község rövid ismertetése és 

vázlatos története 1945-ig 	 14, oldal„ 

3. Földbirtokviszonyok a községben 1945 e-

lőtt.. 	  24. oldal„ 

A község felszabadulása:. 1944. október 

7 	  29. oldal. 

Az IV P megalakulása. Az élet megindu - 

iása,.. 	  31, oldal. 

Pártviszonyok a községben 1944-45-ben 39. oldal ;  

A földhöz juttatott uj gazdák termelési 

problémái 	 . 42. oldal, 

8, A munkás-paraszt demokratikus dikta- 

túra időszaka. A társadalmi ellentmon -- 

dások kiéleződése 	.. 4E, oldal. 

A mezőgazdaság szocialista átszervezé-- 

sének megkezdése és kibontakozása.... 50. oldal, 

10. Gazdasági és politikai problémák az 

50-es évek elején 	55. oldal„ 

11. Az ellenforradalom,, 	 E2. oldal„ 

12. A konszolidáció, a termelőszövetkeze- 

tek szervezeti, politikai helyzete, 
fejlődése 	  E56 oldal. 
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13 «, A mezőgazdaság szocialista átszervezé-
se 	 M 72. oldal, 

14. Irodalomjegyzék, forrásanyagok, 
P. 

megjegyzések 	89. oldal. 
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Köszönöm, a község ás a termelőszövetkezetek ve-

zetőinek, valamint mindazoknak a szives segitségét, 

akik dokumentumokkal, visszaemlékezéseikkel segitet— 

tek munkámban. 

Köszönöm a Békés megyei Pártbizottság Pártarchi— 

vuma vezetőjének, valamint a Békés megyei Levéltár ve— 

zetőjének szives segitségát, amiért olyan készségesen 

bocsátották rendelkezésemre a szükséges anyagokat.  

Hódmezővásárhely, 1969. április 15 

Mayer Gyuláné 

felsőfokú technikumi decens 

Hódmezővásárhely, 

Felsőfokú Mezőgazdasági 

Technikum 



, 

38.21./1.96v2 
4 

Tárgy  ..frer.  Gyulguiti  

 

 

Dr. Serfőző Lajos elvtársnak 
egyetemi docens 

doktori szigorlata 
Me1140..:  I db. disszertáció 

Flel,yben 

Professzor Eivtárs ! 

Mellékelve ..11.ayer.Gyaltinti rA.Vild.osztita .és. a. 2otza.samigto4 .0.z00141,5Atet 
itszervepfp,se ,Nagysztinits köze6gben 1' 	  

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni sziveskedjék. Legyen szabad 
Professzor Elvtárs  szíves  figyelmet felhivnom tanticsülesiink ama ,határozatára, amely a birálat 
elkészitésének es benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott harmadik hönap 
utolsó  napjában  állapitotta meg. 

A mellékelt értekezést a bírálat elkészitése után sziveskedjék átadni tanszéke könyvtárosának 
tárba vétd és  a  könyvtárban való elhelyezése céljából. 

Szeged,196.9:4,m4US 6+1. 
'" ,r•.`"'" 

d dab 

A kiadmány hitebs 

de 
• • 

úni hiv. veze ti)" 

Kapták 	 z. . 3:611. .°.8. 
fl Aexbfőző. 14.013. dOC'4rsicirelló 
PIZ;' Ta.0.170:01 	. tanszéki könyvtáros 

. . . tanszéki könyvtáros 

NINN 

 

Sors.  224/1966. psz. 40u 	db. 

e 

4:4  
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