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Bevezetés 

Gádoros község területe már a középkorban is lakott 

volt. A falu viharos multra tekinthet vissza hasonlóan a 

többi alföldi településhez. A XV. században a Hunyadiak 

tulajdona volt, majd a Brandenburgiak kezébe került. Fel-

tételezések szerint a régi település a XVI. század végén 

pusztulhatott el. 

A falu területét a természet vette hatalmába. A.köz-

ség területe a XIX. század elejéig puszta maradt. 1826. 

szeptember 29-én báró Rudnyánszky Sándor uj települést a-

lapitott orosházi és szentesi telepesekkel, akik római 

katolikus, illetve református vallásuak voltak. Később 

szlovák nemzetiségű családok is települtek Gádorosra. I-

lyen nevek például: Jávorcsik, Chlebik, Lepák, Qpauszki, 

Matyej, Podmaniezki, Havrán, Lazanyec, Matuska, Rajeczki, 

Prohászka, Breznyik, Halustyik, Prozlik, Lukácsik, Kola-

rovszky, Lestyán, Lustyik, Zvolenszki, Bencsik, Sutóczki, 

Kulják, Laurinyec, Sztrehovszki, Sztvorec, Belucz, Zaho-

recz, Jambrik, Tusják, Giózik, Adamik, Demaresik, Ru- 

z sinozki, Demcsák, stb. 

A. szláv származásu lakosság Szarvasról jött, ma már 

csak neveikben őrzik őseik nemzetiségi eredetét. Senki 

sem beszéli a szlovák nyelvet. 

Német eredetű családi nevek is vannak a faluban. Pél-

dául: Frohman, Nagrand, Herbszt, Hézer, Stájk, Snell, 

Trabach, Sebauer, stb. Nevük helyesirása a magyarhoz iga- 



zodott. 

Szerb eredetű családi nevek: Ivanics, Markovics, Radovics, 

stb. 1  

A lakosság zöme a magyarság-volt, melyben gyorsan asz-

szimilálódott a nem magyar elem minden kényszerités nél-

ktil. Gádoros község a nemzeti gyűlölködést sohasem ismer-

te meg. Békés megye más községeiben, ahol azelőtt a ma-

gyar elem volt kisebbségben, a nemzetiségiek ma is meg-

ztartják anyanyelvüket ős szokásaikat - békés egymás mel-

lett élésben a magyarokkal. 

Báró Rudnyánszky a telepeseknek fél hold házhelyet és 

fől hold legelőt adott, ezenkivül feles művelésre a tele-

pesek annyi földet kaptak, amennyit csak akartak. Később 

egyre több házhelyet osztott ki a földesur. 1833-ban 20, 

1943-ban 150 ős 1854-ben ujabb 210 telket. A kedveziény 

azonban csak addig tartott, amig a földesur földjét fel-

törték és beművelték. Ekkor a földesur a telepes földeket 

a majorsághoz csatolta, melynek jó részét bérben adta ki. 

Alig három évtized alatt a magyar kapitalista viszo-

nyok kialakulása idején a szerződés telepesekből a földes-

ur és bérlői napszámosai, cselédei, agrárproletárok let-

tek. A gazdagabb falvakban élők "majorosok"-nak, "cselé-

dek"-nek nevezték a gádorosiakat. 1850-ben a községbán kb. 

1400 fő élt. Neve ekkor még Bánfalva volt. 

1. Az idegen eredeti-családi neveket a  szerző  gyűjtötte. 
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1853-ban meghalt báró Rudnyánszky Sándor. Gyermekei 

1854-ben el akarták adni az örökséget, melyre igényt tar-

tott volna a falu népe is, de végül a gazdag, jómódu bér-

lők vették meg. 

Sulyos, nehéz évek következtek ezután. 1863-ban nagy 

aszály volt. A. szájhagyomány szerint az állatok takarmá-

nyozására még a házak szalmatetejét is felhasználták. 3 

évvel később elfagyott a gabona, majd kolera tizedelte 

meg az embereket. 

Bánfalva 1871-ben lett nagyközség 2457 lakossal. Köz-

ben a földterttlet egyre kevesebb kézben halmozódott fel, 

a községben igy egyre növekedett a nincstelen agrárprole-

tárok száma. 

1891. február 8-án alakitották meg a munkások szerve-

zetét, a munkáskört, 220. taggal. A helyi csendőrséget rög-

tön megerősitették. 1897-ben aratósztrájk tört ki, mely-

nek eredményeként ugy egyeztek meg a gazdák a munkásokkal, 

hogy 80 kg gabonát kapnak 1 kh. termésből, ha minden ka-

szás learat 10 hold gabonát. 1898-ban a/nagyfalu/ nagyfo-

ku szegénység enyhítésére szegényházat hoztak létre. 

1901. Julius 8-án a község uj neve Gádoros lett. 1904-

ben betiltották a munkásegyletet. 1905-ös év: aszály, 34 

házasság, 153 gyermek születik és 257-en haltak meg. A 

the halálos aránya 1880 és az 1910-es évek idején 21 %, 

a megyében a legnagyobb. Az I. világhábaruban 153-an hal-

tak meg. 
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1919. március 21-én Gádoroson  is a proletariátus kezé-

ba kertalt a hatalom. A termelőszövetkezetek megalakitásá-

val Rozsnyai Mihályt bizták meg. Ide a volt urasági al-

kalmazottakon kivUl az uradalmakat környező községekből 

és városokból osztottak be földmttveseket. A Népakarat ezt 

írta akkor: . 

"L termelőszövetkezetek alakítása nagyobb akadályok 

nélktil történik. Itt-ott akad egypár parcellára éhes pro-

letártestvér, de a cselédség nagy része a legnagyobb szim-

pátiával fogadja a termelőszövetkezeteket." 2  

Gádoros terUletét jelentőben megnövelték volna. A 

szép tervekból azonban nem lett semmi. A Tanácsköztársa-

ságot leverték. Szocialista hazánkat sok gádorosi is vé-

delmezte. Nagy részeikre botozás, böntönbUhtetés várt; va-

lamint naponta kellett jelentkezniük a szomszéd faluban 

lévő román katonai parancsnokságon azoknak, akik szabadlá-

bon voltak. 

A hősök emlékét őrzi Gádoroson a Rozsnyaí Mihályról 

elnevezett utca. 1921-ben a nagyatádi földreform 229 ház-

hely kiosztását jelentette. Földet nem osztottak ki sem-

mit sem. Az 1929-32. évi gazdasági válság idején a falu 

igen ezomorii képet mutatott, mely a munkásmozgalom ujabb 

fellendUlését eredményezte. 

2. Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmá- 

nak történetéből /1917-1919/ /Szeged, 1970./ /338. o./ 



Illegális kommunista szervezetek létesültek, melyek-

ben tiltott könyveket olvastak. 1938-ban a bíróság elé ke-

rültek a munkásmozgalom vezetői: Badár Bálint, Markovies 

Mihály, Béniám József, Bottyán János,.Szües József, Kiss  

Imre. Igy ért el Gádoros a II. világháboruhoz. 3  

összefoglalásként nézzük meg, hogyan jellemezte Már-

kus György Gádorost a "Békés vármegye története" eimü köny-

vében. 

Az adatok, számok elgondolkoztatók. 

"Lakóinak száma 1920-ban 4499, 1930-ban 4525, 3 ártézi 

kutja van a községnek. 6 évnél idősebb analfabéta 465 van 

a községben. Pő foglalkozás az őstermelés /3460 fő - 769;/. 

Az ipari  népesség száma 501, kereskedelemben ás hitelben 

foglalkoztatottak száma 259, közszolgálati alkalmazottak 

és szabadfoglalkozásnak 102, napszámos 27, nyugdijas és 

magánzó 72, házicseléd 46. 

A  község határa 1084 kh., mely 1041 gazdaság között 

oszlik meg. Az 1 holdon aluli gazdaságok száma 829, össz-

területlik 230. hold, az 1 -5 holdas gazdaságoké 165, terü-

letük 400 kh, az 5-10 kh esetében 46 gazdaság 223 kh. 

Legnagyobb birtok egy 35 holdas gazdaság. 

A mezőgazdasági termelés kizárólag a tengeri és buza-

daratermelésre szoritkozik. 

3. A község 1944. előtti története Dr. Maday Pált Békés 

megye története Eimi művének ide vonatkozó része alap-

ján. 



A. Földbirtokrendező Birá:ság 222 házhelyet osztott ki, 

ezeken 198 ház épült fel. Szántőt a Biróság a község te-

rületén nem osztott, mert olyan birtok nem volt, amely-

ből erre a célra kihasítani lehetett volna. Az állatte-

nyésztés, rét és legelő abszolut hiányában, nem fejlődőké-

p ee. Egyedül a sertéstenyésztés számottevő. 1931-es év: 

302 lő, 228 szarvasmarha, 1804 sertés. 

Ipara és kereskedelme a helyi lakosság mindennapos 

ellátását szolgálja. Kereskedői közt legtöbb a szatócs. 

A. szorgalmas lakosság bármennyire is igyekezik, hely-

zetén a szúk határok miatt változtatni nem tud. A földre-

form ezen a bajon nem segitett. Csak más községekhez tar-

tozó puszták, határrészek átcsatolásával lehetne a kér- 

dést megoldani, ami viszont azért ütközik nagyobb nehéz-

ségbe, mert a község a vármegye szélére telepitett, s igy 

az átcsatolás még körülményesebb. A. határok között azon-

ban fejlődési lehetősége nincs a falunak." 4  

Az elkövetkezendő felezetek feladata,  hogy megcáfol-
ják Márkus Györgyöt. Van fejlődési lehetősége a falunak, 

de  nem uri földreformmal. A kommunistáknak - okulva az 

akkori hibákból - követniük e kellett az 1919-es hagyomá-

nyokat. 

4. Az adatok Márkus György: Békés vármegye /Budapest, 

1936/ cimü mivéből /318-320. old./ 
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. fejezet 

Gádoros község felszabadulásának körülményei és 

az élet megindulása /1944-1945./ 

A felszabadulás előtti napok a faluban 

1940-ben Gádoroshoz földet csatolnak. "A.belü.gyminisz-

ter 5252/1939 rendeletével Nagyszénás község határából az 

un. lajosszénási OFB . földek néven ismert 971 kh 880 G-01 

terixletti határrész január 1-ével Gádoros községhez csa-

toltatott."5  

1944. február 17-én a község képviseletestilletének 

rendki .vüli gyulésén a választások eredményeit ismertették. 

Kerekes Istvánt birónak választották meg, Szőke Istvánt 

albirónak - 3 évre. 6  

1944-ben a 4818-as lélekszámu Gádoros község 1200 pen-

gő hozzájárulást ad az "Adjunk apám a hadiárváknak"-moz-

galomnak. /Ez évenkénti héizzájárulás lett volna./ 7  

A felszabadulást közvetlenül megelőzően ez áll a köz- 

ségi közgyü'lési jegyzőkönyvben: 

Az orosházi főszolgabiró 1944. május 13-án a követke-

ző utasitést kapja Dr. Vitéz Pánezél Várm. főjegyzőtől: 

5. Békés megyei Levéltár /továbbiakban BAL/ Gádoros köz-

ség kgyjzkv-ben a m.kir. belügyminiszter 5252/1939. ren- 

delete 

6. BML Gádoros község kgyjzkv 9. kgy.sz . 751 ikt.sz/1944. 

7. BL Gádoros község kgyjzkv 46. kgy-ad 835 ikt.sz/1944. 



"A német katona Magyarországon vendég, vendégjogot 

élvez... 

A zsidókérdés szabályozása Magyarországon belpo-

litikai Ugy és nem a német véderő feladata... Az 

ellenségnek Magyarországon is vannak ügynökei... 

Németeknek egyéni beszállásolása tilos. A szállá-

sokat kifizetni nem kell, igénybevételflket nyug-

tával kell igazolni."8  

A magyar királyi belügyminiszter 1944. szeptember 1-i 

keltezésit leiratában a járási szolgabirónak utasitást ad: 

"Magyarország keleti terUleteire /Kárpátalja, g-

szak-Erdély/ csak utazási igazolvánnyal lehet men-

ni, amely csak igen fontos esetben adható ki, ez 

ugyanis hadmUveleti terűdet." 

A leiratot vitéz Király Gyula csendőr ezredes irta a-

lá. Ezek a helyi események. 9 	. 

1943. novemberében Sztálin, Roosevelt és Churchill 

Teheránban háromhatalmi tanácskozást tartottak. December 

1-én közzétették a Teheráni nyilatkozatot, mely kimondja: 

"Teljes egyetértésre jutottunk a Kelet, Nyugat és 

Dél felől indítandó hadműveletek méretei és idő-

pontja kérdésében." 

8. BML orosházi járási főjegyző iratai 1944. május 13. 

9. BML orosházi járási főjegyző iratai 1944. szeptember 1. 



" ... támadásunk könyörtelen és  növekvő ere jti lesz. 
"-10  

A magyar kormánykörök számára kérdésessé vált, hogy 

az angolszászok akarják-e és képesek-e Magyarországot meg-

szállni. Az SZDP visazautasitja a kommunisták akciójavas-

latait és a Békepárttal való egyiittmüködést. Kéthly Anna. 

kijelenti:: 

"hogy meddig tart még, ki birja még, ez nem a mi 

kérdésünk. "11 

Az SZDP problémája csupán az, hogy "mi lesz a háboru 

után." A Kisgazdapárt vezetősége is elfogadja a horthys-

ta vezetők  érvelését, mely szerint nem szabad fellépni a 

németek ellen, mert az retorziót váltana ki. A Békepárt 

sürgeti a különbékét. A Kossuth Rádió ezekben a napokban 

nagy hatást gyakorolt az ország népére, valamint Gádoros 

lakosságára is. 12  

Gádoroson ebben az időben mindössze két telepes rádió 

működött - villanya még nem volt a községnek. 

Kiss Imre cipész igy mesél a közös rádióhallgatásról: : 

01931-es párttagsággal rendelkezem. Legálisan SZDP ` 

párttag voltam, azonban illegális kommunista párt-

sejtek munkájában is részt vettem. A felszabadulás 

10. A magyar forradalmi munkásmozgalom története /Kossuth, 

1967/ /II. kötet 252. old./ 

11. A magyar forradalmi munkásmozgalom története /Kossuth, 

1967/ /II. kötet 253. old./ 

12. A magyar forradalmi munkásmozgalom története /Kossuth, 

1967/ /II. kötet 256. old./ 
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előtt csak 2-3 rádió volt a faluban. Az egyik rádió 

az enyém volt, én barkácsoltam Össze. Hozzám, mint 

cipészhez, sok ember járt. Meghallgattuk az antifa-

siszta rádiók adásait, természetesen elsősorban a 

szovjet rádiót. Nemcsak párttagok jártak hozzám. 

Az adások után megbeszéltük emigrációban élá elv-

társaink beszédeit. Az emberek ismertették a falu 

népével a hadihelyzetet. Emlékszem, hogy a rádió 

nagy technikai ujdonság volt. Egy-két ember mond- 

ta is egymásnak: 

"Te elhiszed, hogy ebből a dobozból Jön a hang?" 13  

A "Béke és Szabadság, a Békepárt illegális lapja, a 

következőket irta ekkor: "Harcot a hitlerizmus és magyar-

országi bérencei ellen!" "Harcot a békéért és kenyérért 

a földért és szabadságért." 14  

Ezt akarták a gádorosi szegények is, akiknek elegük 

volt a háboruból. A községből is sok embert vezényeltek 

a frontra. 

A tárgyalt időben csupán kisebb erejű megszálló csapatok 

tartózkodtak a fronton. 

A német megszállás után Gádoroson is megkezdődött a 

zsidók deportálása. Nagy György női fodrász, veterán kom- 

13. A dolgozatban felhasznált visszaemlékezéseket a szer-

ző gyüjtátte. 

14. A, magyar forradalmi munkásmozgalom története /Kossuth, 

1967/ /II. kötet 256. old./ 
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munista igy emlékezik erről: 

"Gádoros lakossága elitélte a zsidóüldözést. A fa-

luból a Weinberiger és Fenyő családot, valamint 

Müller Imrét és Angyal Teréziát hurcolták el a 

csendőrök. Az emberekből tudomásom szerint csak 

egy fiatal lány jött haza, a többiek elpusztultak."; 

Magyarországot az amerikai légierő is bombázta. Gádo-

ros mindezt megaszta. A község területét nem bombázták. 

Az amerikai, angol és francia szárazföldi csapatok a ma-

gyar uralkodó körtik minden reménye ellenére sem tudtak 

részt venni az ország felszabaditásában. Gádoros lakos-

sága nem várta őket, különösen a franciákat, emlékezve 

1919-re -ugyanis a község környékén is megfordultak 1919-

ben a szenegáli katonák. 

A lakosság nagy része a szovjet csapatokat várta. A romá-

nokat nem tulságosan, szintén 1919-re emlékezve. 

A német főparancsnokság 1944. október elejére, a 2. 

Ukrán Front feltartóztatására Magyarországon 33 hadosz-

tályt /14 német/ 19 magyar/ 3500 löveget és aknavetőt, 

300 harckocsit és 550 repülőgépet ásszpontositott. 15  

Hazánk hadszintérré váilt, ahol több mint fél évig vál-

t akozó hevességgel dultak a harcok, közben Magyarország 
kirablása egyre nagyobb méreteket öltött. 1944. október 

közepéig ujabb 2 milliárd pengőt kellett kifizetnie a ma- 

15. II. világháboru képei /Euaópa, 1970/ /506. old./ 
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gyar államnak a mémet megszálló csapatok költségeinek fe-

dezésére.16  

Az uralkodó osztályok esztelenségé ellen felszólalt 

az egész ország népe, a gádorosi nép is, hiszen már 1919-

ben egy vesztett háboru következményeit, a román megszál-

lást átélte. A.. helyzetet a legjobban a Magyar  Front  ér-

tette meg. A Magyar Front világosan látta és tudta ., hogy 

mit várnak el a szövetséges hatalmak az országtól, megér-

tette a magyar nép felelősségét. A szövetséges hatalmak 

felhivása kimondta, hogy a fasiszta országok: 

" ... nem mentestilhetnek a felelősségre vonás alól, . 

amiért részt vettek a háboruban a náci Németor-

szág oldalán."17  

A felelősségre vonás mértéke azonban csökkenhet. Gádo-

ros lakossága, talán emiatt is tarthatott a román csapa-

toktól. Malinovszkij marsall október 6-án Tiszántul ős É-

szak-Erdély felszabaditására 68 hadosztállyal /ebből 17 

román/, 750 harckocsival és rohamlöveggel, 10200 löveggel 

és aknavetővel és 1200 repülőgéppel inditotta meg a táma-

dást. A.Nagyszalonta -Makó arcvonalon az 53. hadsereg 

/szovjet/ nyomult előre Managarov altábornagy vezetésével, 

16. A magyar forradalmi munkásmozgalom története /Kossuth, 

1967/ /II. kötet 261. old./ 

17. A magyar forradalmi munkásmozgalom története /Kossuth, 

1967/ /II. kötet 263 - 264. old./ 
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valamint az első román hadsereg, Macici vezetésével. 18  

A. felszabadulás előtti napokban az embereket Gádoro-

son  is kényszermunkára vezényelték. A lakosság hangulatát 

a vihar előtti csenddel lehetne jellemezni, amely feszölt 

és ájult csend. . 

A község felszabadulása 

Gádoros községet 1944. október 6-án, szombaton déle-

lőtt fél 10-kor szabaditották fel. A szovjet csapatok el-

lenállás nélkül vonultak be a faluba. Az emberek virág-

csokrokkal köszöntötték a felszabadítókat, a békét. A . 

község lakossága ösztönösen átérezte a nap történelmi je-

lentőbégét. 

Hogyan is történt a felszabadulás? Mit mesélnek róla; 

a szemtanuk? 

Badár Bálint igy emlékezik vissza: 

"Gádoros 1944. október 6-án, szombati napon, délelőtt sza-

badult fel. Én ekkor a Werner család birtokán dolgoztam, 

mint traktorvezető:. Puskalóvés sem történt. A_ falu nem 

volt fontos a németeknek, sem magyar barátaiknak. Először 

a szovjetek jöttek. A vasuti állomás parancsnoka egy nő 

/katona/ lett. A. szovjetek nem sokáig voltak a faluban. 

őrséget hagytak hátra és tovább mentek. A falu vezetője 

2 szovjet katona Borisz és Andrej lett. A. családi nevfik-

re nem emlékszem, ai ismerőéeim sem. Borisz és Andrej bs- 

18. II. világháboru képei /510. old./ /Európa, 1970./ 
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rátságos, közvetlen ember volt, talán ezért nem emlékszik 

senki sem a családi nevükre, mert mindenki csak a kereszt-

nevükön hívta őket, - még a,rendfokozatukra sem emlékez-

nek. A két szovjet katona elérzékenyülve nézegette a gye-

rekeket, akiknek ceruzát, cukorkát, apróságokat adtak. A . 

szovjetek a legcsekélyebb rendbontást sem idézték elő a 

falu életében, igazi, j6 kommunisták voltak, akik látták, 

hogy a falu lakossága egyszerű, jószándéku, segitőkész 

parasztokból 411. 

Később a románok is megjelentek. Köztük már kevesebb 

kommunista volt, ez érthető is. Egy-két román tiszt emle-

gette, hogy Románia nyugati határa a Tisza lesz. A.ro 

mán katonák közín. néhányan “kirándulásokat" szerveztek éj-

szakánként a tanyavilágba. A románok nagy része azonban 

rendes ember volt, ezek fékezték társaikat, akiket külön-

ben Borisz és Andrej is regulázott. Sókan közUlUk jai be-

széltek magyarul, erdélyiek voltak. Emlékszem egy Saabó 

nevezetű székelyre. 

Mi a szovjetekkel vettük fel á kapcsolatot, bennuhket , 

magyar kommunistákat ők segitettek. 

Szegény románok nagy része hősi halált halt Magyaror-

szágon a Tiszánál, Szentesnél."` 

Szekeres János VB elnök igy mondta el emlékeit: 

"A Werner családnál dolgoztam, mint részes arató`, 

napszámos. k felszabadulás előtti napon kukoricát törtűák 

az uradalomnál 1/4 részért. 5-én befejeztük a munkát, b-

án a faluban tartózkodtam, mikor bejöttek a szovjet csa- 
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p atok. Nagyszénás felől jöttek. Először lovasok néztek 

körül. Ezek felderitők lehettek.  Majd  gyalogság jött, a-

kik megpihentek a községben, aztán másnap tovább vonultak. 

A munkás emberek örömmel fogadták a szovjet katoná-

kat, persze voltak, akik féltek. Az alakulatok kivonulása 

után rendfenntartó : csoportot hagytak hátra. 

Közben román csapatok is keresztül vonultak a falun. 

Őket vegyes érzésekkel fogadta a falu, emlékezve az 1919-

e s román megszállásra. A. kommunisták is emlékeztek, hogy 

akkor hogyan bántak velük, persze mindenkinek magyarázták, 

hogy a románok mostani bevonulása más, mint az 1919-es, 

most felszabaditóként jöttek, 9 hétig voltak a faluban. 

Hozzánk egy Pántya Mihály nevezeti. tiszthelyettest 

szállásoltak be. J61 tudott magyarul, Kürtösön született. 

Barátságos, kedves ember volt, szinte családtagnak tekin-

tettük. Sokszor ellátta családunkat sóval, ami kincsnek 

számitott akkor. Társait, akikkel, mint katonákkal néha 

probléma volt, igyekezett rendbe szedni. A renitenskedő 

katonákat a tiszthelyettesek néha meg is verték. A szov-

jet hadseregnél ilyet nem láttam. 

Zavart okozott a faluban, hogy egy-két román katona 

azt hiresztelte, hogy a határuk a Tiszánál lesz. A román 

kommunisták aionban leintették nacionalista társaikat. A 

román katonák többsége elesett a Tiszánál. Hősi halált 

haltak hazánk felszabaditásáért. Pántya Mihály sorsáról 

azóta sem tudunk semmit. 
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A falu katonai parancsnokai a szovjet hadseregből ke-

rfltek ki. Borisz és Andrej GPU legények voltak. Minden-

kivel szivesen elbeszélgettek, vidám, derUb emberek igye-

keztek lenni egyéni problémáik ellenére. 

Jelenleg kutatás folyik felszabaditóink iránt. Én in-

ditottam meg, mint a falu tanácselnöke. Sajnos a szovjet 

de  román elvtársak eddig még nem találták meg községisink 

felszabaditóit." 

Molnár János igy emlékezett vissza 1944. októberőre: 

"1944. október 5-én este 8-kor kivonultak a faluból 

a magyar csapatok. Másnap délelőtt harckocsizugást hal-

lottam, gondoltam, biztos lemaradt egy tank, de ez már a 

felszabaditók elóhirnöke volt.  A.  harckocsi után gyalog-

ság jött az utcánkba. A szovjet csapatok a templom körü-

li kertben megpihentek. A parancsnokuk előhivatta a plé- 

bánost . , röviden elbeszélgettek vele, majd megparancsolta , 

hogy harangozzanak, hiszen dél van." 

Ro z anyai Mihály családja egy Szűcs Flórián nevezetti 

romániai tiszthelyettes nevére emlékezik a felszabaditók 

közül - valamint János bácsira, Miklós bácsira, akik ro-

mán katonák voltak. Sajnos a gyulai levéltárban nem sike-

rölt semmilyen iratot találnom, amelyet szovjet vagy ro-

mán katonák irtak volna alá Gádoros községben. Csupán any-

nyit tudunk, hogy az orosházi járási katonai parancsnok 

Jakusev őrnagy volt, és egy iratot Békés vármegye katonai 

parancsnoksága nevében Harchov vezérkari százados irt a- 

lá. 
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Politikai ős gazdasági élet alakulása 

Gádoros község előbb szabadult fel, mint a keletebbre 

fekvő Kolozsvár, melyet 1944. október 11-én foglaltak el 

a szovjet ős román csapatok. Magyarország nyugati megyéi-

ben még tombolt a fasiszta téboly, mikor Gádoros község 

már egy uj élet kiiszöbére lépett. 

1944. októberében -Tóth István visszaemlékezése sze-

rint- egy szovjet politikai tiszt érdeklődött a helybeli 

baloldali érzelmű emberek felől. Hegediis Imre ekkor sza-

badult a börtönből. Családja régi baloldali ember volt. 

Testvérei szociáldemokraták voltak, S is az volt.. Már ok-

tóber 7-én beszélgetésre hivta össze a kommunistákat. Ek-

kor alapitották meg az MKP-t - nem hivatalosan. 

Dr. Tibori János szerint az MKP hivatalos megalakuld-

sónak napja: 1944. október 12. - ez megegyezik az oroshá-

zi pártszervezet megalakulásának napjával. Az MKP szerve-

zet életrehivói: HegedH.s Imre, Kiss József, Biró András, 

Tóth István, Tóth Ferenc, Halustyik Mihály, Kiss Imre, 

Sinks Márton, Hegedűs Pál, Paczuk An4rás, Molnár Bálint, 

Lukácsi Ipatér, Lőcsei Lajos. Az adatokat az MSZMP Járá-

si VB. Orosházi Agitprop. 6114. sz./1960. sz. szolgál- 

tatta. 19 

Kiss ,Imre cipész, az MKP helyi alapitó tagja, vissza- 

19. Dr. Tibori János: A felszabadult Békéscsaba másfél év-

tizedes története /Békéscsaba 1962./ /291. old./ 
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emlékezésében elmondta, hogy a volt 48-as kör helyén szer-

vezték meg az első legális kommunista gyűlést. Hegedűs 

Imre, sokgyerekes kereskedelmi alkalmazott javaslatára 

alapitották meg a pártot. 

"Begedüs Imre első gyülésüákön beszélt a felszaba-

dulás fontosságáról, ismertette  a hadihelyzetet. 

Elmondta, hogy legálisan is szervezhetjük a pár-

tot. A szovjet katonai parancsnokságnak az ellen 

semmi kifogása nincs. Magyarország sorsát, ügyeit 

a nép intézi ezután, és nekünk kell azon lennünk, 

hogy a kommunisták vezessék a tömeget Gádoroson is. 

A németek közben Rákócifalvánál áttörték a szovjet 

vonalat. Fel kellett készülnühk arra, hogy szükség 

esetén csatlakozunk a visszavonuló szovjet csapa-

tokhoz. Erre azonban nem került sor." 

Igy fejezte be visszaemlékezését Kiss Imre. 

A.gádorosi Nemzeti Bizottság is jól tudta, hogy a ter-
melés megindulásához minden segitséget megkapnak. Igy 

létrehozhatták a helyi Termelési Bizottságot, melynek 

feladata volt a termelési eszközök maximális kihasználá-

sával elérni, hogy a község termelőterületéből a lehető 

legkevesebb maradjon megműveletlenül. 

1944. október 15-én Kerekes István biró ás az MiKP he-

lyi vezetősége határozatot hozott a termelés zavartalan 

folytatására. /Testületük alkotta a Nemzeti Bizottságot, 

mivel több párt ekkor nem működött./ Hogy a munkák zavar- 



- 19 - 

talanul haladjanak, kommunista ellenőröket neveztek ki a< 

nagyobb gazdaságokba. 20  

1./ 

 

Jakabfy Vilmos gazdaságába Sinka Mártont. 

2./ Spilka testvérek gazdaságába Biró Andrást nevezték ki. 

3./ A Werner testvérek gazdaságába pedig id. Hegedüs Ist-

vánt. 

Az ászi munkálatokat egyébként, visszaemlékezések 

szerint, az orosházi járási szovjet katonai parancsnok 

személyesen is ellenőrizte. 

1944. november 3-án Dr. Csige Varga, Békés vármegye 

közigazgatási főnöke utasitja Békés vármegye városainak 

és faluinak vezetőit: 

"A kommunistákat is be kell vonni a közigazgatásba 

a demokratikus szellem értelmében, a nem kizáróla-

gosság elve alapján." 21  

Gádoros községben a kommunisták szervezkedtek először, 

ez  ebben a szegény, agrárproletár községben érthető is 

volt. A községi ügyekben mindig rendkivül határozott ál-

láspontot foglaltak el az MKP tagjai. 

1944. november 26-án például felemelték szavukat az 

ellen, hogy a rendőrséget postási feladatra alkalmazzák, 

20. MSZMP Békés megyei archivuma MKP fond, 1944. okt. 15. 

21. BML orosházi járási főjegyző iratai 1944. nov. 3. 
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ugyanis adóbehajtási iveket kellett a rendőröknek széthor- 

dani. 

]rdekes a tiltakozó levelük folytatása is:  a pártnak 

nem tetszik, hogy a róm.kat. és a f ref.lelkész az isko-

lákban hittanórát tart, "imaházzá alakitják át az iskolá-

kat.  "22  

1944. december 10-én Dr. Csige Varga, Békés vármegye 

közigazgatási főnöke  a  következőket  állapitja meg: 

"... két hónapja már, hogy megyénk orosz megszállás 

alá került, s meg kell állapitani, hogy a közbiz-

tonság állandóan javul, s a lakosság feélelemér-

zete ős riadalma csökkenőben van, melyet a fasisz-

ta propaganda okozott /pl. a GPV kegyetlenkedései-

ről stb./ ... el kell nyernünk a szovjet hadsereg 

vezetőinek bizalmát, mert csak igy reméljük ős 

várhatjuk helyzetünk további enyhülését. Mélyen e1-

szomoritó, hogy egyesek suttogó propagandát foly-

tatnak a nyilaskeresztes felfogás érdekében. A 

közigazgatás egész területéről kizárni szándékozom 

a pártpolitikát ... Hamarosan  meg fog alakulni az 

un. pártközi blokk. 

Dr. Csige Varga sk. közig. főnök." 23  

1944. december 14-én rendeletet hoznak az elmenekült 

ős eltávozott közalkalmazottak igazoltatásáról. 

22. MSZMP Békés megyei archivuma MKP fond, /1944.nov.6.// 

23. MSZMP Békés megyei archivuma MKP fond, /1944.dec.10./ 
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A járási főszolgabiró iratai között olvasható, hogy  

1944. december 13-án Gádoros község elöljárósága közölte,  

hogy ott csupán a kommunista párt miködik, a Kisgazdapárt  

megalakulása folyamatban van. 24  

1944. december 26-án jelentik a községből, hogy meg-

alakult a Kisgazdapárt. A megalakulás nehézségekbe nem üt-

közik. Az uj pártot felszólitotta a főjegyző, hogy olyan  

~zámu megbizottat jelöljenek a testiiletbe, mint az MKP. 25  

Az 1944-es decemberi állapotokat jól jellemzi a Gádo-

roe község elöljáróságától származó jelentés, mely 1944.  

december 2-án kelt:  

"Közigazgatás: a tisztviselők mindent elkövetnek,  

hogy a rendelkezések végrehajtassanak.  

Egészségügye 10 hastifuszos megbetegedés volt, 2  

fő meghalt. A járvány megállt.  

Politika: az MKP-val a viszony normális, az FKP  

minden segitséget megkap a megalakuláshoz.  

Gazdaság: rendkivül kevés lóállománnyal rendelke-

zik a község.  

Közellátás: petróleum és só nincs /annyi sá sincs,  

hogy a pék pl. eladásra nem tud kenyeret sütni." 26  

1945. január 1. után a németek egy röplapot terjesz- 

24. BML Orosházi Járási főjegyző iratai /1944.nov.3./  

25. BAL járási főszolgabiró iratai /1944.dec.26./  

26. BML járási főjegyző iratai /1944.dec.2./  
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tettek, melynek egyes vonatkozásai Gádoroson is terjedtek 

szóbelileg. Ez a röplap Dálnoki Béla volt m.kir. vezérez-

redes programja, aki "ugy írja alá", hogy S "a magyaror-

szági szovjet kormány miniszterelnöke." 

A. röplap kivonatolt szövege:  

"Magyar forradalmárok! Vörösök! Kommunisták!. Min-

denki tudja, hogy a mult év október 15-én Kormányzó Urunk 

kiáltványának najján csapataimnak fegyverletételi paran-

xa csot adtam, és nyomban tárgyalásokat kezdtem az orosz 

összekötő tiszttel." 

A németek a következő pontokat állitották össze, - mint-

ha ez vitéz Dálnoki programja lenne: 

"l./ Magyarország felvételét kéri a Szovjetunióba, 

2./ Pengő helyett Rubel, 

3./ Szovjet mintáju nagybirtok, 

4./ A nyugdij megszUn.ik /"aki nem dolgozik, ne is e-

gyék"/ 

5./ A  all gondoskodik a fasisztákról, 

6./ Az egyházak a görögkeleti egyháznak lesznek alá-

rendelve , 

7./  A.  munkásságot a szovjet szakszervezet szervezi, 

8./ A zsidóságot az urak és a parasztok terhére kár-

pótolják, 

9./ Munkácson zsidó egyetem lesz, 

10./ Magyarországra oroszokat telepitenek, 

11./ 15-16 évtől általános védkötelezettség a férfiak-

nál, 
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12./ 15-40 évtől általános védkdtelezettség a nőknél. 

Ezen ideiglenes programomat katonás elszántsággal fo-

gom végrehajtani, és a közeljdvőben kibőviteni minden, a 

kommunista világforradalom igényeit kielégitő rendelkezés-

sel. A Szovjetunióba beolvadt Magyarországot a kbzds for-

radalom mintaállamává teszem és a diadalmas vörds hadse-

reg alá helyezem."27  

A program nyilvánvaló célja a pánikkeltés volt. A 

röplap egyben figyelmeztetés a kommunistáknak, hogy az 

u.n. szélső baloldali jelszavak károkat okozhatnak, vala-

mint, hogy a reakció gyakran fog e módositással élni, a-

hogyan a későbbíekben találhatunk is erre példát. 

A "program" küldnösebb kárt nem okozott itt a Vihar-

sarokban, annak ellenére, hogy Gádoroson is ismerték a 

röplap egyes kitételeit. A nép bizott a kommunistákban. 

1945. elején ujabb pártok alakultak: az SZDP és NPP. 

A nyilasokat és a jobboldali embereket összeirták. Ezek 

az iratok ma is megtalálhatók az MSZMP Békés megyei párt-

archivümában. Közmunkát végeztettek a nyilasokkal. Gádo- 

roson nem volt sok nyilas, akik voltak, főleg kispolgári 

származásuak:: iparosok, kereskedőék, akiket a pártba ré- 

szint a nacionalizmus és a szereplési vágy hajtott. A nyi-

lasok helyben 1944-ben már nem tudtak garázdálkodni. 

A.kdzség első képvieelőtestiileti gyülését a felszaba- 

27. Dr. Tibori János: A felszabadult Békéscsaba másfél év- 

tizedes története /Békéscsaba, 1961/ /24-25.old./ 
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dulá 's után 1945. február 24-én tartotta. A képvielőtestü-

let tagjainak száma 40 volt. /10 MKP, 10 SZDP, 10 FKP 

képviselő és 10 képviselő a Földmunkás Szakszervezetből 

1945. márclius 26-án már az NPP'is részt vett a gyűlé-

sen. Országszerte sokan képtek be az MKP soraiba. 

Gerő. Ernő. megállapitotta: 

" /A tömegek/ ... nem azért tódultak a kommunista 

párt felé, mert nem tudják, mit akar, hanem azért, mert 

tudják, mit akar, mert megismerték a mi pártunkat és po-

litikáját, és helyeslik ezt a politikát."29  

áshol a következőket irta Gerő Ernő, melyek ktilönö-

sen jelentősek Gádoros szempontjából : 

"A földmunkások és parasztok mind jelentékenyebb 

számban, ezrével jönnek a pártunkba, de a mi pártunk nem 

lehet csak munkáspárt, a--mi a Párt összetételét illeti, 

kell hogy a Párt vegye magába a földmunkások leghaladot-

tabb részét, a szegényparasztok, sőt a középparasztok leg-

haladottabb részét."` 

A kommunisták száma egyre gyarapodott. 1944. december 

31-én kb. 150 fő volt az t=A: P tagja. 

Az SZDP vezetői: Váci János, Dósat' László, Benkő Pál, 

Bencsik Imre, Kristóf Ferenc. K párt vezetői közt talál- 

28. BEL Gádoros község kgyjzkv 1945. febr. 24. 

29. Gerő Ernős A agyar Kommunista Párt /Szikra, 1945/ 

/5. ás T. old./ 
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hatunk régi baloldali embert, malomtulajdonost és volt 

szélső baloldalit is. 

A Kisgazdapárt vezetői:. Tóth Mihály, Szöllősi Imre, 

ifj. Molnár Sándor, Fekete László, Nagrand Károly és id. 

Rajki Pál. A vezetők módosabbak voltak, de a párt tagjai 

között sok szegény ember volt. 

A. Parasztpárt vezetői voltak:: ngh Lajos, Kiss Sámuel, 

Biró József, Szabó István és Snell János. A. vezetők között 

kispolgári elemek is találhatók. A pártre és tagjaira Gá-

doroson enyhe nacionalizmus volt jellemző. 30  

A:  p ártokbe tehát Gádoroson is igyekeztek befurakodni 

a népellenes, reakciós elemek is. A..haladó pártok a Ma-

gyar Front örököseként megalakult Magyar Nemzeti Függet-

lenségi Front tagjai lettek. 

Az ellátatlanok és a gyermekek gondját a faluban is 

a Nemzeti Segély karolta fel. A népellenes elemeket a köz-

ségben is az Igazoló Bizottság vizsgálta felül, olyan e-

set azonban nem fordult elő, hogy a  népbiróságnak kellett 

volna elrettentés céljából fellépnie. 

Az 1945. április 30-i helyzetjelentés a község álla-

potairól a következőket tartalmazza: 

"Közbiztonság: normális, 10 fő rendőr. 

Egészségügy: oltások fertőző betegségek ellen, 

visszajött az elmenekült Dr. Bartha 

Vilmos. 

30. A.pártok vezetőinek névsorát a szerző állitotta össze 
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Tanügy: folyik az oktatás, sok gyerek hiányzik, 

mert sem cipójuk, sem ruhájuk. 

ezőgazdaság:. folyik a tavaszi szántás. Még fel- 

szántatlan térület 800 kh. 

Az iparosok, kereskedők nehezen dolgoznak. Sokán 

élelmiszert hordanak a városokba. 

Nagy a talajviz Orosháza környékén. Emiatt Oroshá- 

zát 1 nap alatt nehéz megjárni vonaton. 

Politika: a községben 4 párt működik, valamint a 

Földmunkás szakszervezet. A. pártok egy-

máshoz való viszonya nem kielégitő, mert 

az MKP-val a többi párt nem tud kijönni. 

A volt nyilasok robotmunkát végeznek. 

Reggel 8-kor le kell jelentkezniük. Fa-

siszta mozgolódás nem észlelhető." 3m  

1945. Junius 26-án: 6 rendőre volt a falunak, 2 orvo-

sa, tanerőhiány nincs, a kapálás 60 %-ig befejezett, 

nyersanyaghiány, közlekedés javult, nyilasok dolgoznak. 32  

31. BM1 Orosházi Járási főjegyző iratai 1945. április 30. 

32. BM Orosházi Járási főjegyző iratai 1945. Junius 26. 
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összefoglalás  
i 

A: felszabadulás előtti napokra feszölt, ájult, vihar 

előtti csend volt jellemző. Az emreknek dolgozniuk  kelldtv 

A. kommunistákat összeszedték a csendőrök. A felszabadulás 

komplikáció nélkül történt. Az emberek ösztönösen átérez-

tők a nap fontosságát és azonnal munkához láttak, ezzel 

Uhnepelték a békét. Gádoros megmutatta, hogy méltó a Vi-

harsarok forradalmi hagyományaihoz. A kommunisták rögtön 

szervezkedtek, ők mutattak egyedid kivezető utat a káosz-

ból. Segitettek a mezőgazdasági munkák irányításában, és 

maguk is példát mutattak a dolgokban. Sok gádorosi segi- 

tett Budapest ujjáépitésében is. Á község megmenekült az 

angol-amerikai terrorbombázásoktól, a háboru azonban igy 

is sok szenvedést és nyomoruságot okozott. A régi problé-

mák, ellentétek nagyobb erővel jelentkeztek, melyeket 

forradalmi lendUlettel kellett megoldani. - 
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II. fejezet 

Gádoros a népi demokratikus forradalom éveiben /1945-1948/ 

Az Ideiglenes Nemzetgyiilés és hatása a. községre  

A.nácizmus elleni harc és az ujjáépités a demokrati-

kus, uj magyar állam megteremtését tette szükségessé. Uj 

programra volt szükség a nemzeti erők összefogása és az 

ország ujjáépitése céljából. Az MKP nyilvánosságra hozta 

a "demokratikus ujjászUletés"'programját, mely eljutott 

a faluba is. A gádorosi kommunisták is hirdették a népnek: . 

"Házáúk történetének legsulyosabb katasztrófáját é-

li át. Magyarországot német zsoldba szegődött ve-

zetői beletaszitották Hitler imperialista rabló 

háborujába a Szovjetunió és a többi szabad nemzet 

ellen. Azért álltak a német fasiszták mellé, mert 

segitségikkel akarták a szomszéd népeket leigázni, 

s bent az országban könyörtelenti,l elnyomni és rab-

ságban tartani a magyar népet."' "A btinös politika 

következményeit sinyli az ország." Mindennek elle-

nére a Kommunista Párt azt hirdeti: lesz magyar 

uj jászöletés!' Magyarország megmenektiihet és uj já-

sztilethet, ha a nemzet kiméletlentil leszámol az 

országvesztőkkel, ha "minden becstíletes magyar ösz-

szefog a Magyar Nemzeti PUggetlenségi Frontban az 

uj, életerős, demokratikus Magyarország felépité- 
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sére, ha a nép veszi kezébe az ország vezetését." 33  

kprogram tartalmazza a demokratikus szabadságjogok 

biztosítását, ellenzi a faji és nemzeti gyülölködést, 

hirdeti a vallásszabadságot, államositásokat követel, va-

lamint 8 ózás munkaidőt, stb. 

A program lényeges követelése:: Alkotmányozó Nemzet-

gyüaés összehivása, az ideiglenes Kormány létrehozása. 

A gádorosi népet leginkább az a pont ragadta meg, a-

mely földreformot követelt, a kimondta, hogy az országgfii

lésnek kell eldöntenie, mekkore legyen a birtokmaximum. 

Gádoros népe elhatároztá, hogy képviselőt delegálnak 

Debrecenbe. Molnár János igy emlékezik vissza, hogyan is 

történt mindez: 

"A. nép nagy érdeklődéssel tanulmányozta és vitatta 

az MKP "demokratikus nemzeti ujjászűletés" prog-

ramját. A község lakossága felébredt az ájult 

csendből. Az emberek spontán, majd a párt is, 

Markovics Mihályt jelölték ki, hogy részt vegyen 

az Ideiglenes Nemzetgyűlésen. 

Markovics Mihály 1931-től tagja volt az SZDP-nek. 

Kommunista sejtek munkájában is részt vett, az 

SZDP helyi alelnöke volt sokáig. Nagyon élénk, ak-

tív, vállalkozó szellemű elvtárs volt. /Természe-

tesen ő sem volt hiba nélküli. Néha talán elragad-

ta a szereplé:éi vágy is. Adomába illő, de  megtör-

tént; hogy egyszer nem választották meg alelnöknek, 

33.  A.  magyar forradalmi munkásmozgalom története 
/Kossuth, 1970/ /III. köt. 32. d d./ 
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8 erre sértődöttségében elvitte a kályhacsövet té-

len és az egyetlen sakk készletet, melyeket ő vitt 

a párthelyiségbe; persze hamarosan belátta tévedő-

sőt és visszatért a kályhacsővel és a sakk-kész- 

lettel együtt./ Harcos, bátor kommunista volt, aki 

nem félt senkitől és semmitől. 1937-ben lebukott, 

börtönbe keriilt. 

Markovics Mihály apárt javaslatára elvállalta a 

nehéz téli utazást. Lukécai Ipatért/az MKP helyi 

alapító tagját/ bízták meg, hogy vigye el Debre-

cenbe. Lukácsi elvtárs a szovjet csapatoktól ka- 

pott az elhagyott javakból két lovat és egy sze-

keret - ezen mentek. 

Miska bácsi hazatérése után részletesen beszámolt 

utjáról, főleg pedig az Ideiglenes Nemzetgyülésen 

hallottakról. Részletesen kifejtette az ország-

gyülésen elhangzottakat. Rákosival is elbeszélge-

tett. Kifogásolta, hogy az országos anyagok későn 

és elég hiányosan jutnak el sok esetben a kisebb 

falvakba. A pártvezető diplomatikusan a következő-

ket válaszolta: "Ha a hegy nem megy Mohamedhez, 

Mohamed menjen a hegyhez. "'" 

Igy emlékezett Molnár János. Sajnos Markovics Mihály-

lya1 és Lukácsi Ipatérral már nem lehet elbeszélgetni - 

néhány éve meghaltak. 

kközség látta, hogy uj idők hajnalához érkezett el 
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hazánk: az országglés 230 küldötte közül 71 az MKP tag-

ja volt. A párt irányvonalát ekkor Révai még elsősorban 

nemzetkézi okokkal magyarázta. Azt hangsulyozta, hogy a 

Szovjetunió szövetségben van Angliával és az USA-val: 

"Ha "Ha mi itt, most, Magyarországon aura törekednénk, 

hogy proletárdiktaturát csináljunk, akkor nem tö-

rődnénk a Szovjetunió nemzetközi politikájával, 

sőt közönséges provokáció volna, mert alkalmas 

lenne arra, hogy ellentéteket provokáljon ki a 

Szovjetunió és nagy szövetségesei, Anglia és Ame-

rika között."34  

Gádoroson a kommunisták bátran állást foglaltak. Az 

1919-es vöröskatonák hirdették, hogy ott folytatják, ahol 

1919-ben abbahagyták. 

1945. januárjától uj irányzat jelent meg a sajtóban 

és a beszédekben. A párt ettől kezdve már nemcsak a nyi-

lasok megbüntetését, hanem a reakció elleni harc fokozó# 

s ilt is követelte. Rákosi kijelentette, ha megváltozik a 

helyzet, akkor megváltozik a vonal is. 35  

A  debreceni kormány megalakulása után felszinre keril-

tek az ellentétek a koalició jobb- és balszárnya között. 

Gerő 1945. január 7-i levelében a következőket irta Ráko-

si Mátyásnak: 

34. Szabó Bálint: Népi demokrácia és forradalomélmélet 

/Kossuth, 1970/ /ill. old./ 

35. Szabó Bálint:, Népi demokrácia és forradalomelmélet 

/Kossuth, 1970/ /112-120. old./ 
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"`... a harc a reakcióval élesedik. Mi ezt tudtuk e-

lőre, és bár a dolgot nem akarjuk mesterségesen 

siettetni, a kormány előrehajtására szükséges nyo-

mást felülről is, alulról is a közeli napokban e-

rőiiteni kezdjük." 36  

Az országszerte beinduló láncreakció egyik szeme volt 

Gádoros is. A reakcióval az ország vezetőinek kinevezésé-

ben nehéz volt megegyezni. 4 vármegye élére kommunista 

vezetőt kapott, többek között Békés megye is. Békés vár-

megye főispánja Keresztes Mihály lett, aki régi ismerőse 

volt Gádoros község illegális kommunistáinak, hiszen nem 

egyszer ők bujtatták el a faluban a.csendőrköpók elől. 

Rozsnyai Mihály visszaemlékezésében elmondta, hogy Keresz-

tes Mihály Váci János miibutorasztalosnál dolgozott. 

A vármegye főispánja kommunista volt, azonban a köz-

tisztviselők nagy része még a régi gárdából állott. Igy 

volt ez Gádoroson is. A. község vezetői ekkor Kerekes Ist-

ván és Keszthelyi József. 

/Mint már korábban emlitettem, a felszabadulás utáni el-

ső képviselő testületi gyiilés Gádoroson 1945. február 24-

én volt./ 

Gádoroson a lakosság élénken figyelte az országos 

csatát, mely a hatalomért folyt. A következő állásfogla-

lásokból is láthatta a falu, hogy csak a kommunisták kép- 

36. A magyar forradalmi munkásmozgalom története /Kossuth, 

1970./ /III. kötet 49. old./ 
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viselik a nincstelen földmunkások ügyét igazán. 

Az  MKP debreceni vezetősége január elején elhatároz-

ta a harcot a földreformért. Az MKP érintkezésbe lépett 

az NPP-vel a földreformtervezet ügyében és sikerült e-

gyezségre jutni. Az NPP a kommunista javaslatot /Erdei 

Ferencék/, mint sajátjukat tüntetik fel. Az MKP formailag 

az NPP ,'-t támogatta. Gádoroson is az NPP tagjai támogatták 

a reformtervezetet, hiszen Erdei Ferenc is a Viharsarok 

szülötte volt. 37  

A Kisgazdapárt a földreform ügyében időt akart nyerni. 

A párt elnöke izt írta: 

"A kérdés nyugodt és szabad megvitatása a magyar de-

mokrácia első nagy erőpróbája lesz. Szabad és szen-

vedélymentes tárgyalást kiván ez a mérhetetlen 

fontosságu probléma."38  

Az SZDP sokáig hallgatott, csak mikor eldőlt, hogy a 

földreformtervezet a minisztertanács elé kerül, akkor szó-

laltak meg - hivatkozva 1930-as agrárprogramukra: "idő-

szerű_ma is, nekünk tehát nem volt okunk arra, hogy most 

uj földreformtervezettel álljunk elő." A szocdemek még 

ekkor é sem érezték az uj helyzetet, amely nem elégedett 

meg  a'  félmegoldásokka1. 39 ' 

37. A.  magyar forradalmi munkásmozgalom története 

/Kossuth, 1970/ /III. kötet 50. old./ 

38. Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 

1848-1948. II. /Táncsics Könyvkiadó 1962./ 1034.old. 

39. Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 
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Az országos párthelyzet megegyezett a gádorosival. A 

község veteránjai mondják, hogy taktikai okokból többen 

is benn maradthattak volna az SZDP-ben, hogy jó mederbe 

tereljék. 

Március elején földmunkásgyűlést tartottak Szentesen 

/ahol több gádorosi is részt vett/, melyen megállapitot-

ták, hogy "a reakció a szervezetlen agrárproletáriátus 

soraiban megtévesztő politikát folytat." - Elfogadták az 

MKP és az NPP javaslatát, és kérték, hogy az Ideiglenes 

Kormány "a javaslatoknak megfelelően már . április 1-én fog-

jon is hozzá a földek kiosztásához." 40  

Nagy Imre földmtivelisiigyi miniszter szavait /MKP/ ö-

römmel hallgatta a gádorosi parasztság is: 

"Végre valóra kell váltani az annyiszor becsapott 

és kisemmizett magyar nép évszázados álmát. Vég-

re kell hajtani a földreformot. Olyan földrefor-

mot, amely gyökeresen fklszámolja a feudalizmus 

átkos maradványait és sokszázezer mezőgazdasági 

munkást és szegényparasztot tesz életképes kisbir-

tok tulajdonosává." 41  

A.földreform javaslat demokratikus agrárforradalmat 

akart, a község lakossága azonban nem értett teljesen e-

gyet vele, mert sokallta, hogy a paraszti nagygazdaság 

felső határa 200 hold. A javaslat persze taktikai dolog 

40. Pöldmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 
1848-1948. II./Táncsics Könyvkiadó 1962/ 1036. old. 

41. Nagy Imre:: Egy évtized /Szikra, 1954./ I.köt. 61.old. 
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volt, melynek az volt a célja, hogy a kulákság ne álljon 

a nagybirtokosok mellé. A javaslat szerint a földosztást 

választott népi szervnek kell intézni:: a földigénylő bi-

zottságoknak. 

A párt javaslatát Gádoroson örömmel fogadták. Az agi-

tátorok megérttették az egyszerit emberekkel, hogy a 200 

hold országosan taktikai jellegü.határ, mivel nem  minden  

község földterülete olyan kicsi, mint a gádorosi. 

A. párt javaslatát széles körben megvitatta a község 

parasztsága, hiszen róla volt szó. A. földreform javaslat-

tal a helyi Kisgazdapárt vezetősége után a helyi 3ZDP ve-

zetősége is egyetértett. Az MKP-nak sikerült maga mellé 

állítani a paraszti tömegeket. 

A. földreformmal csak viszonylag szűk réteg értett e-

gyet. Gádoros kevés száma kuláksága kétségbe vonta a tanu-

latlan, tehát földmérői szaktudással nem rendelkező embe-

rek illetékességét, hogy földet osszanak. 

A lavinát azonban már nem lehetett megállitani. 

A földreform végrehajtása. Gádoroson, az első tsz  

Gádoros község lakossága ünnepelt, mikor elfogadták 

a földreform javaslatot. 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 600/1945. Me. rendelete 

világosan kimondta, hogy a "nagybirtokrendszert meg kell 

szüntetni teljes egészében, és nagyságra való tekintet 



- 36 - 

nélkül el kell kobozni a hazaárulók, háborus és népelle-

nes, bűnös magyar állampolgárok földbirtokait. Az igény-

be vett legelőket osztatlanul a község tulajdonába kell 

adni. /29. i./" A rendelet sejteti a termelőszövetkeze-

tek felé vezető utat, kimondja, hogy "az igénybe vett bir-

tokhoz tartozó kisajátitott gazdasági felszerelést, gépe-

ket és gazdasági épületeket, amennyiben azok szétosztása 

nem felel meg a termelés érdekének, a földhöz juttattott- 

takból alakitandó földmüvesszövetkezet tulajdonába kell 

adni." /30. §./ "Egy családnak csak akkora földet szabad 

kiosztani, amit a család a maga erejével meg tud müvelni." 

/33. §i./F "Igényjogosultak különösen azok, akik fegyverrel 

harcvoltak, illetve harcolnak a fasizmus ellen." /36. §f./ 

1945. márciusában létrehozták Gádoroson a Földigény-

lő Bizottságot, melyben pártonkivüliek is képviseltették 

magukat. A Pöldigénylő Bizottság tagjainak létszáma 30 

fő volt. A tagság megoszlása 1/3 rész kommunista, 2/3 rész 

szakszervezeti tag. A bizottság választmányt választott, 

melynek tagjai: Badár Bálint, Bodnár György, Németh Dé-

nes, Kovács István, Tóth Benedek voltak. 

A bizottság papirmunkáit a jegyző végezte, melynek 

Szekeres Jánost jelölték ki. 42  

A Földigénylő Bizottság számára az első nehézségeket 

a gyors végrehajtás szükségessége okozta. Már az első fel-

adat -az igénybevehető földek gyors összeirása- sem volt 

egyszerű, annak ellenére, mig a telekkönyveket, a munka 

elvégzésének egyetlen lehetséges segédeszközét, a legtöbb 
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községből elmenekitették ; Gádoros községből nem hurcol-

ták el és nem is semmisitették meg. 

A_gádorosi Földigénylő Bizottságra nem volt jellemző, 

hogy csak félve mert határozatot hozni egyes földbirtokok 

elvételére. Borisz és Andrej is figyelemmel kisérte a 

földreform végrehajtásának munkálatait, ha kellett, ók is 

adtak tanácsokat. 

A párt nem engedte, hogy egy-két becsuszó, lényegte-

len hiba miatt késleltessék a földosztás menetét, az volt 

az álláspontja, hogy mindenekelőtt történjen meg a földek 

kiosztása, a hibákat aztán majd ki lehet javitani. Ha a 

"boldog béke" időben került volna sor nálunk a földosz-

tásra, akkor az természetesen helytelen lett volna, de 

1945. tavaszán, egy átalakuló, forradalmi időszakban csak-

is ez lehetett az egyedül célravezető szempont. 

Az első feladat tehát a 600/1945. Me. rendelet alap-

jén megváltásra, illetve elkobzásra itélt földbirtokok 

összeirása volt. 

Ezek a következők voltak: 43  

BT é v Földterület 	Javaslat  

  

Spilka Imre 

Spilka László 

174 kh 266 a-öl 

174 kh 266 a-öl 

Teljes elkobzás 

Teljes igényba vétel 

42. BML Gádorosi Földigénylő Bizottság 1945. márc. 23. 

43. 43 BBL Gádorosi Földigénylő Bizottség 1945. R.  1. 

ktsz. 422. 
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N é; v 	Földterüiaet  Javaslat  

Spilka Margit 

Werner György 

Werner Véronika 

Jakabffy Gyuláné 
/Justh Veronika/ 

Ju sth Margit 

Birkás Bálint 

Nyilas Sándor 

Ozv.Ádám Jánosné 
/Stile Julia/ 

174. kh 2 .56 C7,-öl 

306 kh 266  0-öl 

306 kh 266 Cl-öl 

206 kh 400 0-61 

206 kh 400  0-i31 

11 kh 211 0-öl 

1 kh 60 CI-öl 

6 kh 300 C]-öl 

Teljes igénybe vétel 

Teljes elkobzás 

Teljes igénybe vétel 

Teljes igénybe vétel 

Teljes igénybe vétel 

Teljes elkobzás 

Teljes igénybe vétel 

Teljes igénybe vétel 

Az utóbbiak elhagyták Gádorost, vagy kereskedők. 

Gádorosról 1945. márciusában /27-én/ kb. 4:0` fő vonult 

be  Gyulára az uj hadseregbe. Az ujoncoknak nagy bált ren-

deztek a bevonulás előtt. 

Gádorosra nem volt jellemző, hogy óvatosan iratkoztak 

fel a földigénylők. Az igénylők köziil, mint a törvény is 

előirta, előnyben részesitettek azokat, akik önként je-

lentkeztek a demokratikus hadseregbe. /Pl. Budai János Ki-

nizsi utca 25./ Az igénylak neve mellé megjegyzéseket ir-

tak, melyekben a baloldali érdemeket irták össze /pl. 

1919-es vöröskatona/. Ha jobboldali érzelmű ember igényelt 

földet, ezt is jegyezték. 

Ebben a dátum nélküli kimutatásban összesen 855 főt 

irtak össze. A Gádorosi Földigénylő Bizottság házhelyi-

génylők összeirási ivén 235 fő neve olvasható. 
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A bizottság a felosztási tervezetet kifüggesztette a 

községben 8 napi szemlére. Ez idő alatt fel lehetett szó-

lalni a döntés ellen. A kimérés békességgel folyt le a 

községben, itt is "gatyás mérnökök" vezetésével, ahogy a 

gazdagok gunyolták az  iskolai végzettség nélküli népi ve-

zetőket. A földigénylők a földosztás után birtoklevelet 

kaptak, mely: . 

tJnnepélyesen tanusitja a birtokszerző azon jogát, 

hogy a nemzet által adott ingatlant háboritatlanul 

birtokolja. Köteles azon a maga és az egész nemzet 

felemelkedését szolgáló módon gazdálkodni, és a ren-

deletben előirt feltételeket betartani. A birtokle-

vél a juttatott ingatlan telekkönyvi tulajdonjogá-

nak megszerzésére is szolgál."44  

A föld felosztása után Gádoroson is népünnepélyt szer-

veztek, az emberek azonban nem voltak teljesen elégedet-

tek. 

1945. március 28-án Békés vármegye Földrendező Taná-

csához,egy levél érkezett, melyben közölték, hogy az elkob-

zandó birtokok az igénylőknek csak 25 %-át elégitik ki. 

Igy a község szeretné igénybe venni Nagyszénás területén 

lévő gróf Berthold Kipőt birtoknak Gádoros felőli részét, 

ami a községgel határos, s melyen gádorosiak dolgoznak. 

44. Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 

1848-1948. II. /Táncsics, 1962./ 1044. oldal 
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Alátámasztásul irják, hogy Nagyszénás, Kondoros területén 

lévő Geiszt birtokból is igényelhet. 45  

1945. április 6-án Gyulán a vármegyei Földbirtokren-

dező Tanács lilésén a következő határozat született: Nyi-

las földjét el kell kobozni, özv. Ádámnénak 5 kh marad, 

Birkástól 4 kh-t el kell venni. Spilka Imrének, Spilka 

Margitnak, stb. 100-100 kh-t az uri birtok rendelet 12.§-

a értelmében az ország más részén, a vármegye területén 

kivül rendelkezésre 4116 földterületből elégittessenek ki. 

A határozat megállapitja, hogy a 3 kh-s juttatás mellett 

is még kb. 700 kh hiány marad. Javasolták, hogy a hiány-

zó részt Nagymágocs község határából pótolják. 46  

Gádoroson a Földigénylő Bizottság 1945. május 11-én 

tárgyalta Spilka Imre fellebbezését, melyben földet kért 

vissza. Kérelmét azonban elutasitották, mivel a bizottság 

szerint nem igaz, hogy a földön ő gazdálkodna 20 éves fi-

ával és felserdült leányával. Mint minisztériumi tisztvi-

selő is "gyenge lábon áll, mert a náci Németország számá-

ra mezőgazdasági munkásokat toborzott, kiket személyesen 

kisért ki." Az iratot Valach István és Szekeres János /el-

nök és jegyző/ irta alá. 47  

1945. május 30-án a községi Földigénylő Bizottság je-

lenti Gyulára, hogy az 1000 kh-n aluli birtokokból 6 o- 

45. BML Gádorosi Földigénylő Bizottság 1945. márc. 28. 

46. BML Gádorosi Földigénylő Bizottság 1945. ápr. 6. 

47. BML Gádorosi Földigénylő Bizottság 1945. máj. 11. 
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lyant is igénybe vettek, amelyet a tanács a kiosztás alól 

mentesitett. 48  

1945. junius 28-án a következőket jelentették:. többen 

a Dunántulra is mennének, ha ott földet is kapnának. 49  

1945. Julius 23-án imák Gádorosról, hogy 1000 kh-t 

kértek Nagymágocstól, mely/ebben elf/ elvben elfogadta a. 

kéréet. 50  

1945. szeptember 22-én az N8P helyi szervezete igaz-

ságtalan támadást intézett a bizottság ellen. Kifogások-

ták, hogy "olyanok is jelentkeztek a Vörös hadseregbe, a-

kik a katonai korhatáron már régen tul vannak, öregek ás 

testi hibásak."51  

A támadás valóban a tények elferditése volt ás rossz-

indulatunak nevezhető, például az emberek a magyar ás nem 

a szovjet hadseregbe jelentkeztek, és természetesen min-

denki, aki rászorult, szeretett volna földhöz jutni, hogy 

megéljen. Az NPP támadását a "kevés hal sok fóka" példá-

ra lehet visszavezetni. 

Nézziik meg, hogyan emlékeznek vissza az egykori föld-

osztók. Szekeres János igy beszéli el emlékeit: 

48. BML Gádorosi Földigénylő Bizottság 1945. máj. 20. 

49. BML Gádorosi Földigénylő Bizottság 1945. jun. 28. 

50. BHdL Gádorosi Földigényl6 Bizottság 1945. Jul. 23. 
51. BML Gádorosi Földigénylő Bizottság 1945. szept. 22. 
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"A felszabadulás után a földmunkások szervezetének tag-

ja lettem. Igy kerültem. a Földigénylő Bizottságba, mint 

a szakszervezet jelöltje. Én voltam a legfiatalabb ember, 

a bizottság jegyzőnek jelölt ki. 

1944-45. nehéz időszak volt. Sok élelmiszerünk hiány-

zott. Pl.:  só, cukor, élesztő", fülszerek, paprika, rizs, 

stb. A hurkát is kukoricakásával csináltuk. Élelmiszerek-

kel mégis jobban álltunk, mint a városi emberek, mert mi 

természetben kaptuk a fizetésünket. 

Sok  városi kereste fel falunkat Orosházáról és Szen-

tesről, de még a messzebben lakók is, "ellátogattak" Gádo-

rosra. Sokan csak kényszerből jöttek, hogy tudjanak a 

családjuknak enni adni, persze sok feketéző is üzletelge-

tett, volt aki kocsival szállitotta az árut, vagy vonat-

tal /sokszor a vonat tetején/. 

Ilyen időben jött létre a Földigénylő Bizottság. Ve-

zetője Valach István lett. Egyszerü parasztember volt. 

Szülei "gazdag" emberek voltak. 8 kh földjük volt, ami Gá-

doroson jómódnak számitott. Valach István jó kommunista 

volt, aki falusi viszonyok között képzett marxistának szá-

mitott. Gyermekkorában sok könyvet olvasott. Olvasmánya-

it megbeszélte barátaival, elvtársaival. Több marxista 

könyvet is megbeszéltünk. 

Családjukban nagy szerepet játszott a könyv. Valach 

István öccse Valach /Várhelyi/ György a békéscsabai me-

gyei könyvtár egyik vezetője lett. Valach Istvánt közfel- 
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kiáltással választottuk meg elnöknek, vezetőnknek. Az ő 

népszerűsége, családjának becsületessége, műveltsége a 

sok nehéz problémában a megoldáshoz biztos alapot nyuj-

tott. Vele, valamint Bodnár Györggyel és Puskás Ferenccel 

egytitt osztottuk a földet. fn, mint a legfiatalabb, nya-

kamban a táblával, jegyeztem a juttatás tényét és helyét. 

Valach irányitott, a másik két társunk mérte ki a földet 

és•leverte a karót. A földosztásnál néhányan bizonytalan- 

kodtak: "Mi lesz, ha visszajönnek?",a többség azonban szi-

lárdan hitt a párt politikájában, a Szovjetunió erejében. 

Mi nem adtunk vissza 100 kh földet a volttulajdonosoknak, 

egy lépésnyi földet sem kaptak vissza. Tudtuk, hogy mö-

göttUnk áll a falu lakossága és nem érdekelt az, hogy mi-

lyen papisokat hoznak különböző irodáktól és bizottságok-

tól. A szegényekre 800 négyszögöl föld sem jutott szemé-

lyenként. A mai játszótér helyén 1000-1500 ember együtte-

sen fogadta meg, hogy "földet vissza nem adunk." A gyülést 

az MKP és a szakszervezet együttesen szervezte. A szegé-

nyeken nem fogtak ki a földesurak, akik az "ügyesen"=fo-

galmazott törvényekre hivatkoztak. Mi nem adtunk földet 

egy volt nagybirtokosnak sem, de máshol sem kaptak /más-

nak sem kellettek/, pedig a törvények akkor ezt lehetővé 

tették. Spilka Imre is ezek közé tartozott. A Földmtivelés-

fgyi Minisztériumban dolgozott, ahol kommunista volt a mi-

niszter:: Nagy Imre. Sikert ő sem ért el nálunk. A szegény- 

emberek sokszor összeugrottak egymással. A hirtelen föld-

hözjutás, az évezredes álom elvakított egy-két embert. 

Gyakran irigykedtek egymásra. Emlékszem, hogy egyszer az 
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NPP intézett támadást ellenünk, mely utszéli vádakodással, 

a tények elferditésével volt tele. Különböző községektől 

igyekeztünk földet szerezni. Az nem mindig járt sikerrel. 

Néhányan a falusiak közül máshová is elköltözték volna, 

csakhogy földhöz jussanak. A bizottság megbizásából Szol-

nok megyébe is elutaztunk, Pusztakengyelre, parasztszeké-

ren. Itt az emberek több holdat kaptak. Nemleges választ 

kaptunk. Idegennek nem adtak földet. Dunántulon is érdek-

lődtünk, Baranya megyében, ahol sok gádorosi ember dolgo-

zott, itt is elutasitó választ kaptunk. összesen 716 csa-

lád között osztottunk ki 1946 kh-t az 1945-46-os földosz-

táskor. Ebben benne van a később Gádoroshoz csatolt föld-

terület is. Később kb. 900`kh-t csatoltak a községhez. A 

csatolt földből 3 holdanként lehetett bérelni, a tsz. 

mozgalom idején ezzel is be lehetett lépni a közösbe. 325 

házhelyet osztottunk ki a Keleti portán, 130-at a Nyuga-

tin. tn 4,5 kh-t kaptam. Azért kaptam 1,5 holddal többet, 

mert 3 gyermekem volt. 

1945-1949-ig magam is földmunkás voltam, később a Szö-

vosznál dolgoztam vezetői pozicióban. 1962-ben B Válach 

elvtárs meghalt. A község engem jelölt utódjának. Nem fe-

lejtette el a falu a régi földosztásbeli "jegyzőt". 

Badár Bálint igy emlékezett vissza: 

"1944-1945. néha zavaros idő volt a politikailag já- 

rátlanoknak. Spekulánsok özönlötték el a falvakat. A-.föld-

reform végrehajtásában a reakció különböző zavarokat igye- 
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kezett kelteni. 

t .földosztás a Werner-majorban kezdődött meg. A kiosz-

tott földeket karóval jelölték meg, melyen feltüntették 

a tulajdonos nevét és a földterület nagyságát. A reakció-

sok nem törődtek bele veszteségeikbe, ravasz támadást in-

ditottak a különböző pártokon belül. A kisgazdák részéről 

Kristóf Ferenc keltett bizonytalanságot: "Majd fent el- 

döntik, hogy visszaadják a földet, vagy sem!" Az MKP fel-

lépett a spekulánsok és az árdrágitók ellen is. 

1945-ben kezdeményezésemre termelőszövetkezetet ala-

kitottunk. Kb. 80-an voltunk. 200 kh-t vettünk használat-

ba. Ez a tsz azonban hamarosan feloszlott. A. kommunisták 

közül többen 1919-re hivatkoztak és azt mondták, hogy még 

korai, nem akartak rögtön termelőszövetkezetet alakitani. 

Mindenki szerette volna megízlelni az enyém - tied fogal-

mát." 

Nagy gondja ma is a falunak, hogy határa kicsi. Az 

akkori fejletlen viszonyok között ez még nagyobb problé-

mát jelentett. Nagymágocs, Orosháza, Szentetornya, Gádo-

ros községek esetében 4 községet és két megyét /Békés, 

Csongrád/ érintett a földterület körüli vita. Nagymágócson 

16-20 kh-t is tudtak osztani. Gádoros, Szentetornya, Oros-

háza nincstelenjei, szegényei közíül százaknak kellett néz-

ni, mint válik a "nagy lehetőség" számukra egyre elérhe- 

tetlenebbé."52 

52. Földreform /Kossuth, 1965./ 64. old. 
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Országosan a parasztság öntudatosabb lett a földosz-

tás után. Békés megyében alakultak meg az első szövetke-

zetek. A tsz. Gádoroson a tanuk szerint nem volt tulságo-

san erős, nem volt elég állatállománya a tagságnak. A köz-

ségben ktilönösen kevés volt az igásállat. Az ujgazdák kö-

z néhányan a község lakóitól zsákmányolt lovakat kapták 

a szovjet hadseregtől. 

Gádoros 29 állatot kapott a fölszabaditáktól. /Nincs 

tudomásom róla, hogy ezeket a biróságok visszaadták vol-

na a volt tulajdonosoknak. Ezt különben Vorosilov erélye-

sen elitélte./53  

Az uj tulajdonosok a félreértések elkerülése végett 

tulajdonjogi igazolványokat kaptak a Vörös Hadsereg ala-

kulataitól és katonai parancsnokságaitól. 

A földreform Gádoroson sem biztositotta a mezőgazda-

ság teljes átalakulását, a mezőgazdaság elmaradott, kez-

detleges technikai viszonyainak megváltozását, a szegény-

ség felszámolását, a dolgozó parasztségnak a kizsákmányo-

lástól való t41jes felszabadulását. 

Az 1945. őzi választások a faluban 

"A kommunisták erős hatást gyakoroltak a falura." /Mint 

az előző részben irtani Badár Bálint visszaemlékezése sze-

rint termelőszövetkezetet is alakitottak./ Az NPP is ak-

tiv volt. Erdei Ferenc is felhivta a figyelmet a szövet-

kezetek fontosságára: 
53. Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 

1848-1948. II./Táncsics, 1962./ 1067. old. 
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wA szövetkezet nem más, mint egy-egy társadalmi ré- 
tegnek az önvédelmi szervezkedése, érdekvédelmi társulá-

sa, tehát olyan, mint a politikai harc."54  

A község lakossága látta, hogy a parasztság vállára 

nehezedik az ipari munkásság megsegitése, ez ellen csak 

egy-két kisebb megmozdulás volt. Erről majd a későbbiek-

ben. 

A Szabad Nép 145. augusztus 7-i számában Rajk Lász-

ló és Kállai Gyula felhivták a parasztságot, hogy ne en-

gedjenek a spekulánsok csőbitó ajánlatainak. 1 q buzáért 

200-40.0 pengőt kértek. Igéretet tettek arra, hogy a vető-

magspekuláció ellen a kormány erélyesen fel fog lépni. 

Rákosi biztositotta a népet, ha másképpen nem megy, el-

kobzás utján szerzik meg a szükséges termelőeszközöket. 55  

1945. január 21-én az MKP és az SZDP vezetősége Deb-

recenben ideiglenes intézőbizottságot hozott létre. A pes-

ti vezetőség jan. 25-én alakult meg. Mindez a két gádoro-

si munkáspártra is hatott. Az SZDP tagjai között a falu-

ban sok illegális kommunista volt a horthysta korszakban, 

többségük a felszabadulás után belépett a megalakuló 

MKP-ba, akikkel elbeszélgettem utólag, megállapitották, 

hogy több kommunistának e kellett volna maradnia az SZDP-

ben. 

A.helyi SZDP meglehetősen vegyes volt, összegyüjtötte 

54. Erdei Ferenc:_ Szövetkezetek'/,Sarló, 1945./ 30. old. 

55. Szabad Nép 1945.  aug. 7. /Tegyen eleget beszolgálta- 

tási kötelezettségének a parasztság./ 
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a reakciós eleméket, akik a kezdeti időszakban a párt ve-

zetését vették át, ugyanakkor azonban meglehetősen erős 

baloldali bázist képviselt a szegényparaszti tagság. A he-

lyi SZDP vezetősége befolyása alá keritette a vezetőség 

baloldali vezetőit, akik hiuságból is minimálisnak tar-

tották az MKP-t. Az NPP is riválisának tartotta az MKP-t, 

a kisgazdákról nem is beszélve. 

Még januárban megindult a földmunkások szervezése 

szakszervezeti vonalon is, Gádoroson is létrejött a Föld-

munkás Szakszervezet. Alapitó tagjai és vezetői: Rozsnyai 

Mihály, Valach István, Bottyán János, Sódar György és Sza-

bó Mihály volt. Gádoros lakossága is egyetértett azzal, 

hogy az országos szakszervezeti vezetőségből a pejerista, 

horthysta elemeket ki kell zárni. A Földmunkás Szakszer-

vezet községünkben az MKP befolyása alatt állott. 

Vezetői volt 1919-es vöröskatonák voltak: Rozsnyai 

Mihály, akinek édesapja 1919-es tsz szervező, Rozsnyai ma-

ga is 1919-es vöröskatona volt, aki 1919-ben fegyverrel 

védte hazánkat a fehérek és Magyarország terflet-rablói 

ellen. Nézzük meg visszaemlékezését: 

"1919-ben án is vöröskatona voltam. tletemeta tsz 

szervező apám szellemi öröksége határozta meg. Mély ha-

tást gyakorolt rám Kun Béla és Károlyi Mihály is, akik az 

összeomláskor a Tiszánál beszédet mondtak, nekünk vörös 

katonáknak. 
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Azt mondták, ha Magyarországot sikerül is leverniük 

a fehéreknek, Oroszországot sohasem veszik be. Kun Béla 

hangoztatta, hogy szükség lesz még ránk, eszméinkről ne 

mondjunk le, és kommunista szellemben neveljük gyerekein-

ket is. 

1945-ben Péter-Pál napon jöttem haza szovjet hadifog-

ságból. Igazoltam, hogy 1919-es vöröskatona vagyok. A 

szovjet katonai parancsnok azt mondta, szedjem össze tár-

saimat, hazaenged bennünket, szükség lesz ránk otthon Ma-

gyarországon, az uj ország feéépitésében. Én is részt vet-

tem a földosztásban. A DÉFOSZ megalakulásakor községi 

titkár lettem. 2 évig viseltem e tisztséget. Az VFOSZ ta-

gokkal együtt a DÉFOSZ tagsága elérte az 1000-1500 főt, 

tehát komoly erőt jelentettünk, a község lakosságának több 

mint 1/3-át alkottuk. 

Az elvtársak viccesen "Défosz Miska" bácsinak hivtak. 

Másik tisztségem - megyei törvényhatósági képviselő vol-

tam Gádoros képviseletében. Keresztes Mihály főispánnal 

védtem Gádoros érdekeit. Nem volt nehéz dolgom. Keresztes 

Mihály elvtárs régi jó ismerősöm volt, ma is az, néha ma 

is  elbeszélgeti3nk egymással, a régi szép időkről, ha ösz-

szetalálkozunk Pesten. A felszabadulás előtt főispánunk 

gyakran rejtőzködött Gádoroson a esne csendőrkopók elől. 

Váci dános mübutorasztalosnál dolgozott. 

Népszerű volt községünkben az orosházi katonai parancs-

nok, egy őrnagy. Magas, barna ember volt, kb. 45 éves le- 
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betett /szovjet őrnagy volt/. Személyesen ellenőrizte a 

falu munkáját. Nem engedte, hogy akár egy tenyérnyi föld 

is vetetlen legyen. Ahobá nem tudtak mit vetni, oda nap-

raforgót vettetett. Nagyon mérges volt, ha valamelyik 

gazdának gazos maradt a földje." 

A gádorosi forradalmie erők is megértették a legfon-

tosabb változásokat. Ezek a következők voltak: felszaba-

dult Magyarország, megsemmisült a magyar tőkések és föld-

birtokosok fasiszta állama, egy uj demokratikus állam 

jött létre, a nagybirtokos osztály gazdaságilag megsem-

misült, a politikai hatalomból kikerült. 

Hibák persze voltak:: a hadsereg megszervezése huzódik, 

a közigazgatást nem tisztitották meg teljesen. Gádoroson 

Szenyéri István községi dijnokot "multbeli szereplése mi-

att" nem fogadták vissza októberben. 

Az MKP területi titkárságokat hozott létre. E bizott-

ságok akkor szűntek meg, amikor a megyei bizottságok kel-

lő mértékben megerősödtek. Hazánkban 1945. májusában 2 

fő probléma volt, mely egy kérdésből következett: "Merre 

tartson a magyar demokrácia?" 

A.két ut: népi demokrácia, 

liberális konszolidáció a középosztály és 

a parasztság befolyása alatt. 56  

56. A%magyar forradalmi munkásmozgalom története /Kossuth, 

1970./ /III. kötet 77. old./ 
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Nagy ünnep volt Gádoroson az első-szabad május else-

je. A. munkáspártok együttesen szervezték meg. Nagy  pro-

pagandát fejtett ki a többi demokratikus párt is, az NPP 

pl. melynek baloldali vezetői Békés megyeiek voltak. 1945. 

májusában Darvas József és Erdei Ferenc beszédeket tartot-

tak. 1945. május 23-án Erdei  Ferenc  kijelentette Oroshá- 

zán: 

"A magyar nép, nagyon jól tudjuk,  nem akarta ezt a 

háborut, de nem volt bátorsága ahhoz, hogy szembefordul-

jon vele."57  

Nagy érdeklődéssel kisérték Gádoros kommunistái az 

MKP országos értekezletét, mely a kommunisták első legá-

lis lilése volt 1919. óta. Az értekezlet kimondta az e-

gyüttmüködést a haladó erőkkel, elsősorban az SZDP-vel. 

Szigoru intézkedéseket kell foganatositani azok ellen, 

akik a zavarosban halásznak. Fel kell lépni a jobb ős a 

szélsőbaloldal ellen a párton beli1l. 58  

Az ország és a nép helyzete egyre rosszabbodott, ezt 

a jobboldal olyan beszolgáltatási rendszerrel akarta fo-

kozni, amelyben a paraszt szinte teljes termését beadná, 

ugymond csak igy lehetne élelmezni a várost. A cél a inun-

k ásság és a parasztság összeugrasztása volt. A párt ezt 

a támadást is visszaverte. 

57. Viharsarok 1945. május 23. Erdei Ferenc beszéde Oros-

házán. 

58. A magyar forradalmi munkásmozgalom története /Kos-
suth, 1970./ /III. kötet 77. old./ 
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Az MKP KV kezdeményezte, hogy 1945. őszén országos 

választások legyenek. Remélték, hogy a két munkáspárt fog 

győzni. Erre azért mertek gondolni, mert a kormányban 

balratolódás történt, a vasut helyreállitása gyorsabb ü-

temett vett. A választás nagy erőpróba volt. Az FKP maga 

köré tömöritette a jobboldalt, még a volt fasisztákat is. 

A. klerikális reakció a templomokban buzditott a baloldal 

ellen. A reakció /maga sem remélte/ sikert ért el.  A sza-

vazatok 57 %-át szerezte meg, támadásba azonban mégsem 

mert lendülni, félt saját baloldalától. Az riu' baloldalát 

Dobi István vezette. 

Nézzük meg az országos eredményeket, hogy össze tud-

juk majd hasonlitani Gádoros község eredményeivel: 59  

párt 	FKP 	MKP 	SZDP 	NPP 	PDP 

képviselő 	243 	70 	65 	23 	2 

A különbözőpártok tehát országosan ilyen eredménye-

ket értek el. Gádoroson a párthelyzet a következő volt: 60  

Dátum: MKP SZDP NPP FKP MADISZ MNDSZ 

1945.VII.30. 212: 190 70 210. 365 Gádo- 

1945.IX.17. 355 284 155 246 375 3980 ros 
lakői 

1945.IX.29. 645 384 195 246 375 390 4650; 

59. A.magyar forradalmi munkásmozgalom története 

/Kossuth, 1970./ /III. kötet 90 .. old./ 

60. MSZMP Békés megyei archivum MKP fond.  1945. VII. 30. 

- IX. 17. - IX. 29. 
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Az utóbbi két időpont között csak az MKP növelte sza-

vazatait. 1945. október 15-én választói gyiilés volt, ame-

lyen 500-600 fő vett részt. Ugyanabban az időpontban az 

FKP-nak is gyillése volt, amelyen csak 200 fő volt jelen.
61  

"Gádoroson az ujonnan földhöz juttatottak valami ter-

melő és értékesitő szövetkezet formát alakitottak, termé-

szetesen az önkéntesség elve alapján, ezideig 60 taggal. 

1945. október 14-én az NPP tartott választási gyilést, 

21-én az MKP, melyen 1000-1200 ember vett részt. Két utcai 

felvonulást is szervezett az MKP, a párt tagjainak száma 

október 22-én már 790 fő. Ebből 440 nő és 350 férfi." 62  

Igy szól az 11KP egy jelentése. 

1945. október 30-i helyzetjelentés az MKP Békés me-

gyei titkárságától közvetleniil a választások előtti idők-

ről: 

"Verekedések a megyében állandóan napirenden vannak. 

Az PKP budapesti kiküldöttjei házról-házra járva a követ-

kezőkkel operálnak: "Rákosi zsidó, és a zsidókat fel akar-

ja öltöztetni: Nem törhetjük, hogy a zsidók uralkodjanak. 

Mi, magyarok°rendelkezUnk nagy történelmi multtal, és e-

zárt azt sem turhetjik, hogy az orosz hordák megszállva 

tartsanak bennUnket . "" 	 . 

61. MSZMP Békés megyei archivuma MKP fond. 1945.okt. 15. 

62. MSZM1* Békés megyei archivuma MKP fond. 1945.okt. 30. 
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Egy másik helyen az egyik szónok azt mondta, hogy a 

"kommunisták dologkerülők, bitangok és hazaárulók. Csak 

rabolják és fosztogatják a népet ... A kommunisták az o-

kai annak is, hogy a hadifoglyok nem térnek haza."' 

"Mi nem azt akarjuk, hogy arccal a vasut felé, hanem 

azt mondjuk, hogy arccal az Ur felé. Mi nem akarjuk a mar-

xizmust sem tanitani, sem tanulni. Nekünk csak egy lobo- 

gónk van, a magyar nemzeti lobogó. Irtózunk a vörös szin-

től, és nem is akarjuk a vörös rémet. "63  

Ima a megyei helyzetjelentés, mely Gádorosra is jel-

lemző volt. A jobboldali elemek nem fukarkodtak a legal-

jasabb demagóg jelszavak használatával, az antiszemitiz-

mussal; Gádoroson azonban a nép nem dőlt be nekik. 

Az  1945. nov. 4-i Nemzetgyzilési Képviselői választá- 

sok gádorosi eredményei:." 

Szavazásra jogosult férfi nő" NPP NDP' MKP FKP SZDP - 

2 9'93 	1004 1685 341 26 1391 743 311 

A kommunisták tehát Gádoroson elsöprő győzelmet arat-

tak. A KV`bársonyzászlóját a választásokért a megye kom-

munistáinak Révai József adta át. A reakciósok Gádorost 

"kisoroszországnak" hivták, utalván a kommunisták győzel-

mére. A KV oklevéllel tüntette ki a községet. 

63. MSZMP Békés megyei archivuma MKP fond 1945. okt. 30. 

64. MSZMP Békés megyei archivuma MKP fond 1945. nov. 4. 
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A gádorosi nép ismertette a szembenálló feleket. 

A földreform elleni támadás első, nyilt elvi megfogalma-

zását 1945. okt. 18-ám kelt pásztorlevelében, Mindszenty 

József heroegprimás adta /a választások előtti: 

"Nem a földbirtok-reformot tesszük itt birálat tárgyá-

vá, hanem a benne megnyilvánuló bosszuló szellemet, mely 

ígéri ugyan a vagyonukból kiforgatott tulajdonosoknak a . 

jóvátételt, de az igéretekből aligha lehet valami. Magá-

ra a feformra is kénytelenek vagyunk megjegyezni, hogy 

végrehajtásában nélkülözte a megfontoltságot, s ennek az 

elsietett szenvedélytál fűtött munkának gazdasági követ-

kezményeit sinyli és ki tudja, mily hosszu ideig sinyle-

ni fogja az egész lakosság, főleg a városi dolgozók." 65  

A falu dolgozóparasztsága tudta, hogy kit kell meg-

hallgatnia. Rajk László /MKP/ hirdette: 

"Mi kommunisták a földreform pontos végrehajtását kö-

veteljük, annál is inkább, mert tudvalevő, hogy igen je-

lentékeny része volt pártunknak e törvény megalkotásában 

ős végrehajtásában. Ki kell jelentenünk azonban, hogy a 

földreform veszélyeztetését nem azokban a kivételes tul-

kapásokban láthatjuk, amikor helyenként a földigénylők a 

földéhségtál vezetve a megkimat 100-200 hold alá mentek, 

hanem elsősorban azokban a kilengésekben, amikor furfan-

gos ügyvédek és paragrafus csavarók segitségével, a föld- 

65. Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 

1848-1848. II. /Táncsics, 1962./ 1055-1056. old. 
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reform-törvény világos rendelkezése dacára nemegyszer si-

kerrel kisérlik meg kiforgatni a földhözjuttatottakat a-

zokból a kisbirtokokból, amelyeket a magyar demokrácia 

juttatott nekik." 66  

Ezek a tényezők, melyekről Rajk beszélt, növelték az 

MKP népszeriiéégét Gádoroson, melyhez persze hozzájárult 

a helyi vezetők népszerűsége, tisztánlátása, melyet nem 

csökkentett az esetleges forrófejűség sem. 

A.kisgazdapárti választási győzelem után Gádoroson is 

felemelkedtek az árak. November végére a pénz vásárló ér-

téke a szabadpiacon érte el a 1/10-részét az októberinek. 

A gádorosi agrárproletárok egyetértettek az ipari munkás-

sággal, mely követelte a gépgyárak, erőmiivek stb. álla- 

mositását. A község kommunistái munkásegységet követeltek 

a szociáldemokratákkal, az SZDP helyi vezetői azonban még 

tétováztak, majd miután a párttagság nyomást gyakorolt 

rájuk, ők is az egység mellett foglaltak/állséd állást. 

A haladó erők Gádoroson is már régóta követelték, hogy Ma-

gyarország köztársaság legyen. Szakasits Árpád ilyenirá-

nyu állásfoglalását a községben is tanulmányozták, mely 

a helyi ujságban, a Viharsarokban jelent meg. A. faluban 

senki sem kért a Mindszenty-féle királyságból. 67  

66. Nemzetgyűlési Napló, 1945-49. I.  75. 

67. Viharsarok 1945. aug. 25. /Saakasits Árpád az SZDP 

kongresszus./ 
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Az osztályharc. éleződése a faluban 

1946. febr. 1-én Magyarország köztársaság lett. A nép 

régi óhaja teljesült ezzel, az ország vezetői azonban még 

nem a nép érdekeit képviselték teljesen. Az államhatalom 

egyes képviselői a volt nagybirtokosokat támogatták. A 

dolgozó nép ezt nem nézhette ölbetett kézzel. A. népi moz-

galmak, melyekben a gádorosi naggyülések is egy-egy lánc-

szemet alkottak, ösztönszeriien hatottak a Függetlenségi 

Front balszárnyára. Létrejött a fronton belül a Balolda-

li Blokk. 

Márc. 7-én a Baloldali Blokk Budapesten rendezett tün-

tetésén több gádorosi is részt vett. A márciusi követelé-

sek kormányprogrammá váltak. A parasztellenes pereket ha-

tálytalanitották. 

Nagy jelentőségei=volt az NPP első k országos kongresz-

szusa, mely az MKP-val való egység jegyében zajlott. 68  

A párt baloldalának kiemelkedő alakjai alföldiek: Er-

dei Ferenc, Darvas József, Veres Péter, Darvas József 

testvére Dumitrás József, később évekig az orosházi járá-

si tanács vb. titkára volt. 

Az MKP`1946. májusában nyilvánosságra hozta stabili-

zációs programját, mely mellett a gádorosiak is állást 

68. A magyar forradalmi munkásmozgalom története /Kossuth, 

1970./ /IIi.köt.106.old./'valamint Szabad Szó 1946. 

máj. 12. NPP. kiáltványa 



foglaltak a helyi megmozdulások alkalmával. A. község kis-

polgársága kételkedve, de reménykedve fogadta a progra-

mot. 1946. juliusában az infláció teljes lett. Magyaror-

szágon adták ki a világtörténelem legnagyobb cimletil pa-

pirpénzét. Az 1945. juliusi 1 pengő 1946. juniusában 120 

millió pengőt ér, Julius elsején pedig már 50 milliárd 

pengő. A nehézséget fokozta, hogy az esztelen jobboldali 

szociáldemokraták a sztrájkban látták a megoldást. Ezt a 

dolgozó parasztság nemtetszéssel fogadta Gádoroson is. 

Gádoroson is retorzióként feloszlatták a jobboldali 

szervezeteket. A belügyminiszter 1946-ban Gádoroson fel-

oszlatta a Katolikus Legényegyletet, Katolikus Leánykört. 69  

A község lakói egyetértettek a Népszavával, mely 1946. 

Julius 6-án a következőket irta: "A. forint kibocsájtásá-

val mindenki megkapja munkájának maradandó ellenértékét, 

érdemes lesz tehát ismét takarékoskodni. Megszüiiik az 

inflációbál származó erkölcstelen mellékjövedelem is." 70  

Az uj pénz már nevében is emlékeztetett 1848. dicső 

hagyományaira. A munkáspártok együttesen léptek fel a Fo-

rint, a dolgozó nép ellenségei ellen. A gádorosi kommu-

nisták jelszavát hirdették a szocdemek, pártonkiviliek, 

parasztok, munkások, kisiparosok, kiskereskedők: "Halál 

arra, aki a Forintot megfurja!" Egyetértettek az MKP meg-

állapitásával: 

69. BML orosházi járási főszolgabiró iratai 1730/1946. 

70. Népszava, 1946. Junius 20. 
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"Ha a stabilizálás a munkáspártok politikai megerősö-

déséhez vezet, ha az adópolitika és az egész pénzügyi po-

litika a javak elosztását és a terhek megosztását a dol-

gozók javára befolyásolja, ha a stabilizáció a többlet-

termelést elősegitve, az életszinvonal általános emelke-

déséhez vezet, akkor a stabilizálás, ha nem is közvetle-

nül, de közvetve a szocializmus előfeltételeinek a megte-

remtését szolgálja."71  

Az MKP 1946. nyarán falujáró mozgalmat inditott, mely-

ben a városi munkások, ezinészek, értelmiségiek Gádoroson 

is meglátogatták paraszttestvéreiket. 

Az 1946-os  óv  kiemelkedő eseménye volt az MKP szept. 

28. és az okt. 1. között megtartott III. kongresszusa. A 

kongresszust áthatotta a nagyszerit munka elvégzése keltet-

te öröm, a felelősségtudat. A tanácskozás kijelentette: . 

"A stabilizáció megvalósitásával arról kell dönteni, hogy 

gazdaságilag milyen uton haladjon az ország. A stabilizá-

ció megállapitotta a dolgozó rétegek elnyomorodását, vé-

get vetett a spekuláció tobzódásának, megerősitette a de-

mokrácia gazdasági alapjait." 

A gádorosi parasztság j különösen az utóbbi idézetre 

figyelt fel:: "A kartellek és bankok kizsákmányolásával 

szemben, mely a parasztság nagy tömegeinek elnyomorodásá-

val és lesüllyedésével jár együtt, az MKP küzd a parasz- 

71. A kommunista párt szövetségi politikája /Kossuth, 

1966./ 115. old. 
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ti kisgazdaságok, elsősorban az ujgazdák megsegitésért és 

megerősitéséért, a parasztság szövetkezeti mozgalmának 

hatékony állami felkarolása utján." 72  

Jelentős volt a közigazgatás reformjának követelése. 

1946-ban a közigazgatási reform sokakat foglalkoztatott. 

Egy terv született meg, mely szerint a mindszenti járás 

székhelye Szentes lett volna, melyhez Gádoros is csatla-

kozna. Gádoros tiltakozott a terv ellen. Indoklás:"Oros-

háza csak 13km-re van, mig Szentes 29 km-re. A község la-

kossága egyöntetűen nem kivánja a Csongrád megyéhez való 

csatlakozást." 73  

Az MKP orosházi járási konferencián már az év elején 

/1946. febr. 18-án/ meghirdetik az MKP, SZDP egységét. Ez 

tette lehetővé, hogy a földosztás zavartalanul le tudott 

zajlani. 74  

Békés vármegye Földhivatala 1947. márc. 29-én megál-

lapitotta, hogy Gádoroson a nagybirtokosoktól 1608 kh 

711 négyszögöl területű ingatlanok felhasználásával hoz-

zájárult a reform végrehajtásához, ebből 1387 kh 90 ©-öl 

a kiosztás célját képezte, a többit házhelyekre hagyták. 

Az indoklás negyedik pontja kimondta, hogy a juttatás gá- . 

dorosi mértéke 3 kh, mely gyermekenként 0,5 kh-al emel-

kedett. 1946. szept. 22-ig kb. 160. fő" nem kapott földet. 

72. A magyar forradalmi munkásmozgalom története /Kossuth, 

1966./ 115. old. 

73. BML Gádoros község kegyjzkv. 77 hgy.3188.kt.sz ./1946-. 

74. MSZMP Békés m. archivuma MKP fond. 1946. febr. 18. 
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1947. május 21-én a községben gőzeke nincs, traktor egy 

van, ez is 13 éves és Uzemképtelen, 75  

Az 1947-es választások Gádoroson tovább növelték a 

kommunisták tekintélyét. A választások a községben ismét 

fölényes PKP győzelmet hoztak. 

Az SZDP az 1947-es választások után rendezi a problé-

mákat azáCP-val: 76  

"Nélkültink senki sem zuzza szét a külföldi reakció 

zsoldjába szegődött, még mindig erős magyar reakciót, sen-

ki sem nyeri meg a félrevezetett tömegeket. Nélkülünk 

senki sem dolgozza ki és valósitja meg az ország felépi-

tésének a nem csekély gazdasági nehézségek leküzdésének, 

a magyar demokrácia erkölcsi megtisztitásának kormányza-

ti programját." 

"IélkUlfhnk senki sem valósitja meg a háborus sebek 

begyógyitásának, a népjólét emelésének, a nemzet ujjászii-

letésének nagy hároméves tervét. Nélkülfink senki sem te-

szi Magyarországot a szomszédokkal való barátság, a vi-

lágbéke, a Dunavölgyi béke őrévé és támaszává. Ezért kell 

a munkásegység." 

Az MKP fellépett a drágaság ellen is. A "Viharsarok" 

irta pl., hogy 1947. Julius 27-én Orosházán 2-3 Ft volt 

a burgonya. Keresztes főispán /MKP/ intézkedett, hogy vi- 

75. BML Gádorosi Földigénylő Bizottság 1947.márc.29. és máj. 
76. A magyar forradalmi -munkásmozgalom története /Kossuth, 

1970./ /III. kötet 152. old./ 
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gyenek Orosházára burgonyát és 1,10. Ft-ért árulják. Köz-

ben a hadifoglyok is kezdenek hazajönni. A Debrecenbe ér-

kezett hadifoglyok között gádorosiak is voltak /pl. Ra-

vasz István/.77  

1947-ben a község vezetői fontos határozatot hoztak. 

Szükséges a villany bevezetése, kulturház, községháza, 

stb. épitése. A villamositás al kapcsolatban az iparügyi 

miniszterhez folyamodott a község. 78  

A község lakossága 1947-ben érdeklődött Gombos Imre 

sorai iránt, mely a termelőszövetkezetről szólt, mint már 

említettem korábban, volt a faluban egy kezdetleges tsz, 

de rövidesen feloszlott. Gombos Imre a következőket irts: 

"A mezőgazdasÚgi szövetkezés végső célja az, hogy 

megteremtse a földmüvesek korszerű közösségét. E korsze-

rü paraszti közösség kialakulását szolgálja mindenki, a-

ki elfogadja és a megvalósitáshoz segiti a paraszti tár-

sadalmak itt következő két legfontosabb törekvését: 

1./ A termelési eredmény emberenként, holdanként, álla-

tonként és -hozzátehetjük ezt is- családonként való for-

rása. 

2./ Az egyre növekvő termelés anyagi költségeinek hatha-

tós csökkentése."79  

77. Viharsarok, 1947. jul. 27. /Letörjük a drágaságot./ 

78. BM Gádoros község kgyzkv. 16. kgy. 787 ikt.sz./1947. 

/37 kgy. 1969. ikt.sz ./1947. 

79.A szövetkezeti mozgalom /Budapest, 1947./Gombos Imre 
/62. old./ 



- 63 - 

A gádorosi kommunisták azonban még csak elmélegileg 

készülődtek a tsz mozgalom beinditására. Addig még egy-

két tennivaló hátra volt. A legfontosabb ezek közül a 

munkásegység megteremtése volt. 

A munkáspártok egyesülése Gádoroson 
• 

A gádorosi szociáldemokraták és kommunisták örömmel 

követték figyelemmel az SZDP baloldalának támadását /Ma 

rosán György, Révész Ferenc, Rónai Sándor/, mely a jobb-

oldallal való szakitáshoz vezetett /Kéthly Anna, Szélig 

Imre, stb./. A márc. 6-8 SZDP kongresszus  megnyitotta az 

utat az egyesülés felé. Az egyesülési kongresszus jan. 

12-én zajlott le. 

Hogyan  jött  létre az egység Békés megye  egy  kis falvában? 

Orosházán 1947. márc. 3-án Gergely Balázs.szocdem.já-

rási titkár Szakasits és Rákosi példájára hivatkozva él-

teti az egységet. 8°  

1947. október 6-án Rozsnyói kijelentette Gádoroson: 

"A pártok közötti viszony nem kielégitő. A Nemzeti Bi- 

zottság ülésén az NB elnöke lemondott és kivonult a te-

remből. A párt Molnár elvtársat jelölte, aki régi balol-

dali ember. "81 

1948, ápr. 22-én pártközi értekezlet volt az összes 

párt részvételével. Juhász Ferenc /MKP/ rámutatott, hogy 

81. MSZMP Békés m. arehivuma MKP fond 1947. okt. 6. 
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a civakodásoknak a jobboldal látja hasznát. Fekete Ferenc 

felhívja az NPP figyelmét, 'trossz magatartására"' pl. az 

ápr. 4-i ünnepséget valósággal elszabotálták. 82  

Járási titkári értekezleten hangzott el:, "Gádoros kör-

nyéke 20 %-os fagykárt szenvedett. Az elmult hónap alatt 

viszonyunk a többi párttal az egész járás területén sokat 

javult. Az NPP-nél örvendetesen tapasztalható KV-jük ha- 

tása. Némi zavart okozott Gádoroson, hogy az MKP vezetők 

ultimátumszerien több tagot kizárattak az NPP=ből." 83  

Az 1948. májusi járási titkári jelentésben a követke-

ző olvasható "Az egyházi reakció igyekezzen elterólni a 

figyelmet az iskolák államositásának a fontosságáról  ás  

kihasználja a meglétő problémákat. Ilyen volt Gádoroson 

is,  ahol 150-200 ember követelte a kenyeret, és meg akar-

ták rohamozni a malmot és közellátást." 84  

Az egyházi reakció ilyeneket hirdeti "A gyerekek az 

iskolák államositása után közös WC-be járnak. A vallás 

tanitását először megengedik, aztán eltörlik. Jön az egy-

z házak, majd a földek államositása. Nem engedik meg a 

keresztelkedést." 85  

82. MSZMP Békés m. archivuma MKP fond. 1948. ápr. 22. 

83. MSZMP Békés m. archivuma MKP fond. 1948. ápr. 29. 

84. MSZMP Békés m. ardhivuma MKP fond. 1948. májusa 

85. MSZMP  Békés m. archivuma MKP fond. 1948. májusa. 



-65- 

A ref.  egyház a szélsőséges reakciós  megnyilvánulás4:-

ban nem vett részt. Különösen azután, hogy Ravasz László : 

f ref.p üspök lemondott. Mindszenty, a katolikus egyház 

vezetője azonban aktiv. Községi ülésen Bottyán János 1948. 

dec. 13-án eli .téli Mindszentyt, mellyel a helyi képvise-

lőtestület egyetért, és kéri a kormányt, hogy Mindszentyt 

távolitsa el beosztásából. 86  

Ez nagy dolog, mivel a  községi közgyüléseken eddig 

sohasem politizáltak az emberek. Ha az ember olvasgatja . 

a községi közgyülési jegyzőkönyvet, oda kell figyelnie pl. 

hogy észrevegye, hogy a II. világháboru zavaros éveiben 

vagyunk. A testület csak a község dolgaival szokott fog-

lalkozni: apaállatokkal, községi pénzekkel, bérletekkel. 

19487ban Békéscsabán volt az MKP ésazSZDP Békés me-

gyei egyesitő konferenciája. 87  

Gádoros Tulkán Sándornéval képviseltette magát. Az 

uj párt olyan alapon állott, ahogy azt Szakasits Árpád4is 

akarta. /Népszava, 1948. ápr. 25-én/: "Az  MDP olyan párt 

legyen, amilyennek a marxista-leninista elmélet alapján 

lennie kell."88  

1948. ápr. 29-i SZDP és MKP közös májisi kiáltványa 

kimondta, hogy a "két nagy munkáspárt, felülemelkedvén a 

86. BML Gádoros község kgyjzkv. 73• kgy. 3702/1948. 

87. MSZMP Békés m. archivuma MKP fond. 1948. május 23. 

88. Népszava 1948. ápr. 25. Szakasits Árpád:. "Munkásegy-

ség - népiegység" 
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párt önzésén, eltökélte, hogy erőit nemzetépitő, szépet 

szolgáló munkára egyesiti, és a két pártot egy párttá, a 

Magyar Dolgozók Pártjává alakitja."89  

Marosán György a következőket mondta: "A párt /SZDP/` 

forradalmi baloldali rétege élet-halálharcot vivott a re-

formista vezető rétegekkel, amelyek sokszor többrebecsiil-

ték a hazug álparlamentizmust, az erddménytelen legalitást, 

mint a forradalmi, áldozatokkal járó harcos nevelést."9°  

Az irásbeli dokumentumok után nézzük meg a helyi visz-

szaemlékezéseket. Rozsnyai Mihály igy emlékezett a harcos 

időkre:  

"A Nemzeti Bizottság vezetésében a jobboldali eleme-

ket lemondattuk. Érdekes volt, hogy az NPP helyi vezetői 

1948. ápr. 4-én a tsz ellen agitáltak. Az ühnepélyen ka-

tona elvtársak is részt vettek. A katonák ugy tapsoltak 

és kiabáltak, hogy az NPP vezetője kénytelen volt elkot-

ródni az emelvényről, az MKP szónokánál már siri csend 

volt, mindenki feszülten figyelt. 1948-ban egy ember szá-

mára 60 dkg kenyeret adtak. Az emberek többet akartak. 

Ekkor történt, hogy felbujtásra feltörték a bányászoknak 

induló vagont, a rendőrség azonban leállitotta az akciót." 

89. Népszava 1948. április 29. SZDP ős MKP közös májusi 

kiáltványa. 

90. Népsazva 1948. május 16. Marosán György: "Egység előtt 

utoljára az egyesülésről." 



6W - 

Nagy György a következőket mondta: 

"A  felszabadulás után nehéz évek következtek -.a nagy 

összecsapások évei /földosztás, választások, személyi.ösz- 

szeszólalkozások./ A jobboldali emberek -volt nyilasok, 

malomtulajdonosok, stb.- igyekeztek befurakodni a balol-

dali pártokba. A jobboldal helyi gyüjtőtábora az SZDP volt, 

ez volt  a, második legerősebb párt,, és sokszor rivalizált 

az MKP-val . Végül is az SZDP-ben teljes mértékben a bal-

oldal vette át a vezetést.falunkban is. Ebben segitett az 

MKP falujáró.. mozgalma is. 

Eljött az egyesülés éve - létrejött az MDP. A.tagre-

viziós bizottságok elnökei kommunisták voltak. Gádoroson 

nagyszénásiak intézték a revíziót, Négyszénáson mi. Tétel 

volt ez. 1 hónapig gyalog jártunk át. Az SZDP jobboldali 

tagjaiból ekkor egy sem jutott be a pártba." 

Összefoglalás  

A felszabadulás egy sor uj problémát hozott elő Gádo-

roson is,  melyek forradalmi megoldást követeltek. A köz -g 

ségben először az MKP rendezte sorait, melynek állásfog-

lalása mindig rendkivül magabiztos és határozott volt. Ez 

elősegitette, hogy a kis határral rendelkező községben is 

sikerült végrehajtani a földreformot .. A választásokon az 

MKP olyan eredményeket .ért . el,  amelyek országosan is a 

legkiválóibbak közé tartoztak. Kevés munkáskörzet előzte 

meg a Viharsarok e agrárproletár körzetét. A harcos évek- 
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ben az MKP tartotta. a fáklyát, mely megvilágitotta a szebb 

jövő felé vezető utat. A. faluban már a felszabadulás után 

közvetlenül megalakult az első tsz, az  ország egyik első 

termelőszövetkezete, ez azonban még életképtelen volt. A 

falu kommunistái élénken tanulmányozták a mezőgazdaság 

szocialista átalakitásának elméleti , problémáit, hogy ha 

eljön  az idő,  akkor a legbiztosabb kézzel irányitsanak. 

Ezt azért tették, mert látták,.hogy a földreform ellené-

re alközség életszinvonala csak minimálisan javult. 

Szorgos, dolgos évek következtek és természetesen hi- 

bák is, de a gádorosi nép nagy része szilárdan hitt a szo-

cializmusban. 	 . 

III. fejezet 

A.  község a. szocializmus érpitésének éveiben /1948-1956/ 

A. kezdet, a mezőgazdaság szocialista átala-

kitásának haAnala Gádoroson  

Rákosi Mátyás, a népi mozgalom erejével kikényszeri- 

tett győzelem után, teljes egészében  vissza  akart térni 

a régi módszerekhez: "Általában visszakell térnünk most 

... -miután . a népmozgalmak megtették a magukét- ahhoz, 

hogy a központi hatalom tekintélyét erősitsük.. És le kell 

építeni.azokat a jelenségeket, amik megnehezitik a demok-

ratikus 	központi hatalom kiépitését."91  

91. Rákosi Mátyás: A magyar demokráciáért /Szikra, 1947./ 

222. old. 



1948. szeptemberében Révai József már kikelt azok el-

len, akik a szocializmust az.életszinvonal állandó emelő-

sével kapcsolták össze. Rákosi Mátyás'a.KV november 27-i 

ülésén már nem a három és fél esztendő nehézségeiről be-

szélt, hanem arról, hogy "az elmult két esztendőben ki-

csit kipihenhettü#.magunkat. Most ujra neki kell gyürkőz-

ni. Ujra fel kell szitani a város és a falu dolgozóiban 

azt az önfeláldozó spártai szellemet, amely 1945. tava-

szán az ujjáépités terén csodákat művelt, s az országot 

kirántotta a szakadékból. . "92 .  

A. párt vezetői törvényerőre emelték az önmegtartózta-

tás és az áldozatvállalás spártai szellemét. Gádoros né-

pére kétségtelenül hatottak e jelszavak, de egy-két eset-

ben azonban már /pl. a beszolgáltatásoknál/ a rendeletek, 

jelmondatok célszerüeége elgondolkodásra késztette az em-

bereket. 

A. be szolgáltatási rendszer normáinak emelése már ek-

kor sötét árnyékot vetett előre, pedig Nagy Imre 1945-ben 

még igy foglalta össze a beszolgáltatás lényegét: 

"Beszolgáltatásra valamilyen mértékben szükség van a 

mai viszonyok között, mely egyrészt a város ős főképpen 

az ipari munkásság legégetőbb szükségleteit biztositja, 

ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a paraszt gazdaságilag 

92. A kommunista párt szövetségi politikája /Kossuth, 

1966./ 157-158. old. 
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talpraálljon és a.falusi lakosság a maii.viszonyokhom ké- 

pest,  felfelé emelkedjen."g3 .  

A.. község dolgozóparasztságának a figyelmét ebben az 

időben a tsz mozgalom beinditása kötötte le. A haladó gon- 

dolkodásu emberek a tsz-ek távlatain, a község erején, a 

nagyüzemi gazdálkodáson gondolkodtak. A földreform nem ol-

dotta meg az összes problémát, 3-4 holddal  még nem lettek 

gazdagabbak a község szegényparasztjai. A kommunisták tu-

datosan mások pedig -mivel veszíteni valójuk  nemigen volt-

néhol kényszerűségből vállalták az uj termelési módot. Rá-

kosiék nyilatkozatai ekkor még különösebben nem foglal-

koztattak senkit, mivel a nadrágszijat jobban már nem le- 

hetett összeszoritani. 

A tsz-t választók 3 fokozatot láttak maguk előtt: 

I. tiplis:. táblás művelés - egyéni betakaritás 

II. tipus: közös•müvelé .s, betakaritás - elosztás a be-

vitt föld alapján 

III. tipus:. közös művelés, betakaritás - elosztás a be-

vitt föld és a végzett munka alapján, iparo-

sitott mezőgazdaság. 	 . 

A  parasztság látta, hogy , a termelőszövetkezet munkájrd- 
ba beleszólhat, illetve,azt saját maga tervezi. Boros La-

jos 1948-ban igy irt erről 

9.3. Nagy Imre :- Egy évtized /,Szikra, 1954./ /I.kötet.64.old./ 



"Különleges szerepe van a szövetkezet életében a tag- 

értekezletnek. Állandó jellegű intézménye ugyan a 

szövetkezeti életnek, azonban nem tekinthető szerv-

nek, mert intézkedési joga nincs. A. szövetkezet szer-

vei tehát szoros értelemben véve:: a közgyűlés, az i-

gazgatóság és a felügyelő bizottság." 94  

19x48. október 18-án Péter József,. Szücs Jószef, Budai 

János, Tóth Ferenc, Lőcsei Lajas, Bencsik János, Badár 

Bálint, ifj. Badár János, Szekeres János, Béniám Ferenc, 

Pataki András, Zahorecz János megalakitották a Werner  ma-

jor területén a Gerő termelőszövetkezetet 53 kh. földte-

rületen. A  tsz-nek  nagy gondot okozott, hogy az egyénen-

ként elvetett terményt közösen takaritsák be, és az őszi 

vetési munkálatokat elvégezzék, mivel a tsz mindösszé 4 

lóval és 4 tehénnel rendelkezett. A tsz 2 kastélyt /Wer- 

ner, Justh/ valamint 5 db tanyát kapott az államtól. 

1948—ban Justh major területén is alakult egy termelő-

szövetkezet: Rajk László néven, melynek alapitói: Sódar 

György, Matyej Pál, Gombkötő Imre, Horváth Sándor, Sz. 

Varga Ferenc, Bella József, Polyák János. 1949. tavaszán 

a két kis termelőszövetkezet egyesült. A tsz területe 95 

kh. lett. A családok száma, 18, tagok száma 18 volt. Az i-

gen hiányos felszerelésit tsz tagjai valamivel könnyebben 

viselték el  a  nehézségeket, mint sok egyéni gazda. /Ter- 

94. A szövetkezet a szövetkezőké /Budapest, 1948./ /26.old./ 
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mésátlagok a mellékletben./ 

Állatállomány:. 4 db. 16, 4 db tehén,;  20. db anyakoca, 

150 db anyajuh, az utóbbiak vásárlásához az állam hosszu-

lejáratu beruházási hitelt folyásitott. 

1949. október 31-én a tsz zárszámadást készitett. Egy 

munkaegység értéke 16.50 Ft volt. 

Ebben a gazdasági évben a  tsz épitett 1 db 32 férőhe- 

lyes szalmatetős növendékmarha istállót, 14.000 Ft érték-

ben. ldb 50 férőhelyes növendékmarha istállót 18.000 Ft 

értékben,.ldb 100 férőhelyes marhaszállást 23.000 Ft ér-

tékben. A vezetők: Péter József, Zahorecz János, Nagy Ro-

zália, /elnök, párttitkár, könyvelő/ - agronómus nem volt. 95  

Ez volt a kezdete Gádoros legrégibb tsz-ének..Elgon-

dolkoztatóák a számok, a beruházások, de egyben mutatják 

is az alapitók lelkesedését. A tsz tagjai összefogtak, mert 

saj átmagukkól volt szó.. A politikai életre is az összefo-

gás volt a jellemző: Czikora Mihály azt állapitotta meg 

egy-helyi pártközi értekezleten: "Gádoroson a pártok fő-

leg munkásokból és.szegény parasztokból állnak, széthuzáe-

nak nincs helye, akik az együttműködést akadályozzák, azo-

kat ki kell zárni a különböző pártokból." 96  

9,5. "Petőfi tsz története" /Gádoros, kézirat/ a tsz veze- 

tősége megbizásából összeállitotta Szabó János főköny- 

velő, a továbbiakban a tsz-re vonatkozó adatok innen. 

96. MSZMP Békés m. archivuma! MKP fond. 1948. ápr. 22. 
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194.9. őszén sokan beléptek a termelőszövetkezetbe, 

mert ugy gondolták,.hogy a közösben jobb a megélhetés, 

mint az_ egyéniben. A:földterület jelentősen megnövekedett 

-1949. őszén 513 kh lett. A tsz-ben 125 család, 175. fő 

dolgozott. .17 db 16, 46 db szarvasmarha, 145 db sertés, 

307 juh és.455 vegyes baromfival rendelkezett a közös. 

21300: liter tehéntejet és 2100- liter juhtejet .fejtek. Je- 

lentős mennyiségü gyapjut is  termeltek:, 10,5 q-t. Az i . 

.munkaegység értéke 39,70. Ft  lett. Ebből készpénz 33,30-Ft,' 

természetbeni6,40'Ft volt. A tsz vagyona 519 417 Ft lett. 

A tagság nagy beruházásokat hajtott végre. 1 db 300 

férőhelyes süldőnevelőt épitettek, valamint egy másik 300 

férőhelyes süldő nevelőt 25.000 Ft értékben. Az elnök  Kris-

tóf János, a könyvelő Hegedűs Mária volt. 

1949. augusztusa a gádorosi nép régi vágyának a telje-. 

sitését is jelentette. Ekkor lépett érvénybe a Magyar Nép-

köztársaság alkotmánya. A. község lakossága azonban érthe-

tetlenül figyelte Rákosi 1949. március 5-i kijelentését 

/az M,DP` KV ülésén hangzott el a népfrontról/:. "dia az. elv- 

társak azt hiszik, hogy az a népfrCnt,ho.sszu életi3, tar- 

tOs képződmény, akkor nagyon tévednek. Ez,. a népfront tulaj-

donképpen a szomszéd pártok elhalási processzusának egy 

foka ... sok ebből a népfrontpolitikából nem jön ki." 97  

A gádorosi nép is ugy érte el az eredményeket, hogy a 

97...A magyarforradalmi munkásmozgalom története /Kossuth, 

1970./ /III. kötet 197. old./ 
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haladó erők összegogtak. Sok olyan ember volt, akinek a 

nézetei nagyjából megegyeztek a kommunistáékéval, de vala- 

mi /esetleg a vallásossága/ mégis távoltartotta a párttól. 

A  személyi  kultusz légköre a faluban 

Az 1949. juniusi letartóztatások Gádoroson is növel-

ték a parasztság ingadozó rétegeinek bizalmatlanságát az 

MDP iránt. A. párttagságban kétes érzelmeket keltettek ezek 

az események, hiszen pl. nem egy  embernek  személyes isme-

rőse volt Marosán György, aki Békés megyei, de a többi ve-

zető letartóztatása is furcsállást okozott. A gádorosi sze-

gény parasztság nagy buzgalommal járt ujb .ól templomba, az 

uj bálvány imádása még szokatlan volt, pedig a "nép szere-

tett vezére" csalhatatlanságának bizonyításáért mindent 

megtettek. A gádorosi emberek lassan csak a kocsmákban 

mertek birálatot mondani baráti beszélgetések alkalmával, 

de ott is csak óvatosan. A bizalmatlanság légköre a falu-

ra is rátelepedett, a rokonok, a barátok nem biztak meg 

egymásban. A visszaemlékezések igy festik le az akkoti lég-

kört szinte az egész országban, nézzük meg azonban részle-

tesen az okokat. 

Az országban, igy g Gádoroson is,a tényleges osztály-

ellenesség ellen látványos adminisztrativ harc folyt, ki-

telepités, kuláküldözés, ami lényegesen nem éreintette 
harci erejét és szervezkedését, viszont sujtotta.az uj ha-

talomhoz alkalmazkodni akarókat és az ártatlanokat is, fo-

kozta a társadalom egyes rétegeinek elkeseredését. A tör- 



vénytelen meghurcolások, amelyek becsületes dolgozókat is 

sujtottak sok esetben a leleplezés helyett mártirokká e-

melte az ellenséges elemeket a közvélemény előtt. Mig a 

kötelező beszolgáltatás és az adózás rendszere közömbössé 

tette a parasztságot a termelés fejlesztésében. Igaz, hogy 

a dolgozó parasztság anyagi létfeltételei ebben az időben 

nem javultak, a szocialista építés számos vivmányának ha-

tására azonban . a falu politikai és kulturális arculata je-

lentősen megváltozott. 

1949-ben ezeket irtók a községi közgyűlési jegyzőkönyv-

be. Az idézetek hiven tükrözik a kort. 

Doboz községet kihivták begyűjtési versenyre. 98  

1949. október 5-én "A község által jegyzendő tervköl-

csön 290.000 Ft és csak 85.000 Ft-t jegyeztek a mii napig. 

1949. október 11-én az MDP nevében Bémiám József bejelen-

ti, hogy az ötéves tervkölcsön előirányzata 250.000 Ft-ra 

csökkent. Ezigáig még csak 150.000 Ft jegyeztetett 

Bé.niám József nagy szervezést kért. 600 család tartózko- 

dott szerinte az előjegyzéstől." 99  

1949. december 21-én diszgyülést tartottak Sztálin 70. 

születésnapjának megünneplésére, s egyben táviratot küld-

tek a szovjet nagykövetségre. 100  

' 98..BBIL Gádoros község. kgyjzkv 24 kgy. 18 ikt.sz./1949. 

99. BML Gádoros község kgyjzkv 58 kgy. 2407 ikt.sz./1949. 

100./MSZMP Békés m. archivuma MDP fond/ B?W[, Gádoros község 

kgyjzkv 50 kgy. 18 ikt.sz./1949. 
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Az MDP iratok közül 1949-ből ezeket .. lehet olvasni: 

Március 15-én 1200 fő vonult fel a nagy nemzeti ünne-

pet üdvözölni. Az MDP-ben ekkorre már megtörtént a tagre-

vizió: /1949. január 22-én./101  

Április 5-én gyűlést tartottak Gádoroson, mely után 

szégyentáblákat függesztettek ki a faluban, melyekre a ku-

lákok és családjuk rövid története.került fel /pl. hogyan 

szerezték vagyonukat és hogyan nyuzták a népet/. A követ-

kezők kerültek fel a szégyen táblára: Kovács József 50 kh, 

Kovács Imre 50 kh, Szűcs József 100 kh, Lelle Szabó János 

,70.kh. /Bottyán János más jelentésében földjeik nagysága 

más./ 102'  

1949. ápr. 19-24. agitációs tanfolyaon milyen ré 'mhirek-

ről számoltak be: 

"Rákosi elvtárs ápr. 19-i programbeszédében kijelen-

tette, hogy azok a parasztok, akik 10. kh földdel  rendellezz. - 

nek, meg lesznek semmisitve." 

"'Azért van választás, mert közeleg a háboru. Erősitik 

a hadsereget is.." 

"Amerikai munkások látogatóban voltak Magyarországon. 

Kérdezték, hogy kié a gyár.": "A. mienk!" -felelték kórusban 

a magyar munkások" "Nálunk a. tőkéseké, mégis jobban élünk, 

mint  ti."  . 

"Egy. elvtárs beszámolt arról, hogy volt egy pár helyen, 

101. MSZMP Békés m. archivuma MDP fond. 1949• március 16. 

102. MSZMP Békés m. archivuma MDP fond. 194 .6. ápr. 5. 
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s találkozott olyanokkal, akik mindent helyeseltek. Akár- 

hogy is találta a kérdést feladni, mindent jónak találtak, 

egyszerüen nem nyilatkoztak." 103  

1949.. áprilisában, májusában tömeggyülé.seket rendezett 

az MDP, melyeken a választásokra készültek../ápr. 22. -ápr. 

24. ápr. 25-26.. május 10-11-12.1'A..párt megjelölte a köve-

tendő utat, az ország és ezenbelül.a község problémáira 

kaptak a dolgozók feleletet. Értákeltéka a hároméves ter-

vet. Készülődés az-ötéves tervre. A jelszó: "Megyünk vasár-

nap a Népfrontra szavazni."104  

1949. Junius 10-én 801 tagja volt az MDP-nek. 105  

Az 19.49. Junius 20-i jegyzőkönyvben /pártbizottsági ü- 

lésről/ a következőket olvashatjuk ,.l0.6  

"Forró szeretetünkről biztositjuk Rákosi elvtársat és 

a 'KV.-t , és üdvözletünket küldjük abból az alkalomból felé-

jük, hogy még idejében leleplezte Rajk és áruló bandájának 

trockista tevékenységét. A legnagyobb megvetéssel fordúlunk 

ezen banditák felé, kik  áruló módon,elért eredményeinket, 

szocialista ápitésünket és a Szovjetunióval valóbensősé-

ges viszonyunkat akarták tönkre tenni." 

Mindez a "kor szellemének" megfelelő Udvözlet, mely 
• 

nem őszinte.-1949.. aug..15-én a Gerő tsz székházában szö- 

103. MSZMP Békés m. 

104. MSZMP Békés m.  

105. MSZMP Békés m. 

106. MSZMP Békés m. 

archivuma MDP fond 1949. 

archivuma MDP' fond 1949. 

archívuma_MDP fond 1949. 

archivuma MDP fond 1948. 

áprilisa 

májusa 

jun. 10. 

jun. 20. 



vetkezeti naggyi.lést tartottak, melynek sikere érdekében 

agitációt fejtettek ki. Több dolgoz ó.. olvasta a "Mi az a 

termelőszövetkezeti csoport?" cimű korabeli művet, mely 

igy felel  erre a kérdésre:1 47  

iért.félnek a  közösen termelő szövetkezettől: Vannak, 

akik azt mondják: 	i pedig nem közösködihnk senkivel!" -- 

félnek a szövetkezéstől. Vajjon miért? Igaz, hogy a szövet-

kezeti termelés olyan uj.ut, amelyet még nem  ismernek, de  

gaz idegenkedés oka nem ez,. hanem az., hogy a kulákok és a 

volt földesurak gondoskodtak arról, hogy laposan elijesz-

szék a dolgozó parasztokat  a.  közös szövetkezeti termelés-

től. Bemesélték a hiszékeny pargszt .oknak . , hogy ha táblás 

termelésre szövetkeznek, akkor vályuból kell nekik enni, 

vagy csajkával kell sorban állni az ételért . . Valahogy ugy 

vannak  egyes emberek ezzel a csajkamesével, mint a félős 

mumussal. Fogalmul sincs róla, hogy mi a mumus, áe azé }rt 

félnek kimenni az udvarra este a sötétben, mert az öreg-, 

anyjuk azzal ijesztgette őket." 

1949.. aug. 28-án rendkivüli népnevelői értekezleten 

Gádoroson Bottyán János igy beszélt .:."A,..kulákok nem munká-

vál szerezték vagyonukat, hanem csalással, kizsákmányolás-

sal. 

A kulákok állandóan uszitanak ellenünk pl. most só és 

gyufa ügyében. A népnevelőnek ismerni kell a napi eseménye- 

107. NIi  a:.termelőszövetkezeti  csoport?  /Szikra, 1949./ 

/7-8. old../ 
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ket, és mindenre felelni  kell tudnia,. meg kell nyerni a 

dolgozókat. Politikánk támaszkodik a szegény, parasztra, 

nyerd meg a középparasztot és harcolj a kulák ellen. A 

termelőcsoport tagositást kért, ezzel kapcsolatban bizto-

san lesznek rémhirek. A. népnevelők kötelessége ezt azonnal 

jelenteni. "108 

1949-ben  a szégyentábla módszere már minden ágra kiter- 

jed, azok is  a táblára kerülnek, akik nem végzik el a mély-

szántást. 

1949. szeptember 12-én az orosházi járási titkári ér-

tekezleten a következőket mondták Gádorosról: "Ifj. Kovács 

István azt mondta, hogy, Rajk nem is bűnös, Rajk jó munkát 

akart csinálni, de elfogták, hogy a többiek nyugodtan tud-

janak dolgozni." Gádorosról irta a jelentés, hogy több sze-

gény gyereket nem vettek fel továbbtanulni. Mig egy-két 

ember gyerekét, akik pedig "az angol rádiót is szokták hall-

gatni" felvették. Az egyházak a járás valamennyi községé- 

ben kibocsájtottak egy körlevelet, hogy  "csak  a vallás az 

egyedüli rendes dolog."109 

Rajk tárgyalásokra Gádoroson is rádióhallgatásokat 

szerveztek. Kb. 1200. fő hallgatta a rádiót, mint a jelen- 

tés mondja. 110  

1949. szeptember 30-i MDP lilésen Béniám József kije- 

lentit "Az ötéves tervkölcsön kibocsájtását a dolgozók meg- 

108. MSZMP Békés m. archivuma MDP. fond. 1949. aug. 28. 

109. MSZMP Békés m. archivuma MDP.• fond. 1949. szept. 12. 

110. MSZMP Békés m. archivuma MDP. fond 19 .49. szept. 23. 
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é'Ttéssel fogadták, de sokan rossz anyagi helyzetisiknél fog-

va nem tudnak, vagy csak kis összeget tudnak jegyezni. 

A kulákság és a klerikális reakció azzal a hanggal 

jött ki, hogy ezt az összeget nem fogja a kormány vissza-

adni soha.  Mi  ezeket a hangokat azonnal visszavertük". 1111  

Sztálin születésnapjára Gádoroson is munkafelajánláso-

kat tettek a dolgozók. 

Az 1950-ben bevezetett tanácsrendszer objektive a dol- 

gozó paraszti tömegek politikai aktivizálódásának, a he-

lyi vezetésbe való bekapcsolódásának lehetőségeit teremtet-

te meg. Jóllehet ademokrácia háttérbe szoritása korlátoz-

ta ezeknek az objektiv lehetőbégeknek a kihasználását, a 

helyi tanácsok, amelyeknek több százezer doigozó=paraszt 

volt tagja, , már ekkor bebizonyitották életképességiiket és 

alkalmasságukat a fenti szerep betöltésére. A kulturális 

fejlődést elsősorban a villamositás jelezte. Gádoroson 

1950-ban indult el,a villamositás. Ekkor 13-km- :t értek el. 

Ez volt a könyv és egyéb sajtótermékek, a-mozi és arádió 

valóságos honfoglalásának időszaka a faluban. Mindezek a :. 

falu kulturális elmaradottságának a felszámolását szolgál- 

ták. 112  

1950-re is jellemzőék a versenykihivások. Ekkor Körös-

ladányt és Tótkomlóst hivta versenyre Gádoros. Nagy.itne- 

111. MSZMP Békés m. archivuma MDP d fond. 1949. szept.30. 

112. Gádorosi Nagyközségi  Tangos VB. adatközlése. 
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pe volt a községnek felszabadulásunk 5. _.évforduló jának a 

megiinneplése. Ujabb kölcsönjegyzések. 113  

1950. márc. 1-én az MDP ülésen Gábor Antal kijelentet-

te:: "Sérelmezi tagságunk, hogy a párttitkárok nem válasz-

tás utján kerülnek be, a titkárok /az alapszervezeteknél/ 

gyakran változnak. Ebben látja a pártdemokrácia megsérté-

sét."114  

Sajnos kevés ilyen felszólalás volt és annak sem volt 

eródménye, hiszen a Rákosi-Gerő féle vezetés minden intéz-

kedés bevezetésekor hangsulyozta, hogy az a szovjet tapasz-

talatok álapján történik, és ezzel valósággal a Szovjetu-

niót tette felelőssé a tömegek szemében a helytelen intéz-

kedések következményeiért. 

Gerő Ernő kijelentése, mely szerint a mezőgazdaság 

fejlődése nem kielégítő, erre az évre Gádorosra is vonat 

koztatható, bár kétségtelenül születtek vitathatatlanered-

mények. Ebben az évben egyesült a Gerő tsz a.lajosszénási 

területen müködő Petőfi nevet viselő II. tipusu tszcs-vel. 

Innen jöttek át: Rozsnyai Mihály,.Szalai Rozália, Tóth Jó-

zsef, Varga Antal és még mások. 

Állatlétszám alakulása:: 27 db lő, 78 db szarvasmarha, 

391 sertés, 414 juh, 400 db vegyes baromfi. Épitettek egy 

50. férőhelyes lóistállót, /158.000 Ft/, 1 db 80 férőhelyes  

113, B IL  Gádoros község kgyjzkv 9 kgy. 81-21. ikt.sz ./1950. 

és 19 kgy. 88-22. ikt.sz ./1950. 

114. MSZMP Békés m. archivuma MDP fond. 1950. márc. 1. 
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lóistállót /168.000 Ft/. A két tsz. egyesitése, a nagyobb 

beruházások miatt, valamint a termeloszösszközök,fejletlen-

sége miatt 1 munkaegység értéke csak 20.76 Ft lett. A.párt-

titkár Fazekas Ferenc lett, az agronómus Pásztor Ferencné 

vol t. 

A tsz vezetőségére nagy gond hárult, mert a parasztság 

sokat várt tőle a problematikus időben. Sztálin igy irt 

róla: "A parasztok most sem saját maguktól közelitik meg ev, 

gazdaságról/avló/ való gondoskodást és az ügyek ésszerii ve-

zetését, hanem a kolhoz vezetőségétől, vagy helyesebben; . 

nem annyira saját maguktól, hanem a kolhoz vezetőségétől." 115  

A.sztálini idézet a vezetés fontosságára hivja fel a 

figyelmet, és egyben a vezetés mindenhatóságát igyekszik 

megalapozni. 1 

Minden tsz tag tudta, hogy "minden termelőszövetkezet-

ben  dolgozó a végzett munkája arányában részesedik a jő-

ve delmekból. "116  

De a két tsz  egyesülésekor azt is be kellett látniuk, 

hogy "a szövetkezeti tagok részesedése az anyagi javakból 

saját munkájukon kiviit az üzem egészének eredményétől függ." 

Gádoros dolgozó parasztsága 1951. februárjában nagy 

érdeklődéssel követte az MDP; II. kongresszusát, mely meri 

állapitotta, hogy "A mezőgazdaság az eredmények ellenére 

115. Sztálin;. A leninizmus kérdései /Szikra 1953./ 494.old. 

116. Az MDP KV-ének, PB-ának és Szervező Bizottságának fon- 

tosabb határozatai /Szikra, 1951./ 48. old. 
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kezd egész szocialistafejlődésünk gátlójává válni, mert 

a követelmények sokkal gyorsabban nőnek, mint a mezőgaz-

daság termelése."117  

Rákosi óriási fejlődést ütemezett be, melynek tervét 

Gádoros lakossága is kitörő örömmel fogadta, de nem kel-

lett sok idő hozzá, hogy a község lakói a saját bőrükön 

megbizonyosodjanak, hogy a tervek irreálisak. 

Az 1951-1952. évi erőszakolt szervezéssel egyidejüleg 

megkezdődött a kulákgazdaságok likvidálása a faluban is. 

A tsz-.eket erősen gyengitette a begyűjtési rendszer is, 

mely az uj szervezési és termelési nehézségekkel küzdő kö-

zös gazdaságokat szinte jobban sujtotta, mint az egyéni-

leg gazdálkodókat. 	. 

A. községben is 3 tszcs-ét szerveztek, melyek kicsik 

voltak, kis földterülettel rendelkeztek. A tszcsék alakul-

tak és változtak a későbbiek során. A leghiresebb az "Uj 

élet" volt közöttük. A. Szabad Föld "Táli esték" sorozatá-

ban megjelent Nahlik rövid  értékelése. "Miért előnyös a 

szövetkezeti gazdálkodás?" Ezt Gádoroson is sokan olvasták. 

A füzetben az ujonnan alakult tsz-ek tagjai számoltak be 

a közös eredményekről, a közös jövőről. 

A 7. oldalon egy dolgozó paraszt igy jellemezte a ku-

lákokat, akik gyülölték az uj gazdálkodási rendszert: "Gyű-

lölték/az/ bennünket, mert látták, hogy a csoport megala- 

117. A szocializmus épitésének utján /Szikra, 1956./ 35.old. 



-84- 

kitásával kicsuszott kezeik közül az olcsó munkaerő." -118  

A. falu mezőgazdaságának nehéz évei  

Az 1951-52-es gazdasági évben a meglévő /későbbi Pető-

fi/`tsz területe tovább növekedett, az év végére 1274 kh 

lett. Családtagok száma 172 fő, tagok száma 270 fő lett. 

/A tsz tagok száma az előző évihez viszonyitva 123 fővel 

csökkent,  annak ellenére, hogy á• belépők is voltak. Ez ab-

ból adódik, hogy a tagok feleségei is tagként szerepeltek 

a nyilvántartásban, ez évtől kezdve viszont csak mint csa-

ládtagok./Az 1952-es év az első aszályos esztendővolt. 

A rossz időjárás miatt a termésátlagok igen gyengék vol-

tak. Állatállomány; 36 ló, 91 szarvasmarha, 631 sertés, 

545 juh, 920. baromfi.-Az egy munkaegység értéke 13,74 Ft 

lett. /Ebből készpénz 3.04 Ft. természetben 10:,70 Ft./ 

Az aszályos időjárás mellett a tagok jövedelmét nagy-

mértékben befolyásolta az is, hogy választott vezetőinek 

a nagy gazdasághoz nem volt semmiféle szakiskolai végzett-

ségük. A korábbi tapasztalatok kevésnek bizonyultak. A 

tagság Király Jánost és Pataki Andrást tanulni küldte. Az 

1953-es év végén a tsz nagyon rosszul állt. Nem volt elég 
• 

takarmány. Az embereknek sem volt elég ennivalója. Sokan 

otthagyták a mezőgazdaságot, máshol igyekeztek munkához 

jutni. Sokan azonban hittek abban, hogy a nagyüzemi gazdál- 

118. Mahlik Gyula: Miért előnyös a. termelőszövetkezeti 

gazdálkodás? /Szikra/ /6-7. old./ 



kodás a nehézségek ellenére is a jövő.utja,,és nem hátrál-

t ak meg. 

Nézzük meg az 1952. nov. 1-től 1953. október 31-ig ter-

jedő gazdasági év eredményeit. Ez az év itt is szomoru molt, 

mint az országban  mindenhol. A tsz földterülete: 1568 kh 

lett. 132 család, /183 fő/ dolgozott. Állatlétszám 51 16, 

106 szarvasmarha, 564 sertés, 447 baromfi. Állati termék-

hozam 22 q gyapju, 35765 1 tehéntej,  4915 1 tehéntej, 

13994 db tojás. A takarmányhiány következtében sok ló el-

pusztult, több tehenet pedig kényszervágni kellett. Az 1 

munkaegység értéke 22,77 Ft. /Ebből készpénz 7,96 Ft, ter-

mészetbeni 15,81 Ft/. A tsz vagyona 1.514.081 Ft. A terme-

lőszövetkezet ebben az évben víllamositotta az I-es üze-

met és épitett 1 db 3000. férőhelyes csibenevelőt 99.000 Ft 

összegben. A tsz vezetői:  elnök - Király János, párttitkár 

-Szabó János, könyvelő - Zana Julianna, agronómus - Pataki 

András voltak. 	 . 

Az MDP_ KV 1953. évi jtniusában.értékelte a helyzetet 

és számos hibát feltárt. Az aszályos évek következményeit 

sulyosbitotta a termelőszövetkezetek létrehozásának tul-

zottan gyors üteme, ami nem felelt meg az országban meglé-

vő politikai és gazdasági előfeltételeknek. . Megállapitot-

ták, hogy hatékonyabban kell támogatni a termelőszövetke-

zeteket és szabaddá kell tenni a kilépést. A Kv ugy hatá-

rozott, hogy lassitani kell a termelőszövetkezetek szám-

szerü.fejlesztését, meg kell szilárditani a müködő kollek-

tiv gazdaságokat, egyuttal erőteljesen támogatni kell ér- 
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dekeltségüket a termelésben. Nagy Imre ezt saját ize sze-

rint igy magyarázta: "a kormány minden eszközzel meg kivin-

ja szilárditani a paraszti termelés és tulajdon biztonsá- 

gát . "119 

A"Viharsarok Népe" c. helyi ujság aránylag keveset 

irt Gádorosról. Gádoros a különböző megyei mezőgazdasági 

versenyek résztvevője. /1952.jul.24., 1952.jul.30./120  

A 	jegyzőkönyveiben továbbra is a  békekölcsönjegy- 

zések "behajtásáról" olvashatunk, a kulákok holmijának zá-

logositásáról,a tagositásokról. 1952. jan. 8-ári Dr. Hida-

si 2 hastifuszos megbetegedésről számolt be. 

Az adóztatás sulyos terheket nyomott a tsz-re, de az . 

egyéni gazdálkodók vállára is. A beadási kötelezettségek 

teljesitése állandó napirendi pont volt.;/Baá¢1 Badár Bálint 

visszaemlékezésében beszélt erről a nehéz időről. ő volt 

ekkor az MDP helyi vezetője. Az ő harcos egyénisége "köte-

lességtudásra és vezetésre való képessége folytán Gádoro-

son az események még a legkritikusabb időben is irányitha-

tók voltak." De olvassuk a visszaemlékezést: 

"Nehéz volt ez a korszak. Sokszor világosan mi sem lát-

tuk a problémákat. Egyhez azonban mindig ragaszkodtunk,. 

hogy emberséggel oldjuk meg a dolgokat, mert tudtuk, hogy 

119. A kommunista párt Szövetségi politikája /Kossuth 1966./ 

85. old. 	 . 

120. Viharsarok Népe 1952. Jul.  24. ás 1952. julius 30.. 

/Mezőgazdasági versenyek eredményei./ 
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a párt az emberekért harcol, ha egy-két vezetŐ olykor em-

bertelenül viselkedett is, és ilyen viselkedésre kénysze-

ritett másokat is. A . Rajk perrel mi sem értettünk egyet. 

Csodálkoztunk ás értetlenek voltunk. Azt sem értettük, hogy 

miért rágták szinte a szájába mindenkinek Rajkék bünössé-

gét. 

Ugy igyekeztünk megvilágositani a dolgokat, hogy az 

emberek hite ne rendüljön meg a pártban, , hogy az emberek 

ne egy uj terrorszervezetet lássanak benne, mely ujbál, 

mint eddig mindig, csak a szegényeket bántja. Nagy Imre 

nagyon népszeri-volt, azonban a népszerüéége ellentmondá- 

sos volt.  

A begyüjtési rendszert humánusan igyekeztünk végrehaj-

tani. Pl. egy embernek megengedtük, hogy adja el az egyet-

len sertését. A kapott összegből aztán tudott két mala-

cot venni. Igy neki is lett ennivalója és az államnak is 

tudta teljesiteni kötelességét. A törvény szerint,amig a 

beszolgáltatási kötelezettségét nem teljesitette az ille-

tő;, nem lett volna szabad eladnia a disznóját. Amit tet-

tünk, akkor tehát törvényellenes volt. Ime egy példa, mely- 

lyel•a párt országos hibáit, melyeket ösztönösen is  meg-

sejtettünk, igyekeztünk csökkenteni, illetve elviselhető-

vé tenni." 

1953. márc. 15-én rendkivüli /fnnepélyes/ VB -ülés volt, 

melyen Árus Tibor megyei VB titkár átadta Gádoros dolgoz ó- 

inak a megyei tanács begyűjtési vándorzászlaját, valamint 
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.a begyiijtési állandó.bizottság az állandóbizottságok ván- 

dorzászlaját kapta meg. 121  

1954. májusában zajlott le az MDP III. kongresszusa, . 

melyen Rákosi kijelentette:» "Kijavitjuk azokat a hibákat, 

melyek kulákpolitikánkban előállottak... Az utolsó napok' 

tapasztalatai a kulákokkal kapcsolatban ujra azt mutatják, 

hogy "kutyából nem lesz szalonna. "'.122 

Rákosi megállapitotta, hogy a párton beliil számolni 

kell a jobboldali veszélyekkel, bár arról nem beszélt, 

hogy a KV-ben is  erős  a jobboldali befolyás. Azt a látsza-

tot . igyekezett kelteni a beszámoló;, hog y . egységes a párt, 

holott a széthuzás . egyre nagyobb. Gádoroson is jellemző 

volt ez a széthuzás a tsz . vezetőségében, de más vonalon is, 

hiszen az országos széthuzásnak megvolt a vidéki vetülete 

i s . 

Gádoros dolgozóit sem nyugtatták meg az ilyenfajta  RA-

kosi kijelentések: "Rendkivül vigyáztunk arra, hogy a kol-

lektiv vezetés helyes elve el ne sikkadjon, hogy vissza ne 

térjen a régi egyéni vezetés ujra. Kitartottunk amellett a 

régi magyar közmondás mellett, hogy több szem többet lát , . 

A kollektív vezetés elvét ugyanugy vagy még jobban őrizzük, 

121. BML Gádoros község VB. jegyzőkönyvek 1953. március 

15. rendkiviili közgyűlés. 

122. Rákosi Mátyás: Válogatott beszédek és cikkek. /Szik-

ra, 1955./ 576. old. 	. 
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mint ahogyan 1953-ban elhatárortuk."
123  

A község dolgozói is követelték az ártatlanok rehabili-

tációját, pl. Marosán György és társai esetében. Rákosiék 

ezt szabotálták. A nyugati rádiók igyekeztek megmételyezni 

a tudatlanabb lakosságot /a párttagok is hallgatták a nyu-

gati rádiókat a visszaemlékezések szerint./ Nagy Imrét nép-

szerüsitették, mint a nemzeti kommunisták vezetőjét, hogy 

ezzel is további jobboldali lépésekre serkentsék. Nyugaton 

látták, hogy érdemes Magyarországg41 próbálkozni. Először: _ 

Nagy Imre engedményekre kényszerült, a pártvezetéssel.szem-

ben , bizonyos ellenállás alakult ki,  mely 'az egész országra 

kiterjedt; a pártapparátus nagy belső feszültség jeleit mu- 

tatta. 124  

A Szabad Európa sajtó 1954. okt. 1-én pénteken délután 

5-kor München melletti főhadiszállásáról a léggömbök szá-

zait indította el Magyarország felé. Egymás után több hul-

lámban küldték a ballonokat, és egy-egy ballon 300-1000 

röpcédulát szórt szét. 

Nyugat "törődésében, figyelmességében" Gádoros is része-

sült. Tóth András visszaemlékezésében elmondta, hogy a nyu-

gati.röpcédulák eljutottak Gádorosra is, ,a község belterü-

letére, a taraji legelőre, a volt Spilka területre. 

.123. Rákosi Mátyás:. Válogatott beszédek és cikkek /Szikra, 

1955./ /591-592..old./ 

124. Berec,z János:,. Ellenforradalom tollal és fegyverrel 

1956. /Kossuth 1959./ /36-38. old./ 



A. leesett röpcédulákat a párttagokkal és a rendőrséggel 

rögtön összeszedették. A lezuhant léggömbök irányitó szer-

kezeteit tüzszerészek szedték össze. 

Rozsnyai Mihály a következőket mesélte: 

"A párt nem népszerii ., de fontos feladattal bizott meg. 

Nekem kellett végrehajtani a tagositásokat, melyeket a  leg-

méltányosabban és a legigazságosabban igyekeztem végrehaj-

tani. A Szabad Surcipa rádió névszerint . engem is megfenye-

getett egy alkalommal, hogy Gádoroson Rozsnyai Mihály kom-

munista lakolni fog tetteiért, de én mitsem törődtem ezzel, 

ha a Szabad Európa megfenyegetett, akkor bizonyára jól vé-

geztem a munkámat. Az eset után különösen éreztem, hogy a 

falu népe mellettem áll. Munkámat elismerte az állam, több 

magas kitüntetést kaptam Dobi Isvántól és Losonczi Páltól." 

1954-ben a népfront mozgalom ujjászerveződött Gádoroson 

is. Azonban a népfront csak akkor tudta volna elérni a ki-

vánt eredményeket, ha a párt politikája helyes lett volna. 

1953. nov. 1-tól 1954. okt. 31-ig terjedő gazdasági év 

Gádoroson ismét nagyon nehéz volt. Ez volt a harmadik a-

szályos esztendő. Uj vezetőséggel kezdte a munkát a tsz.Ez 

azonban nem sikerült, mert az aszályos időjárás miatt a 

termésátlagok igen alacsonyak lettek. Sulyosbitotta ezt az 

is, hogy az előző években kölcsönvett terményeket is ebben 

az évben kellett visszaadni. Igy a tagok részesedése igen 

alacsony lett. . 1 munkaegység értéke 15,57 Ft volt csak. 

/Ebből készpénz 6.88 Ft/. Kenyérnek valóval el lettek látva 
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agy: parasztok, mivel munkaegységenként 2. q : buta jutott. Ebben 

az évben sok paraszt nem tudta, hogy hol is jobb. 

Sók tag kilépett a tsz-ből, sok egyéni pedig belépett, 

ugyanis a 3 aszályos esztendő őket még sokkal jobban meg-

viselte, mint a termelőszövetkezeti tagokat. A termelőszö-

vetkezet ebben az évben épitett 1 db. 30 férőhelyes növen-

dékmarhaistállót 132.000 Ft értékben. 

A. tsz uj vezetői: elnök - Molnár János, párttitkár - 

Bella Mihály, könyvelő - Vida Ilona, agronómus - Pataki And-

rás. 

Az 1954. nov. 1-től 1955. október 31 -ig terjedő gazda-

sági év jobban sikerült. A tsz földterülete 1478 kh, melyen 

189: fő, családtagok száma 141 fő, dolgozott. A tsz ebben 

az évben szénporos téglaégetéssel foglalkozott. A téglaége-

tés 601.000 db jó minőségü téglát eredményezett. A_növény-

termesztési átlagok közepesek voltak. 1 munkaegység értéke 

24,48 Ft lett. /Ebből készpénz 15,88 Ft, természetbeni 8,60 

Fó/. A. tsz ekkor vásárolta első tehergépkocsiját 1 db 3,5 

tonnás Csepel gépkocsit.  A.  konyhakertészeti, valamint a 

gyümölcs termésének jobb értékesitése céljából a Csongrádi 

Vörős tsz-el közösen standot építettek 28.000 Ft értékben. 

A.tsz uj párttitkára Vastag János lett. A:nehéz évek elle-

nére a községben a születések és a halálozások száma ered-

ményesen, jó irányba változott, amit persze az akkori ren-

deletek is befolyásoltak. 125  

Év 	születések száma 	halálozások száma 

1946. 	100 	7.8 
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Év 	születések száma 	halálozások száma. 

1947. 101 64 

1948. 130 73 

1949. 153 . 	 ' 	42: 

195;0. 163 51 

1951. 17r 52 

1952. 131 64 

1953. 149 68 

1954. 171 55) 

A falu  fejlődése  nagyobb ütemet vett, mint korábban, 

annak ellenére, hogy néha sulyos hiányosságokat kellett pó= 

tolni. Pl. dögtemető, létesitésére 1954-ben született hatá-

rozat, addig az állatokat szegény emberek gyüjtötték ösz- 

sze.126 . 

Egy 1954-es határozat megállapitotta, hogy Gádoros az 

adóbehajtási versenyben a 7. Néhányan nem tudtak d adót fi-

zetni, közben 3 q cukruk volt. A. kiutat transzferálásban és 

zálogositásban látták. 127  

A Ger&tsz-nél Patakit elmarasztalták, hogy nem képes 

arra, hogy összefogja a tsz munkáját. Nem tudnak konkrét a-

datokat adni a VB. részére, sőt Pataki András meg is tagad-

ta ezt. Egy VB határozat . figyelmeztette a Gerő tsz-t, hogy 

a lovakat a tsz csak indokolt esetben használja vasárnap. A 

tsz nagyobb gondot forditson a juh termékek értékesitésére, 

mert "tavaly./1953/ sok gomolya: megromlott". Az őszi árpa 

126. BML Gádoros község VB jegyzőkönyvek 21/1954. 

127. BDRL Gádoros község VB jegyzőkönyvek 321/1954. 



területét ne hagyják parlagon, kukoricával vessék be. "A. 

zon iparkodjon a tsz, hogy a dolgozók között a hangulat q 

jó legyen. "128  

Nézzünk meg agy tszcs-t. Bellá Imre elnök, /Uj Élt tsz/f 

elmondja, hogy a tengeri vetés azért nem folyamatos, mert 

a taggyűlésen elfogadták azt a határozatot, hogy mindenki 

önmaga vesse el a kukoricát, s nem állitottak be legalább 

2 vetőgépet. "Molnár Bálint az a tsz-ben, aki a ráeső.mun-

kaköltséget nem fizette ki." Bella szeretné, ha a tanács 

hajtaná be az elmaradt összegeket. 129  

1955-ben nagy baromfivész volt, az orosházi keltetőből 

lehetett csirkéket igényelni. i30  

1955-ben január 18-án Molnár János beszélt a Gerő tsz-

ről. Megállapitotta, hogy Pataki, volt agronómus, ném megfe-

lelően foglalkozott a tsz munkáival. Kérdésekre válaszolva: 

Molnár János elmondta, hogy az állattenyésztési vezetőt le-

váltották, mert volt, hogy a malacok tiszta kukorica darát 

ettek, de volt arra is eset, hogy csak tiszta korpát kaptak. 

1954-ben volt olyan földterület is, amit nem vállaltak el 

a tagok, és az megműveletlen maradt. 131  

A falusi állapotokat jól megvilágitja Tóth András VB. 

128. BMI, Gádoros község VB jegyzőkönyvek 32/1954..  

129. BML Gádoros község VB jegyzőkönyvek 46/1954 és 54/1954. 

130. BML Gádoros község VBjegyzőkönyvek 71/1954. 

131. BML Gádoros község VB jegyzőkönyvek 1955. jan. 18. 



titkár megállapitása, mely szerint van ugyan a községben 

cukrászda, a dolgozók mégis Nagyszénásra járnak át sütemé-

nyért, mert Gádoroson nem készitenek, pedig a cukrászda 

felszerelése jó, berendezése izléses. A. falunak ma is ez az 

egyetlen cukrászdája van, ami nem felel meg az igényeknek, 

hiszen vasárnaponként pl. jóval nagyobb forgalmat is le 

tudna bonyolitani .. Kocsma 5 van a faluban, a falu minden 

sarkában 1-1 és egy a központban. Mindennapos látvány az 

árokban holtrészegen fekvő férfi, néha nő is.132 

A. község élete a."termelő -szövetkezeti község' cim elnyeré-

se idején  

1955. junius 7-én VB ülésen Polyák István javasolta, 

hogy az ősz folyamán Gádoros legyen tsz község. Tóth András 

megállapitotta, hogy 20. hónapig a tanács nem foglalkozott 

a szövetkezet számszerei fejlesztésével.Kielemte, hogy -"Ön-

kéntesen lépjenek be az emberek a tsz-ekbe. Mindenki előtt 

csak ez az ut állhat, mert ez az ut a fejlődés utja." 133:  

Gádoros 1955. október 1-re termelőszövetkezeti község 

lett. Ekkor volt először az. Néhányan ekkor sem léptek be. 

Nov. 8-i jegyzőkönyvből való idézet: 

"Komoly hiányosság volt a Gerő tsz vezetőinek részéről, 

hogy a dolgozó parasztok elé vitték, hogy mely területet 

akarják tagositani, egyes dolgozók arra hivatkozva, hogy 

132. BML Gádoros község VB jegyzőkönyvek 1955. jan. 18. 

133. BML Gádoros község Vajegyzőkönyvek 1955. jun. 7. 
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földjük nem esik a táblára, visszakérték belépési nyilatko-

zataikat."134  

Mindez bizonyitja, hogy az "önkéntességet" 1956. előtt 

máshogy értelmezték. 

1955-ben a meglévő=3 tsz mellett 4 uj keletkezett. Mi-

lyen tsz-ek is voltak ekkor Gádoroson? 

Alakulási év 	Tipus 

Gerő tsz. 	 1948. 	 III. 

Haladás tsz. 	 1954. 	 II. 

IIJ élet tszcs. 	 1951. 	 M.  

Kossuth 	er 	1955. 	I. 

Béke . 	1955. 	I. 

Vörös Hajnal" 	1955.. 	 I. 

Hogyan alakult meg egy tszcs? Fábri István visszaemléke-

zése: 

"1955-ben alakitottuk meg a Vörös Hajnalt a lakásomon, 

20 személy volt jelen, kb. 70 holdat hoztak be. Az ülésen a l  

községi vezetői is részt vettek. Sok irat nem maradt meg eb-

ből az időből, de nem értünk rá ilyenekkel foglalkozni. Vé-

geztük a munkánkat a földeken. 

1956. októberéig szépen felfejlődtünk. Nagy Irrréék a-

zonban megzavarták az embereket. Néhányan kiléptek a közös-

ből. "- 	. 

A. többi apró tszcs-re is hasonlókat mondhatnánk. Irat 

134. MSZMP Békés m. archivuma MDP"fond. 1955. nov. 8. 
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nem maradt fenn, de nem is tulságosan lényegen ez a problé-

ma, mivel nem sokáig maradtak meg ezek a tszcs-k. 

1956. Junius 26-án a községben hatóságilag nyilvántar-

tott betegek száma 46 volt. A trachoma visszaszorítása ko-

moly eredményekkel járt. A községnek ekkor még volt bölcső-

déje, melyet teljesen kihasználtak, ez később megsziii 5 

683 tanuló járt iskolába, mint az akkori ülésen az ált. 

iskola igazgatója beszámolt: "A hittan lemorzsolódásban ko-

moly eredményeket értiink el. A. két évvel ezelőtti 53 %-os 

jelentkezés 24 %-ra csökkent."' 	. 

1956. aug. 7-én kelt jegyzőkönyvben lehet olvasni, hogy 

1950. augusztusától rendőrörs nem volt a faluban, a nagy-

szénási rendőrök jártak át járőrbe. 1955. szeptember 1-én 

kapott a község körzeti megbizottat. 136  

k faluban tehát történtek változások, nem is csekélyek, 

a népbetegségeket is visszaszoritották; de Dobi István ál-

ma csak később valósulhatott meg, mely egyben a parasztság 

vágya is volt: 

"A. gondatlan nyugodt élet, a biztonság, a szociális biz- 

tositás, a nagyüzem rendszeres munkája, amit a gépek nagy-

mértékben megkönnyitenek, a gondozott háztáji öröme, a jól 

vezetett közös gazdaságból járó termény ás pénzbeni része-

sedés, amelynek bősége a tsz. erősödésének, gyarapodásának 

135. BMI, Gádoros község VB jegyzőkönyvek 1956. jun. 26. 

136. B1L Gádoros község VB jegyzőkönyvek 1956. aug. 7. 
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arányában évről-évre szemmel láthatóán növekedik."' 

Ezek az. álmok akkor valósultak meg, mikor a falu másod-

szor lett termelőszövetkezeti község, addig még sok küzde-

lem volt hátra. 137  

Közben az ártatlanul elitélt embereket elengedték, de 

politikailag megbizhatatlanoknak bélyegezték őket. A gaz-

dasági helyzet határozottan javult, de a politikai helyzet 

továbbra is bizonytalan maradt. 

Nagy Tmre  jelszavai a gádorosi népre is hatottak, még a 

kommunisták egy részére is. "Kis országok számára, mint Ma- 

yarország, . létkérdés:. helyesen meghatározni helyzetünket 

az államok közötti viszonyok terén. El kell kerülnünk, hogy 

az ország a hatalmi ®e tömbök összecsapásának aktiv része 

legyen."138  

A  Szabad Európa követeli Rákosiék távozását:. "A  Nagy Im-

re probléma nem zárult le Budapesten, az események egyre 

jobban Nagy Imrét igazolják."139  

A KV 1956. juliusában határozatot hozott: a pártban mé- 

137. Dobi István:- A.parasztság jövője a szövetkezet /Mező- 

gazdasági Kiadó': Budapest 1955./ 164. old. 

138. Berecz János Ellenforradalom tollal és fegyverrel 1956. 

/Kossuth 1969./ 55-56. old. 

139. Berecz János:: Ellenforradalom tollal és fegyverrel 1956. 

/Kossuth  1969,./ 62. old. 
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lyek a;szektásság, a jobboldali opportunizmus gyökerei, me-

lyek ellen.kiméletlen harcot kell folytatni. 140  

Rákosi végre távozott, melyet örömmel fogadtak Gádoros 

dolgozói is, csak azt furcsállották, hogy éppen Gerő jelen-

tette ki, hogy. Rákosi a XX. /SZKP/ kongresszus után "nem 

tudta teljes mértékben az uj követelményeknek megfelelően 

átállítani saját munkáját és a PB, valamint a KV. titkár-

ságnak munkáját. "141  

A.,község lakói érdeklődéssel, de egyben kétkedéssel 

olvasták Gerő Ernő sorait: "Pártunk irányvonala továbbra is 

változatlanul, töretlenül a mezőgazdaság szocialista átala-

kitása, a legszigorubb önkéntesség betartásával, de nem 

p assziv módon, hanem az. elért eredmények népszertsitésével, 

s érvek segitségével. "142  

A helyi vezetők humánusak voltak, de jóhéhány hélyen 

nem kért a parasztság a Rákosi-Gerő,korszak "érveiből." 

C3 s s z e f o g l a l á s 

A tárgyalt időszak a mezőgazdaság szocialista átszerve-

zésének kezdeti időszaka volt a faluban, mely 1949-től 

1956-ig tartott. Ebben a korszakban még jelentősek voltak a
: 

kapitalista elemek. Nagy  eredmény volt a munkanélküliség 

teljes megszülése, ha a falusiak nagy része kénytelen is 

140=. A magyar forradalmi munkásmozgalom története /Kossuth 

1970./ III. kötet 224. old. 

141-142. Gerő Ernői Pártegységgel a szocialista demokráci-

áért. /9. old, és 22. old./ /Szikra 1956./ 
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volt a; község határain tul munkát vállalni. A korszakra a 

személyi kultusz légköre nyomta rá a bélyeget. 

A helyi, kezdeményezéseket eltiporták. Kiméletlen admi-

nisztrativ eszközöket alkalmaztak, a paragrafusok, rendele-

tek olykor szinte embertelenek voltak. A fálu vezetői azon-

ban sohasem vesztették el emberségiiket, a dolgozó néppel va- 

1ó. együttérzés iket. A. falu gazdasági, kulturális fejlődése, 

ha lassan is, de  megindult. Jelentős esemény volt a falu 

történetében a villany bevezetése. A. község fejlődésére is 

rányomta bélyegét az ország bizonytalan politikai helyzete, 

melyet még a nyugati adók is sulyosbietottak. 1955-re a fa-

lu termelőszövetkezeti  község lett. 	. 

Ez azonban kikényszeritett eredmény volt, mely nem le- 

hetett tartós, hiszen a gazdasági és politikai alapok hiá-

nyoztak. 

IV.  fejezet  

A község fejlődése az ellenforradalom leverésétől a szocia-

lizmus alapjainak lerakásáig/1 .956 - 1962/' 

Gádoros az ellenforradalom napjaiban, a munkásparaszt hata-

lom megvédése  

A megoldatlan problémák Gádoroson is drámai helyzeteket 

teremtettek. Az  "Ellenforradalmi események Békés megyében"' 

c. könyv I.  kötete igy mesél a Gádoroson történtekrőls 14  

143. Ellenforradalmi események Békés megyében I. Békés m. 

VB. Békéscsaba /7. old./ 
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"Az uj _honfoglalás Gádoros .kö.zségben a tanácsházán szia 

• letett meg.  A.  szavak helyett a tettek.mezejére lépve mega- 

lakitották az uj "Földrendező Bizottságot." A bizottság el 

nöki tisztét Petri József VB. elnök vállalta. A bizottság 

elhatározta, hogy mindenföldet visszaadnak a volt tulajdo-

nosoknak. A termelőszövetkezeteket egy tollvonással megszűn-

tették. A.bizottságban az egyéni gazdákat Gombkötő János, 
w 

Páli Ferenc, Czombos János, Horváth János képviselték, a 

termelőszövetkezeteket egy-egy. kilépő tag. A munkát el i s . 

kezdték, sőt a cölöpöket is leverték, csak egyet hagytak ki 

a számításból:: a munkás-paraszt  hatalmat."  

Egy-két alfejezet aa fént emlitett könyvből: 

Egy nullával többet... 

Jól ismerik Gádoroson Kovács István kertészt, aki egyma- 

ga 160 dolgozót akart kivégezni. Egyik hangoskodó társa ezt 

keveselte, mire ő könnyedén kijelentette, hogy megtoldja 

egy nullával. 

6volt a gádorosi bölcsőde felosztója is, mondván, hogy 

"nem etetünk tovább kommunista kölyköket." Azt viszont min-

denki tudja, hogy a bölcsődében nem csak a kommunista -sőt 

nem is elsősorban kommunista-, hanem pártonkivtli dolgozók 

gyermekei is vannak. . 

Kakastollas tekintély ,;;. 

Abban az időben, amikor "nemzetőrök" "védték" Gádoros 

község nyugalmát, érdekes javaslatot tett Rozsnyai Sándor, 



"nemzetőrparancsnok." Minden "nemzetőr" sapkája mellé ka-

kastollat rendelt a tekintély megtartása végett. 

Horthy-utánzó;... 

A. község lakossága furcsa kezdeményezésnek volt tanuja. 

Pörneki Mihály kerékpáron, ásóval a vállán indulta kommu-

nisták sírját megásni. Először sirokat akart ásni, aztán 

irtani, majd amint ő mondotta, a "győzelem után fehér lovono 

fogok bevonulni Gádorosra." 

íme az emlitett műből a Gádorosra vonatkozó rész, mely- 

hez kommentárt nem is fiizök. 

Mivel az ekkori iratokhoz nehéz hozzájutni, beszéljenek 

a szemtanuk r 

Tóth András a következőket mesélte el: 

"Gádoroson 1956. október 27-re két tüntetést szerveztekt 

Egyiket a jobboldali erők által befolyásolt nép, a másikat 

a párt szervezte - a Járási PB'. utasitására. 

Az ellenforradalmárok tüntetése jobban sikerült, a párt 

rendezvényén alig voltak. A jobboldali erők szervezettek 

voltak és állandóan készenlétben álltak. Jelük a malom szi-

rénája volt.  

Mindszenty fellépését a nép elitélte, sőt a katolikus 

egyház helyi  képviselője, dr. Pálmai József sem értett egyet 

az egyházfővel. Az evangélikus pap békepap volt, igy ő sem 

foglalt állást a jobboldali katolikus egyházvezetőség mel- 
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lett. 

A jobboldali elemek ás egyes fecsegő:, garázda, alkoholis-

ta elemek felelőtlen magatartása különösebben nem hatott a 

lakosságra. A  pártházat nem dulták fel, azt fegyveres őrség 

védte mindvégig a középületekkel együtt. . 

November 4. után plakátokat ragasztottunk, jelmondato-

kat festettünk a falakra. 

Mint a község állami vezetőjét, szervezőmunkámért "Mun-

kás-paraszt hatalomért" éremmel tüntettek ki." 

Bálár Bálint a következőket mesélte: 

"'A párt nem vesztette  el  a fejét 1956-ban. Az emberekkel 

tudatositottuk, hogy a dolgozónép hatalma forog veszélyben. 

A jobboldali erők hatottak néhány emberre, azonban mi is e-

rősek voltunk. F.elléptü.nk a Pestről jövő rémhirek ellen. 

Október 23-át követő napokban volt az első .tüntetés a 

községben. Néhány tanácsi dolgozót zaklattak, esténként be-

zörgettek a lakásuk ablakán. Az emberek közül néhányan, 

nem is mindig rossz szándékkal, részeg állapotban fecsegtek 

mindenfélét, "szellemeskedtek." = 

A. jobboldal itt is szerzett fegyvereket. Itt is•megala-

kult a nemzetőrség. Az akkori rendőrség nekünk, kommunisták-

nak nem adott fegyvert. Nekünk csak otthoni. eszközök mardd-

tak:. kasza, szárvágó, kalapács. 

A. zavaros időkben a járási /orosházi/ ellenforradalmi 
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bizottság járta a falvakat és uszitottak a járási akkori ve-

zetők ellen. 

A. pártház sohasem szüntette meg munkáját. Mindig nyit-

va volt, a helybeli jobboldal vezetői nem merték azt fel-

dulni. A..dekorációt sem égették el, mint szinte mindenhol. 

Néhányan mondták, hogy fegyverek vannak a pártház pincéjé-

ben. Ekkor azt mondtam, hogy nézzék meg, néhány hitetlenke-

dő&lejött és meggyőződött róla, hogy nincs. Az embereknek 

mondtam,  hogy "Mi  ki merünk állni, vállaljuk tetteinkért a 

felelősségettn'"Ez hatott az emberekre, emlékeztette őket, 

arra, hogy sokszor éppen a helyi párt védte meg őket az or-

szágos párt . tulkapásaitó.l. 

Nagyszénáson -a szomszéd faluban- mindent elégettek. 

Gádoroson senki sem merte bántani a kommunistákat, persze 

megnyugtató volt számunkra november negyedike, mivel a jobb-

oldal egyre bátrabbá lett és k előbb-utóbb önállóan is cse-

lekedett volna, -nem várva meg a nép véleményét. 

Egy szovjet harckocsi jött Gádorosra november 4-én, azu-

tán mindenki máshogy beszélt. 

Azt, hogy ilyen szerencsésen alakultak a dolgok, talán 

azzal is magyarázhatnám, hogy elvem mindig ez volt: "Min-

dent közösen kell megoldanunk, ás az emberek bizalmával so-

hasem szabad visszaélni." Igyekeztem ezt mindig megtartani, 

hogy ez mennyire sikerült, igazolják a tények." 

A. megyei ujság, a Kossuth népe, november 3-án mozgósi- 
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tott. Pár nap mulya azonban Gádoroson is leszerelték a nem-

zetőrséget. 144  

1956. november 10-én a községi jegyzőkönyvbe ezt je-

gyezték: "Jelen voltak Valach VB. elnök, Tóth A. VB .. tit- 

kár, Badár Bálint, Birkás Pál, Polyák István, Petri József. 

A. "Forradalmi Munkás - Paraszt Tanács" részérői Tamási 

István a következőket mondta: "Nem kell olyan  szólamokat 

használni, ahogy azt Valach polgártárs tette, hogy a mi 

pártunk vette ismét a kezébe a vezetést, és a mi pártunk 

vezetője mondotta, hogy vegyük fel a munkát, mert jelenleg 

nem pártokról van szó, hanem a magyarok édes hazájáról, 

hogy rend és nyugalom legyen a községben. "" 14. 5  

Ekkor választották meg Petri Józsefet VB. titkárnak,a-

ki azokat a helytelen intézkedéseket hozta, melyről már be-

széltem. Petri József középparaszt volt, és politikailag e-

léggé képzetlen, talán ezért nem vette észre, hogy egyesek 

őt tolták előtérbe, mintegy ütőkártyaként. 

1957. január 4-én Petri József ismertette a VB-vet, 

hogy "a forradalmi időszak alatt december 6-án községünk-

ben megtörtént második tűintetés alkalmával a tanácsi dol-

gozók egy része ellen kifogások merültek fel ... A tömeg-

hangulatot, egyes személyek bekiáltását figyelembe véve in- 

144. ,Kossuth Népe 1956. nov. 1. /Szovjet csapatmozdulatok 

Békés megyében./ 

145. BML Gádoros község VB..jegyzőköny,.vének 1956. nov. lo. 
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tézkedtünk. "146  

1957. január 27-én Petri József lemondott, Valach tért 

vissza. Bella József járási VB. elnök ekkor felhivta Petri 

József figyelmét arra, hogy a működése alatti törvénytelen 

intézkedésekért ő a felelőe. 147  

A Geró1 tsz-nek az 1955. nov. 1-től 1956. november 30 .-ig 

terjedő gazdasági év a megpróbáltatások és a helytállás é-

ve volt. A tagok nagyon igyekeztek, hogy az év jól sikerül-

jön. Nem rontotta a tagság munkakedvét az sem, hogy az or-

szágban elég zavaros volt a helyzet. A tagság tudta, hogy 

helyzete a saját munkájától függ. Az MDP. juniusi határoza-

ta után a "Gerőr" nevet "Petőfini-re változtatta a termelőszö-

vetkezet. A termésátlagok jól alakultak. A munkaegység ér-

téke 34,29 Ft lett. Ez a munkaegység részesedés komoly ve-

szélybe került az októberi események következtében. Néhá-

nyan a községből szét akarták hurcolni a közös vagyont, sőt 

még a raktárakban lévő gabonát is, mely a tagok részesedése 

volt. A. tsz. dolgozói éjjel-nappal őrszolgálatot tartottak, 

védték a közöst. A tsz. irodája a kommunisták egyik főhadi-

szállása lett. Itt vitatták meg az eseményeket, és állapi-

tották meg a közös feladatokat. 	. 

Az irodánál is állandó őrség volt, később 2 szovjet ka-

tona is őrséget állt. A tsz. tagságának összefogása meghoz- 

146. BIL. Gádoros község VB. jegyzőkönyvék január 4. 

147. B?AL. Gádoros község VB. jegyzőkönyvek 1957. jan. ?7. 
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t a az eredményt, mert az ellenforradalmárok számottevő kárt 

nem tudtak elérni. A dolgozók teljes egészében megkapták a 

természetben még bentlévő részesedéseiket. A tagság 1956. ő-

szén más évekhez hasonlóan elvetette az őszi kalászosokat, 

nem törődve olyan fenyegetésekkel, hogy pugyan/ "úgysem fog-

játok learatni, hiába vetitek el." 

A. t sz. ebben az évben még 1 db. K 25-ös Zetort is tu-

dott venni. 

A.  decemberben megtartott gyűlés sokáig emlékezetes ma-

rad, az embereknek. A községben ekkor, mint utaltam rá, a 

zavaros nézetek terjesztői még háboritatlanul tevékenyked-

tek. Ezen a közgyillésen tettek hitet a tagok amellett, hogy{ 

akarják-e tovább a közös gazdálkodást. Névszerint minden-

kit megkérdeztek, hogy marad-e, vagy sem. A.189-tagból 

mindössze 35-en válaszoltak nemmel. 

A tsz. vezetői voltak:: elnök - Solnár János, párttit-

kár - Pataki András, könyvelő - Vida Ilona, agronómus -

Bójtár József. 

Mit jelentett a gádorosi parasztság viselkedése? Azt, 

hogy megértette a párt politikáját, melyet Marosán György:  

igy fejezett ki akkor: . 

"Aki ma sztrájkot hirdet, legyen iró", ujságiró, diák 

vagy megtévesztett munkás, akarva - akaratlanul furcsa mo-

rál prédikátora lett. Ne dolgozzon a vasipar, a bányaipar, 

az épitőipar, de ugyanekkor ezek az igen tisztelt honpol- 
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gárok követelik, hogy  dolgozzanak apékek, mert kenyér kell, 

a hunipari munkások, mert hun kell, legyen tej is a gyere-

keknek, az üzletek árusitsanak burgonyát, zöldséget, fü- 

szerárut, a villany ne alaudjon ki, viz és gáz is legyen, 

lehetőleg egy kis közlekedés is, a kórházak is gyógyitsák 

a betegeket. Szóval mindezeken a területeken a dolgozók vé-

gezzék a munkájukat, ők viszont munka nélkül is kapják a 

fizetést. 

Demagóg jelszavakkal tévesztik meg az embereket, és az 

országot az infláció felé hajszolják. "148  

A.gádorosi dolgozőkra nem hatottak a demagóg jelsza-

vak, kevés kivételtől eltekintve, mert megértették, hogy a 

nép ellenségei még nem vesztették el összes reményisiket: : 

"Taktikájuk lényege most az, hogy megbénitják az ország é-

letét, és ha már a hatalmat nem tudták megszerezni, a régi 

rendet nem tudták visszaállitani, akkor "utánunk az özön-

viz" alapon a nemzetnek minél sulyosabb károkat akarnak o- 

kozni."149  

A gádorosi nép megértette a párt jelszavát: "Lépjenek 

előa munkásosztály régi és uj harcosai, álljon sorompóba 

a szervezett munkásság és közös erőfeszitéssel győzzük le 

az alkotó munka züllesztőit, akadályozzuk meg ravasz, mély-

ségesen népellenes és nemzétvesztőtevékenységük érvénye-

siilését . +150 . 

148.14:9-150. Marosán György: A. párt harca a tömegekért 

/Kossuth 1959./ /9-9). old, és 171. old./' 



A.  község is tuljutott a válságon, melyből a haladó e- 

rők győzedelmesen kerültek ki, és ujabbb rohamot indithat-

tak falujuk felemelkedéséért. 

A konszolidáció Gádoroson 

A.Petőfi tsz. az  1956. dec. 1-től 1957. december 31- , 

ig tartó gazdasági évben igen já . eródményeket őrt el. A 

tsz. földterülete 1350 kh, családok száma 130 fő, tagok 

száma 154 . fő. A. tagság uj erővel, megtisztulva fogott a 

közös munkához. Azok maradtak a tsz-ben, akik a megpróbál-

tatások ellenére is biztak a nagyüzemi gazdálkodás fölé-

nyében. Minden területen példás munkát végeztek. Az uj 

vezetőség igen aktiv munkát végzett, jól gazdálkodott a 

bevételekkel és a kiadásokkal. A.j .ó munka eredménye nem 

is  maradt el. A termésátlagok elég jól alakultak. 1 mun- 

kaegység értéke rekordmagasságot ért el: 40,65 Ft-ot. 

/Ebből készpénz 21,46 Ft, természetben 19,19 Ft/. Az 

állatállomány kondiciója erősen megjavult, mert takarmány 

elegendő mennyiségben volt biztositva számára. /Az álla-

ti hozamok is jók voltak:/ 

111550 1 tehéntej, 3777 1 juhtej, 2484.kg gyapju. 

A. tsz. vezetői voltak: elnök - Bába István majd Pata- 

ki András, párttitkár --Sódar György, könyvelő - Vida I-

lona, agronómus - Király János.  

Tóth István VB. elnök h. igy jellemezte a tsz-ek éle-

tét 1957. junius 18-án: 
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"Haladás tsz .. összterülete 426 kh. A kilépett tagok 

száma 12, a kivitt földterület 54 kh. 

Kossuth tsz-ből 106 személy lépett ki 355 kh-al, 50 . 

fő: maradt 150 kh-al. 

Az Uj Élet-ből 29 személy lépett ki, 143 személy ma-

radt bent 460 kh-al. 

A Vörös Hajnalbál 57 fő lépett ki. 90 tag maradt 300 

kh-al. 	 . 

Az Uj Barázda tsz-ből is 130 khvált ki. 

A. Béke tsz-ből 40 fő vált ki."1Si  

ktsz-eket tehát alaposan megviselte az ellenforrada- 

lom,  de enélkül sem értek volna el nagy eredményeket, mert 

nagy részük mesterségesen létrehozott, kikényszerített 

tákolmány volt, korának létesitmé-nye. 

Idő: kellett hozzá, mig ezek az emberek is megtalálták 

helyüket a társadalomban, de az ilyen mesterséges létesít-

mények felbomlása is kétségtelenül hozzájárult az eszmei-

politikai letisztuláshoz. A. szövetkezeti politika is mó_- 

dosult. A-kilépők Gádoroson is visszakapták földjeiket és 

állataikat. A szervezést az adott helyzetben megszüntették. 

A. régi urak visszatérése már nem ijesztgette a parasztsá-

got, megerőbödőtt az egyéni gazdálkodás vágya, különösen 

azoknál, akik gazdasági és adminisztrativ kényszer hatá-

sára léptek be. A. megtévedt embereket, akik ugy gondolták, 

151. BML. Gádoros község VB.  jegyzőkönyve 1957. jun. 18. 
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hogy a-tsz. mégis jobb, visszavették. Dobi István mondta 

erről:  

"Helyes-e kérlelhetetlennek lenni ahhoz a parasztem-

berhez, akinek jó, ha négy elemi iskolája volt, és most 

már menne vissza boldogan régi szövetkezetébe, de nem en-

gedik. Az ilyenfajta kérlelhetetlenség helytelen."152  

Gádoroson is természetesen visszavették a megtévedte-

ket. 1957-ben  Gádoroson is megalakult a Munkásőrség és a  

KISZ. 1957. május elseje a dolgozók nagy ünnepe volt, me-

lyen a parasztság a mezőgazdaság szocialista átalakitása : 

mellett tett hitet. 

Sok gádorosi megtévedt ember örömmel hallgatta Kádár 

János szavait, aki határozottan óvott attól, hogy a kis 

hibákat elkövető embereket ellenforradalmároknak nevezzék, 

megbélyegezzék őket, ugyanakkor erőteljes támadást inté-

zett a meglévő- jobboldali és szélsőségesen "baloldali" e-

rők ellen. 

At  MSZMP. 1957, juniusi értekezlete biztositékot adott 

a falu lakosságának is: 

"Mi semmiféle törvénytelen eszközt nem engedtünk meg 

most sem, de nem engedhetjük meg a jövőben sem. A/törvény" 

törvényesség védelme a nép érdekeinek a védelmét, a pro-

letárliktatura védelmét jelenti." 1513  

152. Dobi István: Szocialista mezőgazdaság, parasztélet 

/Kossuth, 1958./ /198. old -./ 

153. k magya : forradalmi munkásmozgalom története 

/Kossuth, 1970./ /III. köt. 283. old./ 



1958-ban  az országgyiilési és tanácsválasztáson a köz-

ség is hitet tett a kormány politikája mellett. 

A.gádorosi parasztság érdeklődéssel figyelte Dobi Ist-

ván látogatását 1958-ban  Nagyszénáson, ahol kijelentette: 

A. párt és a kormány a szövetkezetek szervezésében 

szigoruan ragaszkodik az önkéntesség tiszteletbentartásá 

hoz. De nemcsak a népgazdaságnak általában, de a dolgozó 

parasztságnak is kárára válna, ha nem figyelmeztetnénk uj-

ra és ujra a szocialista átalakulás előőnyeire." 154`` 

Az 1958-as gazdasági évben a Petőfi tsz. kezdte bebi-

zonyítani, hogy a nagyüzemi gazdálkodás valóban a fele-

melkedés egyedtil járható.`, biztos ut j a. A tsz. földteriile-

t e 1373 kh., családtagok száma 139, tagok szára 212. Az 

előző jó gazdasági óv meghozta a tagság munkakedvét. Ál-

lati termékhozamoké 3552 1 tej tehenenként, gyapju 5,1 kg. 

juhonként. 1 munkaegység értéke 40,67 Ft. Ebből készépnz 

23 Ft.,  természetben 17,67 Ft. Az 1958-as év jubileumi óv 

volt. Ekkor tinnepelte a tsz. fennállásának 10. évforduló- 

ját. A. tagság közös vacsorával.tiánepelt ., melyen Dobi Ist-

ván, az Elnöki Tanács elnöke is részt vett. 

Ez az év egyben a beruházások éve is volt. 2 db. göré 

éptilt 94.00 .0 Ft. értékben, 2 db. gépszin 24 ezer Ft, 2 db. 

juhhodály 330 ezer Ft, 1 db. szeszfőzde 42 ezer Ft, 1 da-

ráló 11 ezer Ft, 1 db. szabadszállásos istálló 104 ezer 

Ft. értékben. 

154. Dobi István: A szocialista mezőgazdaság, parasztélet 

/Kossuth, 1958./ /218. old. /` 
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Az 1958-as óv jelentős eseménye volt, hogy megalakult 

Gádoros későbbi nagy tsz-e, a Dózsa tsz. 

A Dózsa tsz. 1958. március 4-én alakult meg. Az a= . 

lapitók között voltak uj gazdák, kis és középparasztok. 

Névszerinti Jancsó Mihály, Téren István, Libor Antal, Li-

bor Róza, Bor Mihály, Trelligyik Pál, G. Szabó- Mihály, 

Vizi Pál, Söós József, Juhász János, Zahorecz István, Ver-

bőézi István. Ők voltak az alapitói Gádoros második nagy 

tsz-ének. A. későbbiekben a Petőfi és a Dózsa tsz. felsziv-

ta a magángazdákat, és a tsz-eket.f 155 -  

A  Dózsa tsz. földterülete 229 kh. volt a megalakulás- 

kor. Álló és fogyóeszközökre volt szükség, hogy a gazdál-

kodás -megindulhasson. Ehhez 501 ezer Ft. hitelt vettek 

fel, melyből egy 15 férőhelyes sertésfiaztatót építettek, 

vásároltak 15 db. anyakocát, 1 lófogatot, munkagépeket és 

20 db. előhasi üszőt. A tehénistálló:: földalapi juttatás 

volt. A szántást és egyéb gépesitett munkákat a nagyszé-

nást gépállomással végeztették.  A.  szövetkezet közvetlen 

vezetői: elnök - Téren István, párttitkár - Jancsó. Mihály, 

könyvelő - Libor Róza lett. 

Nézzük meg a VB. jegyzőkönyvek mit írnak az 1958-as 

évről. 

Hittanra az általános iskolában 250-es iratkoztak be. 

155. Dózsa tsz. története /kézirat, Gádoros/ a tsz. vezető 

ségé megbizásából összeállitotta Nőgrand Károly főm 

könyvelő /a továbbiakban a tsz-re vonatkozó: adatok in- 
nen./ 
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33 -an jártak azonban névlegesen. 
15;6 

A közbiztonság aránylag já volt.  A_fő problémát né-

hány üzér, részeges okozta. A kulturrendezvények szinvon--

la javult, a falusias verekedések megszünő:ben voltak. A . 

község egészségügyi helyzete já volt, bár egy hastifuszos 

megbetegedés előfordult. 157  

1958. végére a politikai és morális feltételek lehe-

tő$é tették a termelőszövetkezetek további fellendítését. 

Az "agrártéziseket" a KB'. még 1957. juliusábán fogadta el. 

A. határozat megállapította, hogy a 4 holddal rendelkező 

kisparasztság könnyen belép a szövetkezetbe, a megerősö-

dés céljából viszont a 15 holdig terjedő földbirtokkal 

rendelkező középparasztságot is meg kell nyerni. 

A. fő cél a mezőgazdasági szövetkezetek létrehozása, 

azaz a magasabb tipusu szövetkezet. A. fejlesztés Gádoro-

son is ilyen arányba fordult. Az elv az volt, hogy a két 

tsz-t kell felduzzasztani. 

1958-ban decemberben a KB. ujból tárgyalt a termelő-

szövetkezetek helyzetéről. Megállapitotta, hogy az 1959- . 

es év folyamán "a politikai és a gazdasági helyzet lehető-

vé teszi a termelőszövetkezeti mozgalomnak az eddiginél 

156. Gádoros község VB. jegyzőkönyvek 1958. febr. 14. 

/ VB. jegyzőkönyvek 1958-tól a helyi tanácsnál ta-

lálhatók meg./ 

157. Gádoros község VB.  jegyzőkönyvek 1958. május 3. 
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gyorsabb fejlődését,  már az 1959-es év folyamán." Az ug-

rásszeriii, fejlődés feltételei be=látható` időn beliil bizto-

sithatók. Az átszervezés szemléleti egységet követelt. A 

kételkedők azt hirdették, hogy a szövetkezeti mozgalom fo-

kozása átmenetileg csökkenti a termelés emelkedését, me- 

lyet nem szabad a szocialista átszervezés kedvéért kocká-

ra tenni. Eltérő vélemények voltak a szövetkezeti formák 

kérdésében. A KB. szilárdan állást foglalt a magasabb ren-

diiszövetkezetek megalakitása mellett, szerinte a paraszt-

ság képes erre. 158  

Eagy hatással voltak a belépőkre a szociális intézke-

dések: a földjáradék fizetése a bevitt földek.után, és az 

SZTK. kiterjesztése a szövetkezeti tagokra. A tagság dönt 

arról, hogy ki legyen az elnök. A kulákságot be kell ven-

ni a tsz-be, két évig azonban jogaikat korlátozták. A kor-

látozás után, mely idősszak jó, becsületes munkát jelen-

tett, teljes jogokat kaptak, akár vezetői poziciót is el-

nyerhettek. 

A mezőgazdaság szocialista átalakitásának II. szakasza 

/1959-1960./  

Több probléma merUlt fel a parasztság körében Gádoro-

son ezen időszak alatt is. 

Viták folytak a földjáradék problémájáról. Érdekellen- 

158. A. magyar forradalmi munkásmozgalom története 

/Kossuth, 1970./ /III. kötet 301. old./ 
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tét alakult ki a volt földmunkások, kisparasztok, közép-

parasztok között. Az előbbiek a végzett munka szerint ki-

vánták a jövedelem elosztását, az utóbbiak pedig a bevitt 

földterületek alapján. Az állami rendelkezések végül is 

meghozták a döntést: a felosztható tiszta jövedelem egy 

holdra eső átlagának minimum 5 %-át kell, és maximum 10%. 

át lehet földjáradékként folyá:sitani a bevitt földek után. 

E határozaton belül a szövetkezeti tagság állapította meg 

almértéket. A. másik probléma a háztáji problémája volt, e-

gyesek tul sokat akartak adni, mások azt mondták, hogy fe-

lesleges. 159  

Meg kellett szilárdítani a régi és az uj tagság hely-

zetét, egységét. Sok helyen hirdették a régi tagok, hogy 

az ujak beültek a készbe. Gádoroson azonban nem volt szük-

ség arra, hogy a régiek elzárkózása miatt az ujak uj tsz-

t alakitsanak. 

1959-ben fokozódott az ellenséges elemek zavart keltő 

munkája. A: nyugati adók is felélénkültek. 
. 

Az 19.57-es és az 1958-as gazdasági évek jó eredményei-

nek hatására sok egyéni dolgozó kérte felvételét a Petőfi 

tsz-be. Több, mint 300 család irts alá a belépési nyilat-

kozatot, több mint 1400 kh. földterülettel 1959. tavaszán 

őszi belépésre. 

159. A magyar forradalmi munkás mozgalom története 

/Kossuth, 1970./ /111. kötet 307. old./ 
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Ez az év is igen jól sikerült. A. tsz. résztvett az or-

szágos termelési versenyben és igen jó, negyedik helyezést 

ért el. A tsz. sok kiállitáson vett részt. Az  "Annus" ne- 

tehén az országos kiállitáson II. helyezést ért. el. A 

Debrecenben megtartott tiszántuli kiállításon I. helye-

zé:et, az orosházi. járásin I. helyezést ért el. A tehén 

gondozói Vastag János és Balogh Imre voltak. A merinói ju-

hok is jó eredményeket értek el. A termésátlagok jók vol- 

tak. 

A7 lati terméshozamok: tehéntej 36 .00 1. tehenenként, 

gyapju 5,1 kg. juhonként. A.munkaegység értéke 35,58 Ft. 

volt. /ebből készpénz 32,90.Ft./ Ebben az évben csak cu-

kor és rizs volt természetben elszámolvaI. A  tsz. vagyona 

5 395:165 F .t. volt. Ebből tiszta vagyon 2 648:412 Ft. A . 

tsz. közvetlen vezetői: elnök - Pataki András, párttitkár 

Bottyán János, könyvelő - Kiss János, agronómus - Király 

János. . 

A:. Dózsa tsz. 1959. december 31-i fordulónappal készült 

mérlege szerint a főbb adatok a tsz-ről a következők.. 

földterület 229 kh., családok száma  23,.  tagok száma 25 fői. 

Az MSZMP. első kongresszusát a termelőszövetkezeti 

mozgalom fellendülése idején tartotta 1959. nov. 30-tól 

dec. 5-ig, mely  lamondta, hogy a "következő évben befejez-

zük a mezőgazdaság átszervezését."160  

160. A magyar forradalmi munkásmozgalom története 

/Kossuth, 1970./ /III. kötet 314. old./ 



Kádár János beszédéből láthatta a parasztság, hogy az 

állam a  mezőgazdaság  szocialista átalakitását humánusan a -

karja megoldani, mely az egész magyar nép érdekeit is szol-

gálja: "rendkiviil fontos, hogy a felvilágositást végző em-

berek a parasztokkal, mint dolgozó-testvércikkel beszélje-

nek; kellő tapintattal, türelemmel és 'emberséggel szólja-

nak hozzájuk. Meg kell értenie mindenkinek, hogy ez a lé-

pés minden paraszt ember számárá komoly elhatározás kér- 

dése."161  

A. parasztság jelentős részében él a gyűjtögetés, a meg-

tollasodás vágya. A:munkás-paraszt állam nem engedi, hogy 

100 paraszt közű]. csak 5-10 éljen jól, hogy 90 tönkremen-

jen hogy 10. meggazdagodjon. A parasztság nagy része éle-

tét . a kapitalista világ terhes törvényei szerint élte le. 

A mezőgazdasági  termelés növekedése szükséges, a termelé-

kenységé is. 

A gádorosi parasztság. egyetértett Dobi István hozzá-

szólásával;: . "Erősitsük szövetkezeteinket, mert végeredmény- 

ben minden szövetkezet olyan erős, amilyenné saját tagjai 

teszik." 

Nyers Rezsó érdekes megállapitásokat tett a tsz-ekrálr . 

"Az  állami és a szövetkezeti tulajdonforma egyaránt szoci-

alista jellegű ": Egyiknek sem rendeltetése, hogy kiszoritsa . 

a másikat. .A szövetkezetekkel szembeni szélsőséges nézetek: 

161. MSZMP VII. kong./161 / jegyzőkönyve /Kossuth, 1960./ 

62 '.. old. 
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a szövetkezeti formát erős szálak fizik az össznépi tulaj-

donhoz1 162  

Gádoroson is jelentkezett ilyen probléma:- "Egyes szö-

vetkezetek a piacon 3 Ft -ért árusitották a burgonyát, ak-

kor, amikor az állami és szövetkezeti kiskereskedelmi ár 

1,50 Ft. volt.„163 . 

Gádoroson ez a jelenség azzal is magyarázható, hogy 

kevés zöldséges boltja van  a  falunak, és az emberek, ha 

nem akarnak Orosházázna utazni, akkor kénytelenek a helyi 

árakat elfogadni. 

A szocializmus alapjainak lerakása a községben 

Molnár Imre megállapitásával kezdem ezt az alfejeze-

tet:. 

".Az egységes paraszti osztály kialakitásának a feltétele, 

hogy az egész parasztság viszonya a termelőeszközökhöz egy-

séges legyen, eltühjenek a nagy vagyoni aránytalanságok, 

az általuk megtermelt anyagi javakból egységesen, munkájuk 

arányában részesedjenek, felszámolódjanak a vagyoni különb-

ségekből fakadó-ellentétek. létrejöjjön az érdekazonosság, 

kialakuljon a szervezettség, az együvé tartozás, az egymás 

segitségének és támogatásának érzése, egységesen emelked-

jék kulturális szinvonala és 	 164  j 	 politikai öntudata .”  

164-16j:. Nyers Rezsőzz. Szövetkezetek a magyar népi demokrá- 

ciában /Kossuth, 1959./ /233-234. és 241. old./' 

164, k termelő"szövetkezetek megszilárditásának főbb jogi 

kérdései. /Akadémiai 1962./ /221. old./ 
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Pontos a termelőszövetkezetekben a munka szerepének 

jól értelmezett felfogása, mint Lenin mondotta: "A szoci-

alista viszonyok között a dolgozók felett nincs semmifé- 

le iga, semmiféle hatalom, kivéve saját egyesiilésiük ha-

t almát . 

Ez a hatalom viszont feltételezi a ezigoru alárendelt-

séget a termelés folyamata alatt, mert enélkül a  szocia- 

lista termelési közösségek nem tarthatók fenn, minthogy a . 

termelést végzőknek az egységes irányitása és szervezése 

a szigoru alárendeltség nélkül nem valóeitható meg."165r  

A. szocialista közösség azonban csak jó vezetéssel tud 

boldogulni, , mint Kádár János is irtat. *Lehet pillanatnyi 

sikert elérni, de a vezetésnek akkor lesz tekintélye, ha 

mindig válaszol a tömegek kérdésére, mindig a tömegek ér-

dekeinek megfelelően és nem pillanatnyi hangulat szerint 

cselekszik. Ez a vezeté-s lesz á legjobb, mert összeforr a 

tömegekkel. ,,,166 . 

Látni fogjuk, illetve már láttuk, ha a vezetőség nem 

volt  megfelelő  a tsz-eknél, akkor a munkájuk sem volt jó. 

A. Petőfi tsz. földterülete 2' 756.kh, 456 család, 466 

tag az 1960-as gazdasági évben. A. közös munkában azonban 

csak 251 fő vett részt. A többi vagy . munkaképtelen, vagy; 

olyan, hogy beadta a földjét a tsz-be, de ott munkát nem 

165. Lenin - Sztálin ° A munkáért Bp. 1950. /178. old./` 

166. Kádár János:  Szilárd néphatalom, független Magyaror-

szág /Kossuth, 19.62.f /13S-13:9. old./  
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vállalt. Ez az esztendőár nem ismételte meg az előző é-

vek j6 eredményeit. 

A vezetőség  nem tudta összefogni az uj tagokat és a régi 

tagságot. A munkákat nem tudták jól, kellőképpen megszer-

vezni. Ennek oka részint az volt, hogy az uj tagok nem e-

gyik napról a másikra illeszkedtek be a közös munkába. Sok 

volt a nézeteltérés, az intrika. 

Több frakció "= alakult ki. A közvetlen vezetőség , sem 

volt egységes. A széthuzás, a=.szervezetlenség, rossz mun-

kamorál rányomta bélyegét a terméseredményekre is.  1 mun-

kaeAység értéke csupán 23,42 Ft. lett. A felsőbb szervek 

sem hozták meg a kellő intézkedéseket. Ennek tudható be 

az, hogy az 1960. évi zárszámadási közgyűlés kudarcba ful- 

ladt. Még a gazdasági beszámolót sem engedték elmondani. 

Leváltották a vezetőséget, és ujat választottak. A tsz. 

ebben az évben 2 db. 50-es Super Zetort vásárolt 228 ezer 

Ft. és 1 db. RS-09-es traktort 64 ezer Ft. értékben. A tsz. 

vezetői lettek:. elnök - Pataki András,  párttitkár - Bottyán 

János, főkönyvelő - Stile Ferencné, főagronómus - Puskás 

Ferenc.  

Az 1960-as gazdasági év a Dózsa tsz-nél is gyenge volt. 

Itt is részben a vezetőség volt a hibás. Földterületük 

1467 kh. volt. Családok száma: 261 volt, 263 tag, 189; dol- 

gozó tag. A szövetkezet vezetői:. elnök - Bálint András, 

párttitkár - Téren István, agronómus - Horváth Mihály, 

könyvelő - Libor Róza. A tagság nagy része becsülettel lá-

tott munkához, sajnos a tervhez viszonyitva mindenből kie- 
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sések lettek.. Ez igy volt annak ellenére, hogy a növényter-

mesztési hozamok jók voltak. A. nagy kiesés főleg az álla-

ti termékekből és a rosszul működő=téglagyár kieséséből 

adódott. A.beruházáéok is tulságosan magasak voltak. Egy-

szóval a gazdasági irányítás nem volt a legjobb$ 

Épiilt 1 db. 50 férőhelyes istálló, 1 db. növendékmar-

ha  istálló, 280 férőhelyes sertésszállás, 1 db , . 5 vagonos 

góré. Hiteltartozás XII .. 3-án 1 810 000. Ft. volt. A beru-

házásokat csökkenteni kellett volna, hogy a  tagok jövedel-

me magasabb legyen. Sajnos a vezetés nem hallgatott a 

pénzügyi emberekre,  főleg Horváth agronómus, aki mindent 

a  saját feje szerint  csinált. Az alacsony  jövedelem miatt 

a tagok munkamorálja sokat romlott. 

A. tsz. állatállománya 

Petőfi tsz. 	Dózsa tsz. 

fejős tehén. 	63 db. 

sertés 	750,db. 	szarvasmarha 1 0.0.0 db. 

szarvasmarha 	26:2.db. 	sertés 	394. db. 

juh 	767 db. 	ló=. 	26 db. 

baromfi. 	• 12 764 db. 

ló:- 	51 db..  

Az MSZMP KB.  1961 .. februári határozata megállapitot-

ta, hogy, a szocialista termelési viszonyok a mezőgazdaság- 

ban is uralkodóvá váltak. A.. KB. 1961. febr. határozata 

azt azonban mégsem mondta ki, hogy befejeződött a szocia- 
lizmus alapjainak lerakása. 
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Az 1961-es gazdasági évben a Petőfi tsz. földterülete 

2664 kh. volt, ebből szántó 3052 kh, háztáji 542 kh. Az 

ujonnan választott vezetőség igyekezett rendet teremteni 

a termelőszövetkezetben. Igyekezett a régi és az uj tagok 

között a viszényt megjavitani, azonban ez nem .minden vona-

lon sikerült. A vezetőség ebben az évben sem tudott kijön-

ni egymással, komoly nézeteltérések voltak közöttük. 538 

család dolgozott a tsz-ben, a tagok száma 665 főre emel-

kedett. A nagyobb létszámot nem tudta kellőképpen irányi-

tani az elöljáróság. 1 munkaegység értéke 30 Ft. Volt. Ez 

azonban nem volt reális, mert a leltározásnál hiba történt, 

emiatt minden tagnak munkaegységenként 0,5 kg kukoricát 

vissza kellett vinni. A rosszmunkaegyeszervezés következ-

tében a kukoricaszár zöme kint maradt a földön levágatla-

nul. Több száz kh. földet tavasszal kellett felszántani. 

A tsz. ebben az évben 1 db. MTZ-t vásárolt 9:6 ezer Ft-

ért és 1 db. DT 413-ast 168 ezer Ft-ért. Elnök. Polyák 

János, párttitkár - SzabóSándor, főkönyvelő - Stile Ferenc-

né, főágronómus - Puskás Ferenc volt. 

A személyi problémák jellemezték a Dózsa tsz-t is. Ek-

kor már országosan fölénybe került a szövetkezeti gazdál-

kodás. A. községben is szinte már mindenki tsz. tag.  A föld-

terület elérte a 400 .9 kh.-t. A. tagok száma 746 főre emel-

kedett. Horváth agronómus tovább önkényeskedett. Ehhez hoz-

zájárult az is, hogy Bálint tsz. elnök egyéves iskolára 

ment és helyettesét, Vass Andrást, Horváth agronómus letor-

kolta. Horváth sokat részegeskedett is. A. befolyt jövede- 
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lem nem volt: nagy a beruházásokhoz képest. Sók épületet 

és uj. gépeket vásároltak. Mindezek jelentős mértékben be,-

folyásolták a, tagság anyagi helyzetét. Horváth agronómus 

viselkedését most már. nem nézték el. 

A. tsz . . vezetői: a párttitkár - Jancsó Mihály IX .. 1-

től, az agronómus c.sallány Gábor lett. A.többi poszton 

változás nem történt. 

Valach János 1961. január 10-i VB. ülésen a következő- 

ket mondta ,  melyek a mezőgazdaság szocialista átalakitása. , 

szempontjából igen fontosak: 

"G4ádaros község már az 1955-ben történő szervezéskor 

termelőszövetkezeti község lett.. Azonban az ellenforrada-

lom hatására a tsz -ekben községünk szántóterületének csekk 

52 %-a maradt. 1959 ,  márciusában ismét termelőszövetkeze- 

ti község lettunk. Ugyanis a község szántóterületének 80 . 

fi-a, tsz. illetve tszcs. területe lett. Konkrétan 536 tsz. 

tag kezén volt 2806 kh. és 710. tszcs :. tag kezén 23 556 kh., 

ami együtt 5171 kh-t .= tesz ki .. Ebből csak 4470 kh. föld 

volt Gádoros határában. Ugyanakkor maradt  még 368 egyéni 

parcella: községünkben 1116 kh-al. 	. 

1960.. 	márciusában ujabb szervezés történt, amikor 204 

család 604 kh. földdel lépett át a két tszcs-be, ekkor 

szűnt meg a "Haladás" tszcs, mivel teljes egészében belé-

pett a Dózsa tsz-be. 	 . 

1960. juliusában ujra hozzáfogtunk az I-es tipusu cao- 
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portok tagjait is, meg az egyénileg dolgozó parasztokat 

is átszervezni a meglévő;2 szövetkezetbe. Jelenlegi idő-

pontig az 571 tszcs tagból, valamint a 368 egyénileg gaz- 

dálkodó parasztból csak összesen 69-en nem léptek át a 

tsz-ekbe, ami  13.0 kh. földet tesz ki. Látva a nagy fejlő-

dést a megyei VB-től földrendezési engedélyezést kértUnk, 

amit a }e$yei VB. 1961. január 3-án keltezett 711961. Mg. 

o. száma határozatával engedélyezett is. A-földrendezés 

munkálatai jelenleg is folynak. Községünkben már csak 2 

tsz. mikö.dik. Az I-es tipusu tsz-ek teljesen fel lettek 

számolva. "167  

Az. 1961-es esztendő az aszály miatt országosan nehéz 

esztendő volt. Az MSZMP. KB.. 1962. márciusában elfogadott 

határozata megállapitja: 

111958. decemberében a KB. közvetlen feladatként hatá-

rozta meg a mezőgazdaság szocialista átszervezését és a 

mezőgazdasági termelés ezzel egyidejű emelését. Ez a bátor 

elhatározás osztályellenségeinkből.gunyoládást és dühöt 

váltott ki, de nem kevés becsületes ember is kételkedett 

a realitásában. 	. 

Most KB--vágunk, pártank jelentheti az egész dolgozó  

magyar népnek, hogy az 1958. októberében kitűzött célt a 

tervezettnél jóval hamarabb elértük. 
O 

Hazánkban befejeződött a mezőgazdaság szocialista át- 

167.A,.magyar forradalmi munkásmozgalom története 

/Kossuth, 1970./ /317-318. old./ 
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szervezése, egész népgazdaságunkban osztatlanul uralkodö- 

vá váltak a szocialista termelési viszonyok, ós az átszer-

vezés három éve alatt egyidejüa.eg emelkedett a mezőgazda- 

ság termelése is.. A.munkáshatalom megvédése és megszilár-

ditása az ellenforradalmi.támadással szembeni, a, szocia-

lista népgazdaság fejlesztésében elért.gazdasági eredmé-

nyek általában és a mezőgazdaság szocialista.átszervezé- 

sej ez a magyarnép 1956. november óta elért kiemelkedő, 

egymással. összefüggő= történelmi jelentőéégü győzelme. „168  

15°° B s z e , f o g 1 a 1 á. s 

Gádoros községben is sikerönt legyőzni az ellenforra-

dalmárok támadását, akik ebben a régi baloldali faluban 

nem sok eredményt értek el. Az ideológiai letisztulás itt 

is több időt vett igénybe. A Rákosi-korszak. mesterségesen 

létrehozott tákolmányai, /több tszcs/ felbomlottak. Az át-

szervezésben rövid szíaet következett, ez a.gazdasági, 

politikai konszolidáció ideje volt.. 	. 

Az átdzervezés második szakasza ,1959-ben kezdődött meg 

és 1960-ban ért véget, mely lezárta a fejlődés egy nehéz 

és dicsőséges korszakát. Gádoroson is sikerült lerakni a 

szocializmus alapjait. . 

168. Gádoros község VB. jegyzőkönyvek 1961. fan.: 10. 
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T., fejezet 

Gádoros  fej  l3klé:se a. szocializmus alapjainak lerakása utá- 

ni  években 

A.falu gazdasági, politikai, kulturális arculata az uj  

gazdasági irányitás előtti időszakban. 

Az utolsó fejezetet kezdjük az 1962-es gazdasági év 

eredményeinek ismertetésével. 

A közös munkában a.D6zsa_tsz-ben 3$7 tag vett részt.. 

Az előz évek kudarcai még mindig. éreztették hatásukat. 

Sör  került bizonyos intézkedésekre, amelyek a tagság élet-

színvonalát voltak hivatottak felemelni a lehetőségekhez 

képest. A nyugdijas főagronómus a járási tanács felkéré-

sére.vállalta a munkát,. nagy.ambicióval dolgozott, sajnos 

azonban a hagyományos brigádrendszerrel végzett munka nem 

hozott olyan eredményeket, amelyeket egy ekkora tizem el;  

tudna érni. A tsz, tiszta vagyona 6 504, 258:: Ft volt, 

734095 Ft-al növekedett. Az egy munkaegység értéke.,31,17 

F.t volt. 

Gádoros . régebbi termelőszövetkezete, a Petőfi tsz, az 

előző.; évek válságát még nem tudta kiheverni. A tsz. föld-

területe, valamint a család és a taglétszám az előző évi-

hez hasonló". A tsz-nek uj agronómusa lett, aki ebben az 

évben végezte el az egyetemet. Tanulmányai miatt sokat 

volt távol munkahelyétől. A, tagság egy része szervezked-

ni kezdett az uj vezetőség ellen, a főhangadók azok vol- 
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tak, akik két évvel ezelőtt a régi vezetőséget leváltották, 

de az uj vezetőséggel sem elégedtek meg. 

A tsz. elnök csak pártutasitásra volt  hajlandó megtar-

tani a gazdasági beszámolót. Egy munkaegység 19,68 Ft. volt. 

Ez  is csak ugy, hogy az 1963-as gazdasági évből 580 000 

Ft-ot előrehoztak, különben csak 16,50 Ft lett volna, te-

hát kb. fele a Dózsa tsz. eredményének. 

A.meglévő>hibák ellenére is, melyek részint a tulhaj-

tott beruházásokkal függtek össze, megteremtődtek az alap-

jai egy fejlettebb gazdasági irányitási rendszernek. A 

nagyüzemi gazdálkodás megindulásával megkezdődött a mun-

kásság és a parasztság osztálykülönbségek fokozatos eltü- 

nése. A gádorosi falusi könyvtár megfelelő fejlesztése a-

lapja lett a további kulturális felemelekedésnek. 

A falu termelőszövetkezeteinek dolgozói  érdek1ődésse?l 

követték a szocialista brigádvezetők első országos tanács-

kozását, mely április közeépén volt. 

A község parasztsága nagy figyelemmel kisérte az 

MSZMP. VIII. kongresszusát, melytőla a mezőgazdaság foko-

zottabb támogatást várt. A várakozás nem volt alaptalan. 

Kádár János megállapitotta, hogy az anyagi ösztönzés 

rendszerét meg kell javitani ugy, hogy az a gazdaságos ter-

melésre, a termelőberendezések jobb kihasználására serkent-

sen. Nagyon lényeges, hogy a parasztság még jobban legyen 

érdekelt a termelésben. Kádás János hangsulyozta, hogy "Ne 

közvetlenül a lelkesedésre épitsühk, hanem a nagy forrada- 
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lom szülte lelkesedés segitségével a személyes érdekre, 

a személyes érdekeltségre. x,1 69. 

Ezt Gádoroson sem vették figyelembe., pedig a tárgyalt 

időszakban:. "A munka termelékenységének emelése, a gazda-

ságosság fokozása, a termelés növelése ma a fő front, a-

melyben a küzdelem a szocializmus teljes felépitéséért fo- 

lyik.n170 .  

Az 19:63-as gazdasági évben mindkét tsz. megszívlelte 

a kongresszus tanulságait. 

A.  Petőfi tsz. földterülete:. 3664'. kh, ebből 55 .0 kh ház-

táji. Családok száma 551, tagok száma 585 -. A.tsz. tagságai 

az lg63:,február 21-i közgyülésen leváltotta a régi veze-

tőeéget és ujat választott, mely nagyon nehezen kezdte 

munkáját. Nem volt takarmány-az állatok részér-re. A tagság-

n ak nem sok kedve volt aamunkához. 

Az uj elnök és főagronómus ki együttmüködve a tagság-

gal megoldotta aproblémákat. A takarmányhiány kiitdszöbö-

lésére kukoricát és kukoricaszárat vásároltak, hogy az ál-

latállományt át tudják teleltetni. A. munkakedv helyreál-

litása érdekében uj premizálási módszert dolgoztak ki, 

mely bevált. A. termésátlagok jók voltak. A. gyümölcsös is 

jó eredményt ért el. 2900 q alma és 750 q szilva termett. 

169. MSZMP`. VIII. kong. jegyzőkönyve /Kossuth, 1963./,1 

/192=-193. old. /.' 	. 

170. A. magyar forradalmi munkásmozgalom története 

/Kossuth, 1970./i/III. kötet 339-340. old./ 
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Egy munkaegység értéke 27,9x5; Ft lett, ugyanakkor terven 

fe1ü1 912 000 Ft prémiumot fizettek ki. A' tsz. vagyona 

4102:89467, ebből tiszta vagyon 7 32a 137 Ft.  A.  tsz« 3 

traktort vásárolt. Az uj elnök Czombos János, főkönyvelő 

Somodi László', a főagronómus Király Sándor volt. 

A_ DÓ:zsa tsz. eredményei: 446 dolgozótag: egy munka-

egység értéke 30,55 Ft, közös vagyon 14 228 ezer Ft, tisz-

ta vagyon 9 296' ezer Ft. A.közösen művelt földterület 

32633kh. Egy dolgozó tag átlagosan,évi 14 . 272 Ft-ot kerw-

sett. 	 . 

Az eredmény itt is nagyjából megfelelőnek mondható :, 

sőt talán a Dózsa jobb eredményt ért el, mint a Petőfi, 

annak ellenére, hogy a beruházások itt sem maradtak el 

1 db. 5.0.0 férőhelyes juhhodály, 1 db. dohánypajta, ' sertés-

telep villamositása, a sertésfiaztatát is villamositották. 

Nézzük meg, milyen volt az 1964-es gazdasági év. 

A.  Petőfi tsz. földterülete 572A kh. Közös gazdálkodás-

ra 3061 kh jutott, melyből 2690 kh volt szántó', 326 dol-

gozó tagja volt a tsz-nek. 

Az 1964-es év árbevételei: 

4 

6 

79,9)-000 

63 000 

943 000 

880 000 

685 000 

Ft 

Ft. 

Ft 

Ft 

Ft 

Növénytermesztés 

zöldségtermelés 

gyfümölcstermelés 

egyéb növénytermeIés 

összesen: 
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Az 1964-es év árbevételei: 

szarvasmarha - tartás 	818 000 Ft 

sertés 	 2 129 000 Ft 

juhászat 	 190 000 Ft 

baromfi 	 656 oob. Ft 

egyéb állat 	 16 000. Ft 

összesen:: 	 33805 000 Ft 

segédütemek 	 42 000.. Ft 

feldolgozó} ii`zemek 	186 000 Ft 

egyéb bevételek 	 91 000 Ft 

árbevétel összesen: 	. 10 813 000 Ft 

91 db tehene,  5.8 dh lova, 99 anyakocája, 4. db kanja, 

377 anyajuha, 10 db 1 éves csikója, 6 db 2 éves csikója, 

28 méhcsaládja, 20 db itatásos borjuja, 55 db növendékii-

szője, 11 db növendékbikája, 77 db hizómarhája, 120 db 

szopó:smalaca, 759 süldőije, 103 báránya, 255 db hizóserté-

se volt ebben az évben a tsz-nek. 

A: munkaegységre jutó részesedés 41,09 Ft volt. /ter-

mészetbeni 6,96 Ft/. A tsz. tagjai elégedettek voltak a 

jövedelemmel, de a vezetésben továbbra is voltak nézetel-

térések. A tsz. ebben az évben kisebb beruházábokat haj- 

tott végre: mérlegház, drótgóré, cefretároló stb. 

A. Dózsa tsz. tiszta vagyona növekedése ebben az évben 

1 360. ezer Ft. volt. /437 dolgoző tag, 3155 kh./ A tsz tisz-

ta vagyona 10 787 ezer Ft. volt. Egy munkaegység 32,17 Ft . 

lett. A tsz. vezetősége megfiatalodott. Az előző tsz. el- 
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nök is  főagronómus nyugdijba ment. Az uj elnOk Tóth Lász-

ló lett, f6agronánus Kiss János. 

A. következő évben, az 1965-ös gazdásági évben, a tsz-

ek ismét jó eredményeket értek el, a régi évekhez képest. 

A  Petőfi tsz. 44:,62' Ft-ot fizetett munkaegységenként. 

A. tsz-re nyomasztó hatást gyakorolt, hogy a gazdálkodási 

módszerékről az elnöknek és a főagronómusnak egészen más 

véleménye volt, az előbbi a régi módszerekhez ragaszkodott, 

az utóbbi az ujhoz. 

L Dózsa tsz. megfiatalodott vezetése nagy lendülettel 

dolgozott a tagsággal együtt 1965-ben. A növénytermesztők-

nek régi vágya teljesült, hogy bevezették a százalékos 

növénytermesztést. A.másik jelentős esemény az volt, hogy 

az uj vezetés a beruházásokat saját erőből oldotta meg. 

Ettől kezdve hitelt nem vettek fel. A fenti intézkedések 

fokozták a munkakedvet és megszilárditották a gazdálkodást 

is. 1 munkaegység értéke 38,32 Ft. volt. 

A kultura terjesztését szolgálta, hogy a községi VB. 

1964. január 6-án megrendelte a megyei t anács tervező iro-

dájától egy db. 350 férőhelyes kulturház tervezési munká-

latait. 

1965-ben /május 30-án/ a községben 63 analfabéta volt, eb-

ből 12 főt bevontak az oktatásba. 

1965. április 1-én a kb. 6000 kötettel rendelkező 

könyvtárnak 801 tagja volt. 14 éven aluli 416 fő, 14-18 

év közötti 89 fő, 18 éven felüli 296 fő;.171 
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Gádoros község lakossága nagy,- mértékben igényelte a 

falu városiasodását, melyre Fehér Lajos országos viszony-

latban igy hivte fel a figyelmet: 

*Ifjaink és leányaink ugy is szolgálhatják a falu és 

a város közötti különbségek csökkentésének ügyét, ha ott-

hon maradva serénykednek szövetkezetük jó megalapozásán, 

mielőbbi felvirágoztatásán, a falu kulturális felemelé- 

sén.n172  

A., Fető'i tsz. az  1966-os évben a következő eredménye-

ket érte el: A tsz. földterülete 3612 kh. volt, ebből 540 - 

kh. lejött a háztáji földek részére. 540 tagja volt a tsz-

nek, ebből 342:. fór dolgozó:: tag, 55 fő dolgozó: családtag, 

219 fő nyugdijas tsz. tag. Egy munkaegység értéke 43, 13 

Ft.  volt. 	 . 

A tsz-nek 85 db. tehene volt, 102 anyakocája, 340 db. 

anyajuha, 60 db. lova, 46 méhcsaládja. 

A tsz-nek ekkor kb. 2 000 000 Ft. értéküWmunkagépe és gaz-

dasági felszerelése volt. A cukorrépa termés kiváló volt 

ebben az évben, a gyümölcsös azonban nem fizetett ugy, 

mint az előző évben, az állattartás jól jövedelmezett. A 

tsz. tiszta vagyona ebben az évben 1 094 000 Ft -a1 nőtt. 

A tsz. vezetőségében a nézeteltérések nem szüretek meg. 

171. Gádoros község VB. jegyzőkönyve dátum szerint. 

172. Fehér Lajos:: Agrár és szövetkezeti politikánk /1965-

1969./ /Kossuth, 1970./ /46. old./ 
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A._ Dózsa:. tsz. eredményei hasonlósak voltak a ,  Petőfi tsz.  

eredményeihez. A forgóalap érték 5 477 000 Ft  volt,  ebből  

takarmány 1 983 000 Ft. A-meglé.vő'jószágállománynak biz-

tositott volt a takarmány. Az előző évi részesedés, vala-

mint a- biztonságos gazdálkodás tovább növelte az eredmé-

nyeket: 

Dolgozó tagok száma::  

összes tag::' 

közösen művelt földterhet s  

tagok összes részesedése,:  

egy tagra jutó"jövedelem 

egy-munkaegység értéke:::. • 

tiszta vagyon:: 

tiszta vagyon növekedése.: 

közös vagyont 

hitel:  

fő 

392= ~ 

642 fő5  

329:4 kh.  

7.808'. 000 Ft .  

19.91f1 Ft.  

412,32: Ft .  

13.123.000 Pt.  

2.767.000 Ft.  

16. 656.000 Ft .  

30.3330.000 Ft- 

1966. május 25-27. KB. ülés volt a gazdasági  reform-

ról. 1966. jtniusában országgyülés volt.  

1966. november 28-tól dec. 3-ig tartott az MSZMP. XI ..  

köngresszusa. Gádoros lakossága is munkaversennyel készült  

a nagy eseményre. A kongresszus a következőket javasolta: . 

k. mezőgazdasági termelőszövetkezetek további megszi-

lárditásának, gazdasági biztonságának, a parasztságnak és  

a társadalomnak az érdekeiből kiindulva javasoljuk: megfe-

lelő jogszabályokkal teremtsük meg a termelőszövetkezetek  

földtulajdonának törvényes alapjait."  
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"Szükségesnek látszik egy olyan törvény kidolgozása, 

amely elvileg lehetővé teszi, hogy a termelőszövetkezetek 

birtokában lévő föld megfelelő megváltási ár ellenében 

a tsz-ek tulajdonába menjen át. A földtulajdonnal rendet-

kező termelőszövetkezeti tag számára biztositani kell azt 

a jogot ,  hogy időhatár nélkül bármikor maga válasszony 

földjáradékot élvez-e élete végéig, vagy megváltási ár el-

lenében a tsz. tulajdonába adja át a. földet.'t l73  

A kongresszus állásfoglalása jelentőe volt a helyi 

termelőszövetkezetek szempontjából, mert ezek a problémák 

Gádoroson is jelentkeztek. 

A.  Petői tsz. 1967-es, 1968=as eredményeinél is fej--

10és tapasztalható : 

1967-es év: 	19;68-as  

A tsz. földterülete a 

háztájinál 	36171 kh. 	360 .3 	kh. 

háztáji 	 50 kh. 	500 	' kh. 

közös földterület 	3022 kh. 	3103 	kh. 

közös szántói 	2710 kh. 	2763 	kh. 

családok száma 	5l2 	512 

tagok száma 	540 	545 

dolgozó tagok máma 	355 	339 

dolgozó családtagok száma 	2 .6 	37 

nyugdijas, járadékos tagok 

száma 	 221 	24 

171. MSZMP. XI.  kong. jegyzőkönyve /Kossuth,.1967/ /32.old.// 
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Arbevételek: 	1967ies év  

8.9339).000 FT'.  

5.171.000 Ft.  

0.556.000 Ft.  

14.6M000 Ft.  

17.247.000 Ft.  

beruházott 	n 9.655000  Ft .  

tiszta 	 m 15:.100.000 Ft.  

forgóalap  6..2133.000‘ Ft.  

halmozott termelési érték 19)./567.000 Ft.  

 tc 	n; 16.451.000 Ft.  

bruttó;: jövedelem  10.611.000 Ft.  

19;68-as 6v- 

11.541.000 Ft.  

5.27T.000 Pt.  

2:619:.. 000 Ft.  

l9.514.000 Pt.  

22. 61 33. 000 Ft.  

. 6.811.000 Pt.  

17.717.000 Pt.  

15.787.000 Ft.  
Z3.763.000 Ft.  

17.151.000 Ft.  

11. 28E1. 000 Pt.  

Megjegyzá`s:: Beruházott vagyon 1967. évi csökkenése,  

valamint a forgóalap 1968. évi növekedése abból adódott,  

hogy ekkor történt az 5000 Ft-on alali állóeszközök forgó-  

eszközzé való'átminősitése.  

lézzük meg az állatállomány- alakulását egy-két ágazat- 

ban:  

1967. 	 19:6`8_. 

tehén  

anyakoca: 

16  

hizcimarhm . 

hizó:serté's  

102 db . 

112 db. 

48 db.  

718 db. 

157 db. 

9~3;` db.  

110 db.  

45:. db.  

187 db.  

1056 db.  

Az  állatállomány.. több területen csökkenést mutatott,  

a hizó`sertések száma viszont ugrásszerUen megnövekedett.  
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Az 1968-as év már'egy uj korszak beköszöntését jelentette, 

melyráf a következő. alfejezetben bővebben lesz szó. 

Gádoros fejlődése 1968. után 

1968. január elseje, a gazdasági irányitás uj rendsze -

rének bevezetése, fordulópontot jelentett: nagy lehetősé-

geket é.s egyben óriási feladatokat, felelősséget. A. meg-

növekedett feldadatok láttára Czombos János, a Petőfi tsz. 

elnöke, végre megértette, hogy az uj követelményeknek nem 

.tud maradéktalanul eleget tenni és lemondott. A tsz. 19 

junius elsején tartott.közgyiilésén Záhorecz Jézsefet vá-

lasztották elnökenk, aki jól ismerte a tsz. lehetőségeit, 

problémáit. 

Első feladata az volt, hogy a sok éven át huzód& vi- 

szálykodást felszámolja. A tsz. párttitkára Sánta Mihály 

lett. /főkönyvelő Szabó János, főagronómus Király Sándor/. 

A tsz. vezetését fiatal gárda vette át. A tagság kiváncsi-

an leste, hogy vajon mit fognak csinálni a "gyerekek" A . 

"gyerekek" kiállták a próbát, mint a későbbiekben ez kide-

rült. 

A Dózsa tsz. is kiállta a próbát. A. tsz. egyenletesen 

fejlődött. Világosán lehet látni abból, hogy a tiszta va-

gyon, valamint a tagok jövedelme évről-évre melekedett,é s 

ezzel kapcsolatban a hitelállomány csökkent. 

1967-ben 3434000 Pt volt a tiszta vagyon növekedése. 

Egy munkaegység értéke 44,32 Ft. volt. 

7I. 
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1968-ban a tsz-ek uj törvényt kaptak. A törvény a  me-

zőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom továbbfejleszté-

sére, a tsz. tagok anyagi ős kulturális igényeinek, vala-

mint a népgazdaság szükségleteinek kielégitése érdekében 

meghatározta azokat a szabályokat, amelyek elő:segitették 

a termelőszövetkezetek szervezettségének fokozását, demok-

ratikus vezetésének és vállalatszerU a folytatott gazdál-

kodásának folyamatos fejlesztését, valamint társadalmi 

feladatainak teljesitését. 1968-ban  a Dózsa tsz. tagjai 

munkaegységenként 49=,84: Ft-ot kaptak. A tiszta vagyon nö-

vekedése 3 596 000 Ft., hitel-állomány KII. 31-4h 1.258 WO  

Ft. volt. A tiszta vagyon 22.' 745 000 Ft. volt. 

A tsz.-eknél is szükségesek voltak a gazdasági irá-

nyításban való' változtatások. Mint Nyers Rezs&irta:."a 

termelőszövetkezetekben nem fejlődött ki eléggé a.válla- 

lati gazdálkodás."174  

A szövetkezetek és az állami vállalatok gazdasági és 

jogi  kapcsolataiban nem érvényesUit mindig következetesen 

az egyanjoguság elve. A tsz-eknél erősiteni és fejleszte-

ni kellett az önálló elszámolás ős önigazgatás elvét. Al-

kalmazni kellett a szövetkezetekben is a vállalati gazdál-

kodás olyan kategóriáját, mint a vállalati jövedelem, az 

önköltség, a nyereség, az értékcsökkenési leirás, a for- 

1".74. Nyers Rezső: Gazdaságpolitikánk és a gazdasági mecha-

nizmus reformja /Ko s suth,  1968.k/52-532. old. vIala-

mint . 47. és 74. old./ 



góalapok, a tartalékalap, a munkadijalap képzése. Alapelv: 

saját bevételből finanszirozni a beruházások nagy részét, 

és csak olyan mértékben szabad igénybe venni hosszulejá-

ratu hiteleket, hogy azokat az átlagos gazdálkodási szin-

vonal mellett zavartalanul vissza tudja fizetni. A. tagok 

anyagi érdekeltségi rendszerét ahelyi visyszonyoknak meg-

félelően kellett fejleszteni. Át kellett térni a kétolda-

lu munkaszerződésekre, amelyek mind a vezetőség, mind a' . 

tagok jogait és kötelességeit tartalmazzák. Át kellett 

térni a garantált havonkénti 0énzbeli munkadijazásra és 

a nyereségtől függő részesedés rendszerére. Mindezekre 

feltétlenül szükség volt, mert a gádorosi helyzet mege-

gyezett az országos helyzettel, melynek jellemzője volt, 

hogy több tsz. a csőd szélén állt, a vezetői torzsalkod-

tak. 

Gádoros dolgozóinak figyelmét egy nemzetközi egyen-

suly is lekötötte, melyben közvetlenül a község lakói is 

érdekeltek voltak. Néhány gádorosi fiatal is részt vett 

a csehszlovák nép internacionalista megsegitésében, akik 

kellő tapintattal és türelemmel beszélgettek el csehszlo-

vákiai munkás és paraszt testvéreinkkel. . 

Az 1968-as év Gádoros község lakóinak régi álmát tel- 

jesitette megkezdték a község vizmuvesitését, mintegy 8 

millió Ft. költséggel. 

A. 

 

"Negyed századúnk"" c.3.mii Békés megyei kiadvány jól 

vázolja a parasztság uj lehetőségeit, és egy uj tipusu pa- 

rasztság kialakulását: 



"A mezőgazdaság gé'pesitééének politikai, gazdasági 

és társadalmi jelentőségét leginkább az adja, hogy ter-

melékenyebbé válik a munka, lehetőség nyilik a mezőgaz-

daságban a munkaidő-csökkentésére, ezzel több szabad i-

dő jut az itt dolgozók részére, a saját politikai, szak-

mai és egyéb területen történő ismereteink bávitésére, 

pihenésre, szórakozásra, és a társadalmi életben a mun-

ka területén kiviili aktivabb részvételére. "1755, 

Nézzük meg konkrétan a falu egészségügyi, szociális, 

miü.velődésügyi helyzetét napjainkban: 

2= orvosa van a falunak, a• község régi álma teljesült, 

kapott gyermekorvosi státuszt. 1950-ben szülőotthon é-

pült a- községben, mely 1964-ig működött. Bzután az anyák 

Orosházán, illetve Szentesen szültek. Régebben Gádoros 

az agrárproletárok és tbc-s betegek faluja volt. Az előb-

bi megszűnt és az utóbbi is, melyhez nagy segitséget 

nyujtott az évenkénti szűrővizsgálat, valamint az orvos-

tudomány nagyarányú fejlődése, és 'az uj nagyhatásu gyógy- 

szerek. 

Az alkoholizmus sajnos nagy problémákat okoz ma is: 

halálos balesetek, szétzüllött családok; annak ellenére, 

hogy a szocialista társadalmi rendszer az alkoholizmus 

legalapvetőbb okait megszüntette. Az oka talán az, hogy 

az idősebbek egy része "társasági életet" a köcsmákban 

61, s talán az is, 'hogy egyes vállalatoknak sokat hoz a. 

175. Negyed századunk, Békéscsaba /40. old./ 
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konyhámat alkoholgogyasztás. A. 9kedves" falusi szokás 

azonban ugy gondolom mégis csökkenőben van, ti. hogy ré-

szeg emberek alusszák az igazak álmát az árokban. 

Ujabban a halálozások oka több esetben a rák. Bár a 

diagnosztikai eljárások jelentő 'áen fejlődtek, és időben . 

felismerik a rákot. A szürővizsgálatok rendszeressé vál-

tak. Az átlagéletkor jelenleg kb. 60-6 .5. év. 

A. kis község gyógyszertéra jelentős forgalmat bonyo-

lít le, mindennel el tudja látni a rászorultakat.  A.  gyógy-

szertár szakmai vez etője körökben elismert ember. 

Nézzük meg a község oktatásügyi fejlődését dióhájban: 

1944-ben a z állami iskola 6 tanteremmel /7 tanul .& 

csoporttal/, 7 nevelővel, a római katolikus iskola 4 tan--

teremmel, 4 tanulócsoporttal, 4 nevelővel mükö 'dött.1944-

ben 11 tanitőja volt alfalunak, 1966-ban  már 21 tanitó, 

tanár. 

Telekommunikációs eszközök:: Gádoroson 1969 decembe-

rében l432-'db. rádió, 1969. decemberében 770 tv. előfi-

zető volt, 1970. juniusában már 822-re növekedett a tv-

k száma. A. falu lakosai közül többen a belgrádi és a bu-

karesti tv. első programját is fogják. 

A község lakói több ujságot járatnak, az előfizetési 

arány azonban nem közeliti meg a.városi igényeket. 1970. 

januárjában Népszabadságra 336-an fizettek elő, Népsza-

vára 14-en, Magyar Nemzetre 10-en, Szabad Földre 4:06-an, 

Fáklyára 22-en, Szovjetunióra 9-en, Magyar Hirlapra 10-en, 
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a  Megyei  Ujságra 406-an, Képes ujságra 241-en, Ország-

Világra 12-en..Ez az előfizetési arány nem nagyon válto-

zik. 176  

A. község könyvtárában 1963-ban  5 .2061 kötet volt, 1965-

ben 7122 db. 1967-ben 8105 kötet, 1968-ban 9221 db. 

1970-ben 10.000 kötet körül. A. község könyvtárának bóvli= 

lése nemcsak az állam megnövekedett támogatásának bizo-

nyitéka, henem egyben kifejezi az uj magyar falu igénye-

it is. 177 "  

A. község müveiődési otthonának a vezetését régebben hely-

beli tanitók, tanárok vállalták másodállásban, ma függet-

lenitett igazgató végzi ezt a felelősségteljes munkát - 

uj, modern kulturotthonban. A község dolgozóa, annak el-

lenére, hogy a kulturcentrumoktól távol élnek, mégis is-

merik a pesti, szegedi, békéscsabai szinészeket. A köz-

ség fiatalsága az ORI rendezvényeit látogatja, de eredmé-

nyes munkát végeznek a különböző ifjusági szakkörök is. 

Ady Endre ma már nem látná: halott vidéknek az Alföl-

det. A_ szegény faluk helyén gazdagodő falvakat látna, sok 

motorkerékpárt, autót. Egy-két falusi házban még lehet 

látni kemencét, de ez már egyre kihalóbb, a legtöbb he-

lyen csempekályha, olajkályha és egyre több helyen köz-

ponti fü:tés melegiti télen a. lakábokat. Az emberek egy-

re  több helyen fürdőszobákban fürdenek. Korábban furott 

176. Gádorosi Posta adatközlése. 

177. Gídorosi Könyvtár k adatközlése. 
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ártézi kutak szolgáltatták a vizet. 1967. októberében 

megalakult a Vizmü> . Társulat , amely céljává tiizte ki,  hogy 

megoldja a község vizügyi problémáját. 1970. február 10-

én üzemeltetésre 52 közkifolyót adtak át, 4000. házba kö-

tötték be a vizet. A vizmü:felépitése községfejlesztési 

alapból, állami támogatással és a vizmü társulati tagok 

befizetéséből történt. A. község lakói személyenként ko-

moly áldozatokat hoztak, hogy a község e téren is váro-

siasodjon. 

A.  villamositásrói már korábban beszéltem. 1945-ben 

és később is még petróleum lámpát használtak az emberek. 

A. villanyfény az 50-es években jutott el az emberekhez, 

1950. végére a villanyhálózat 13 km. volt. 19.70-ben kb. 

32' km. 1970-ben a. főtér korszerit: világitást kapott, ál-

talában véve az utcák megvilágitása falusi viszonyokhoz 

képest megfelelő' lenne, ha nem lennének felelőtlen, ga-

rázda elemek, akik kárt tesznek a közvilágitásban. 

1945-ben betonozva csak 2 utca volt.. Kossuth és Horthy 

/Marx/ utca. 19'69:-ben a j á"rdák területe 32 420 m2 , kőbur-

.kolatu ut 24 km hosszu, földut 57 km.178 

A városiasodé"s ellenére elég kevesen tanulnak tovább. 

Ez azonban országos jelenség, a fizikai dolgozók gyerme-

kei továbbtanulásának a problémája. Gádoros lakosságának 

nagy része fizikai dolgozó:-. Több embernek van kb. 250.000 

178. Gádoros Nagyközségi Tanács. VB. adatközlése. 
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Ft. értékü'i uj háza, aut6j;a ;, gyermekét mégsem tanittatj`a 

tovább, mert nem tartja kifizetődőnek. 

Gádoros mindig mezőgazdasági község volt, és az ma-

rad, a lakosság jó része azonban mégis ipari munkás. 

1970-ben /kerekitve/ 

az iparban dolgozók száma: 	 1.500 fő 

mezőgazdaságban " 	"' 	 1.900 fő 

munkaképes 	a 	" 	3.40.0 fő  

a: községből eljár dolgozni:. 	2.000 fő. 

A munkaerőfelesleg az eivándorlá'st már régen megkezd-

te a községből. Az elvándorlás irányai főleg Budapest és 

az ipari vidékek, bányavidékek voltak régebben. 

Az ország iparának decentralizálására!való törekvé-

seknek fontos tényezője volt az Orosházi Uveggyár léte-

sitése, mely sok gádorosinak adott munkát. Szentesre is 

sokan átjárnak, bár Szentes messzebb van, mint Orosháza. 

Sokan dolgoznak a szomszédos Eperjesi Kendergyárban. 179  

A felszabadulás előtt és után is egy darabig volt Gá-

dorosnak malma. 1965-ben a.malom épriletébe költözött az 

Orosházi Lakatos és G' 'pjavitó Ktsz. gádorosi részlege. A 

részleg főbb mutatói: 

179. Gádoros Nagyközségi Tanács VB. adatközlése. 
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éiv létszám  mit gyárt? összesen /Ft./ 

1965. 8 f6 pékkosár, rostály 350-4000 ezer F 

1966-68. 20.f& + ballonkosár 1,5 milii6 Ft. 

1969. 34  fő 4-lábrács, 2,0 milli6 Ft. 

A részleg tovább fog b vúlni a=, tervek szerint. 180  

Magánkereskedő szinte nincs is Gádoroson. Az  1948-as 

évben alakult ki a földmüvesszövetkezet Üzlethálózata Gá-

doroson. 

Kisker. forgalom:: 

1949.  2:9:8.000 Ft. 

1951. 1.258.000-  Ft. 

1954. 7.317.000 Ft. 

1957. 10.38:6.000 Ft. 

1962:  14.964,000  Ft.  

1965. 18.900.000 Ft. 

19.67. 26.200.000 Ft. 

1969.. 30.000.000 Pt.  

Nagyon érdekes a vendéglátapar nagy,mértékü` fejlődése:, 

1952. 274.000 Pt.  

1953. 1.232.000 Ft . 

1956. 2.860.000 Ft. 

1961. 4.343.000 Ft. 

1968. 	. 8.2000000 Ft. 

180. A ktsz. adatközlése. 
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A. vendéglátóipar jövedelmének nagy részét az alkoholgo-

gyasztá`s, hiszen aránylag kevesen étkeznek a  község ven-

déglőiben, este pedig nincs is melegkonyha. Az ÁSZ. egy 

uj ABC-t nyitott meg, és egy modern ruházati áruház épi-

téséhez is hozzákezdtek, a tervekben szerepel egy kultu-

rált szórakozóhely létesitése is. 181  

Kádár 'Mhos  jóslata .  megvalósult  :. 

"Mély meggyőződésem, hogy egész munkásosztályunk ős 

egész dolgozó parasztságunk nagy többsége helyesli az át-

szervezés befejezését. Van erő, amely, ezzel szemben áll? 

Van. Az egyik fékező erő; a becsületes dolgozó: emberek 

gondolkodásában is meglévő: maradiság. Ezt tartom a leg-

nehezebb akadálynak. Arról sem szabad megfeledkeznünk, 

hogy osztályellenségeink is szeretnének még akadályokat 

látni szocialista fejlődésünk utjában. A maradiságot fel-

világositó munkával kell és lehet legyőzni." 182  

Hógy a maradiságot sikerült leküzdeni, erre bizonyi-

ték volt a falu eddigi fejlődése, de nézzük meg a későb-

bi eredményeket.is.. 

Az 1968-as gazdasági évben a Petőfi tsz. 1 munkaegy-

ségre 47,5.9 Ft-ot fizetett. 

Az 19;69-es gazdasági év az uj gazdasági mechanizmus 

második éve, egyben a Petőfi tsz-nek jubileumi éve, ek- 

181. ÁSZs. adatközlése. 

182=4 A mezőgazdaság szocialista átalakitásáért /Kossuth, 

1960./1 /12. old./ 
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kor volt 20 éves a termelőszövetkezet. A. tsz. tagsága a 

20 év alatt tanubizonyságát adta a szövetkezeti mozgalom 

jövőjének, mely a. falu felemelkedését is nagymértékben 

elősegitette. 

1969-ben, az időjárást figyelembe véve, j6 termésát-

lagok születtek. Egy-két növényt emeljünk ki. pl. a ku-

korica termesztésében az előző évhez viszonyítva 70 va-

gon többletet értek el. A cirokszár termesztése is jól 

jövedelmezett, az értékesités során 970 Ft-os átlagárat 

értek el. 

A növénytermesztés mellett az állattenyésztési ág is 

jelentős eredményeket hozott. Értékesitésre kerUlt mint-

egy 1500-1600 db. hizó `sertés, 210-220 db. hizómarha. Eb-

ben az évben befejezték a tehénállomány tbc. mentesité-

sét. 72 férőhelyes borjuneveldét is beállitottak és hoz-

zákezdtek egy 600 férőhelyes korszerű .sertéshizlalda é-

pitéséhez. 

A gépesités jól haladt tovább ebben az évben, 2 db. 

MTZ 50-es traktort és 2 db. csőtörő gépet vásároltak. A 

gépek tárolására, favitására korszerUsitették, illetve 

nagyobbitották a javitómUhelyeket, és a gépek óvása ér-

dekében a tároló szint körülfalazták, hogy a gépek táro-

lása biztonságosabb legyen. 

A termelőszövetkezetek a tagokról való` gondoskodás 

és igényeiknek kielégitése érdekében az alábbi összege-

ket forditotta a fenti célokra: 
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láppénz kifizetésére: 	 170.000 Ft. 

tüdüiltetésre : 	 8.000 Ft.  

egyéb segélyezésre:. 	224000 Ft. 

szoc.alap terhére összesen:; 	200.000 Ft. 

Kulturális alapbál oktatás céljára:: 	10.0000Ft. 

szinház, mozi: 	 50.000 Ft. 

egyéb kulturális célra:: 	40.000. Ft. 

kulturális alap terhére összesen:: 	100.000 Ft. 

A tsz. szeptember 30-án kidolgozott mérlegbeszámoló-

ja alapján ebben az évben 3: 526 000 Ft. bevételi többle-

tet ért el, a tervezetthez viszonyitva. Ezzel kapcsola-

tosan a kiadási többlet és a munkadijak értéke 2 662 000 

Ft, igy a tsz-nek a tervhez viszonyitott többlet eredmé-

nye: 864.000 Ft.  

A tagok részesedésének, valamint az alapok növelésé-

nek biztositéka döntően az, hogy a tervezett 22 357 000 Ft. 

árbevétellel szemben 25 88 .3 000 Ft. árbevételt értek el:  

R'éezesedé:s és fejlesztés arányal 

részesedés: 8 800 000 Ft 80 % 

fejlesztés: 2. 2.00 000 Ft 20 % 

A. tsz. 1969. évi aratási-cséplési munkálatait a  me-

gyében elsőként fejezte be, sőt a kombájnosaink más tsz-

eknél is 285 kh kenyérgabonát kombájnoztak le. Ezzel az 

eredménnyel a Dél-Békés m. tsz-ek szövetsége által meg-

hirdetett betakaritási versenyben a tsz. kombájnosai az 
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első helyen végeztek. A szövetség által meghirdetett bá-

lázási versenyben I. és II. helyezést értek el. Az 1969. 

évi betakaritási versenyben a tsz. a II. helyen végzett, 

és a kimagaslőeredmény elismeréseként a területi szö- 

vetség oklevéllel jutalmazta meg a termelőszövetkezetet. 

A felsorolt eredmények mindegyike hozzájárult ahhoz, 

hogy az 1969-es gazdasági évet sikeresen, 30 eredmény-

nyel zárják le, melyben a vezetőség és a tagság együttes 

munkája benne volt. A tsz. vezetője, Zahorecz József 

elvtárs szegény családból származott. Néhány évig ipari 

munkás volt, a munkássággal való megismerkedés nagy ha 

tárt gyakorolt rá. Falujába visszatérése után a tsz. 

párttitkára, majd 1958-tól a tsz. elnöke lett. 

A Dózsa tsz. 1969-es eredményei is tükrözik a párt 

uj gazdaságpolitikáját. Az üzem aránylag 361 gépesitett. 

A pénzbeli tartalékból szerves és műtrágyát vásároltak 

1 646 000 Ft-ért. 

A buzánál vetőmagot ujitottak fel, kukoricából 327 

kh-ra nagyhozama fajtát termeltek. Nemesitett vetőmagot 

vásároltak összesen 892 000 Ft.  értékben. A fentiek, va-

lamint a kedvező időjárás biztositotta, hogy az 1969-es 

év minden eddiginél jobb eredményt hozott. 

dolgozói tagok száma:: 	407( 

összes tag:: 	 699 

a közösen művelt terület:. 	3 307 kh 

tagok összes részesedése:: 	10 485.000 Ft. 
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egy tagra jutó részesedés: 

egy munkaegység értéke:. 

tiszta vagyon: , 

It. 	 It 	növekedést 

kőzös vagyont 

hitelállomány XII. 31.: 

forgóalap értéke: 

ebből takarmány: 

készpénz: . 

tenyész és igás állatok; 

növendék állatok: . 

hizó • 

állatok Összesen: 

felhalmozás: 

ré:szesedé s :- 

257.61Ft. 

50,17 Ft. 

27` 818, 000 Ft.  

5 073= 00.0 Ft . 

32: 75 .7 000 Ft.  

569 000 Fte 

10 518 000- Ft . 

3 546 000 Ft. 

1 014. 000 Ft.  

2494i000 Ft.  

1 232 000 Ft. 

1 152 000 Ft . 

4 878 000 Ft. 

3 890. 000 Ft. 

10 485 000 Ft. 

összesen: 	 14 375 0.00 Ft. 

A gazdaság árbevétele az 1969-es évben 27 133 000. Ft.  volt 

növénytermesztés:. 	 15 668 0.00 Ft. 

állattenyésztés: 	 6 067 000 Ft. 

épitóipari tevékenység:. 	2; 990 000 Ft.  

egyebek: 	2.408.000 Ft. 

összes bevétel: 	27 1331 000 Ft , . 

Mivel a tsz. a növénytermesztési hozamokat lényegesen 

növelni tudta, szükséges volt az állattenyésztés fejlesz-

tése is. Ennek felismerésével elhatározta a szövetkezet, 
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hogy]  szakositott sertéstelepet hoz létre. A telep 310 te-

nyészkoca elhelyezésére alkalmas és 4800 db. hizósertést 

tud kibocsájtani. Beruházási értéke erdetileg 22000000 1E. 

A Dózsa tsz-ben 11 esztendő` telt el, sok-sok küzde-

lemmel és nyugodtan mondhatjuk - jó eredménnyel. Nézzük 

meg 10 év különbségeit: 

1959. 	1969, 

dolgozó tagok 	25 	407 

Összes tag 	25 	699 

közösen művelt terület 	229 kh 	3'307 kh. 

tagok Összes részesedése 	379 000 Ft. 10 485 0005Ft. 

egy  tagra jutó: részesedés 	15 160 Ft. 	253 761 Ft. 

egy munkaegység értéke 	42' Ft. 	5:0,17. Ft. 

tiszta vagyon 	664, 000 Vt. 	27$18 000 Ft. 

közös vagyon 	1 165 000 Ft. 32757 000 Ft. 

hitel állomány 	379 000 Ft. 	569' 000 Ft. 

A tsz. eredményei azt mutatják, hogy jól dolgozik a 

vezetőség és a tagság, felismerve az uj gazdasági mecha-

nizmus lehetőségeit. 

Győzött Gádoroson is a mezőgazdaság szocialista át-

alakitása. A távlatok biztatóak. Kádár János a követke-

zőket mondta erről: 

"Népünk a nagyüzemi mezőgazdasági termelésnek koráb-

ban egyetlen változatát ismerte, a kizsákmányoló, föld-

birtokos osztály nagybirtokrendszerét. Ez a magyar nép 
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rabszolgasorban tartásával volt egyené-rte1mü, ás aL hu-

szadik században már sulyosan gátolta a termelés fejlő- 

dését. Kétségtelen, hogy a mezőgazdasági termelés jelen-

tős fejlesztését a : nép érdekében csak igy lehetett meg-

valósitani, hogy előbb megoldottuk azt a nagy kérdést, 

amelyet a történelem nálunk is napirendre tüzött: a me-

zőgazdaság szocialista átszervezését." 183  

Gádoros község nagy ünnepe volt, a község nagyköz-

séggé avatása. Gádoros Nagyközségi Tanácsa VB. ülésén 

1970. január 7-én az egykori földosztó:, Szekeres János, 

a VB. elnöke bejentette, hogy a Megyei Tanács 1969. de-

cember 23-i ülésén Gádoros községet is nagyközséggé 

nyilvánitotta. Ezt a tényt széleskörü tömegpolitikai 

munka előzte meg az uj tipusu paraszti osztály és mun-

kásosztály körében. Bejelentette, hogy a község megkap-

ta január 1-től az elsőfoku hatósági jogkört, melynek 

alapján épités-közlekedés és vizügy kereskedelmi, gyám-

ügyi, szociális segélyek, mezőgazdasági, pénzügyi, mű-

velődési és munkaügyi hatáskörben elsőfokon kell eljár- 

ni. 184  

ö; s s z e f o g l a 1 fis 

A'mezőgazdaság szocialista átszervezése Gádoroson 

is egybeesett a. feladattal, hogy az egyszerü.paraszti 

eszközöket korszerünagyüzemi eszközökkel és berendezé- 

183. Kádár János: Tovább a lenini uton /Kossuth/! 2.77. old. 

184. Gádoros község vb. jegyzőkönyvek 1969. dec. 23. 
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sekkel váltsuk fel. Ez a  folyamat  -mint a termelőszövet-

kezetek eredményeinek ismertetésekor láthattunk- ma is 

tart. 

1968. januárjában bevezetésre kerilt az uj gazdasá-

gi mechanizmus, melynek feladata a tervező munka haté-

konyságának emelése volt. Ez mint láttuk - sikerölt a 

község termelőszövetkezeteiben. Maguk dolgozzák ki ter-

veiket a központi szervektől kapott információ és a pi-

aca ismeretek alapján. 

Az uj bérezést rendszerek és a nyereség megnöveke-

dett szerepe érdekeltté tette a parasztságot a termelés-

ben, és megszüntette a tsz-ek vezetőinek  torzsalkodását. 

Az uj gazdasági mechanizmus célja az életszinvonal 

gyorsabb emelése volt. Ez nagyjából sikerült, mint lát-

hattuk a falu politikai, kulturális, szociális, egészség-

ügyi arculata elemzésekor. 
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A.mezőgazdaság szocialista átalakitását c.élző rendele-

tek rövid áttekintése  

Az 1945. évi földreform a nagybirtokrendszert nem a  

földek államositásával számolta fel, hanem a földmagán-

tulajdont tette általánossá. Társadalmi földtulajdon csak  

kis részen, az állami földeken valósult meg. 1957-ig ál-

lami földtulajdont csak kártalanitás ellenében, vagy  

földfelajánlás elfogadásával szerezhetett az állam. Szük-

ségessé vált a 244/1950/ X:. 1./M.T. számu rendelet, a-

mely kimondta, hogy a városok, községek, bankok, ipari  

vállalatok stb. tulajdonában lévő földek állami tulaj-

donban vannak, és ezt a telekkönyvbe is be kell vezetni.  

Hazánkban a társadalmi földtulajdon a többi szocia-

lista államtól eltérőén  fejlődött.  1945-től kezdve a föld  

árjellege fokozatosan csökkent, a magántulajdonból fo-

lyó használati és rendelkezési jog nem érvényesülhetett  

korlátlanul. AA.korlátozások oka az volt, hogy eredménye-

sen végre lehessen hajtani a mezőgazdaság szocialista  

átszervezését. Ilyen korlátozás volt pl. a 12.910/1947.  

Korm. sz. rendelet, amely előirts, hogy a haszonbérleti  

szerződésekben az irányhaszonbérnél magasabb haszonbért  

kikötni, biróilag érvényesiteni, illetőleg elfogadni nem  

volt szabad. A mezőgazdasági ingatlanok forgalmát a föld-

reform közvetlenül nem érintette. Ez hátráltatta a szo- 
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cialista átszervezést. 'A nagyobb földdel rendelkező tu-

lajdonosok kezdték eladogatni a földjeiket, mások pedig 

vásároltak./ 1948. augusztus hónapban azonban felfüggesz-

tették az ingatlan forgalmat. 

A. pénzügyi és begyűjtési rendelkezések kivánatossá 

tették a földtulajdonosok részére, hogy földjüket az ál-

lam részére felajánlják. A. vételár a kataszteri tiszta-

jövedelem 45szörösétől 80-szorosáig terjedhetett. Az u-

tóbbi a kétlakiaknál /lásd 4091/1949/126. Korm. rende-

let és 248/1950/XII. 10.M.T. sz. rendeletet./' 

A. termelőszövetkezetek kezdetben a földnélküli pa-

rasztság vagy a kevés földdel rendelkező' parasztság lé-

pett be. A tsz-ek gyakran a határban különálló parcel-

lákból álltak, Gádoroson is, igy szükséges lett a tago-

sitás. A termelőszövetkezetek a későbbiekben a haszná-

latukban 1é.vőő.földek megszerzését viszont nem sürgették, 

hiszen a tulajdonosi jogosultságok nagy részét gyakor-

rolhatták. Az 1967-es év elősegitette a termelőszövet-

kezeti földtulajdon kialakulását: a kiveilállák földje-

it  megváltották, az állami földeket termelőszövetkezeti 

tulajdonba adták, földfelajánlásokat lehetett tenni. le' 

A:. mezőpazdas4 ágazatai fejlődésének áttekintése Gádoros 

községben  

A.  felszabadulás óta eltelt negyedszázad alatt gyöke- 

185. Földügyi szakigazgatás /Mezőgazdasági Kiadó 19 ,70./ 

alapján. 
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resen átalakult Gádoros község mezőgazdasága. Megváltoz-

tak a termelő alapok, korszerű technikát alkalmaztak. A . 

fejlődés üteme a községben sem volt egyenletes, még "0 a 

25 év Gádoros mezőgazdasága szocialista átszervezésének 

és korszerii szinvonalra emelésének korszaka volt. 

A. termelőerők nagymértékben fejlődtek, összetételük 

átalakult. Az országos átlaghoz nagyjából hasonlóan a 

lóállomány egyharmadára csökkent, a traktorállomány tiz-

szeresére növekedett. 

Nagy területeken végezték el a talaj javitását. Meg-

nőtt a mUtrágya felhasználása, az öntözött terület nagy-

sága is állandóan növekedőben van. A művelési ágak szer-

kezete a belterjesség irányába változott. 

Gádoroson is uj növény és állatfajtákat honositottak 

meg: pl. rizs, gyapot, cirok. 

Uj földmilvelé'si és állattenyésztési módszereket ve-

zettek be. Fejlesztették a mütrágyázáét, a gépesitést. 

A müfvelési ágak összetétele, szerkezeti aránya nem ál-

landó. Inkább változások, egymás rovására történő lassu 

átalakulásuk tekinthető állandónak. A szerkezeti válto-

zás egy évben nem tulságosan nagy. 

Országosan általános, hogy a rétek és a legelők te-

rülete csökkent, mig a kertek és a gyümölcsösök terüle-

te növekedett. 
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Nézzük meg hogyan  jellemzi  ez Gádorost is:
186  

év 	szánt& 	szőlá 	kert gyümölcsös legelő; erdő  

1961. 55.2Z kh. 	 172 kh. 100 kh. 	277 Kh. 	2 kh.  

1965. 5609 kh. 	- 	184,~ kh. 	51 kh. 	176 kh. 	9 kh.  

1969. 3231 kh. 1 kh. 	10.6 kh. 106 kh. 	99 kh. 12  kh.  

Gádoroson is folyamatosan növekedett a buza és a rozs  

termésátlaga. Ennek oka a mütrágya, , használat volt és  

jobb fajták termelése. A községben is megjelent a cirok  

és a rizs. A: cukorrépa átlagok kiválóak. A község napra-

forgó termelése változó. A. gyapot termeléssel próbálko-

zás történt. A. dohány termelése nem tulságosan jelentőős.  

A kukorica termelés szépen fejlődött Gádoroson, az átla-

gok emelkedő tendenciát mutatnak. Ezt a sok agrotechni-

kai tényező kedvező összhangja is elő`segitette. Ezek kö-

zött első helyre a hibridek széleskörüelterjedését te-

kintjük. A hibridkukorica 1957. év és 1962.. 	között hódi- 

totta meg a termelést. Vannak azonban még tennivalók is.  

A hosszu tenyészidejű hibridfajok, fajták nagyobb ter-

mést adnak, de fokozni kell a gépesitóst, törést és szár-

levágást. A háztáji gazdaságokban is termelnek Gádoroson  

kukoricát /főleg hibridkukoricát/ ', ide is behatolnak a  

nagyüzemi gazdálkodás elemei.  

Gádoroson is problémát jelent néha a.takarmánynövé-

nyek termelése, de országosan is növénytermelésünk leg- 

186.•Járási Földhivatal Orosháza adatközlése.  
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krikusabb része az, hogy szálas és lé :dus takarmány ter-

melésünk elmaradott. 

A gyümölcstermelés is /az országoshoz hasonlósan/ nagy 

fejlődésnek indult. A Petőfi tsz. ért el jó eredményeket 

ezen a téren, melynek több holdas gyümölcsöse van, szesz-

főzdével. Gádoroson főleg almát és szilvát termelnek. A 

kajszi és az őszibarack termelés, akárcsak a szőlőterme-

lés, jelentéktelen. 

Az állattenyésztés Gádoroson is a hus termelés irá-

nyába fejlődik. Fékezően hat az anyagi eszközök hiánya, 

a növénytermelé's lassu fejlődése. Az igás állatok száma 

a gépesités miatt csökkenő tendenciát mutat. Megnöveke-

dett a szarvasmarha és a sertésállomány is, melyet elő-

segitett a nagyüzemi tenyésztés és a háztáji termelés 

elismerése. 

A.  mezőgazdaság fejlo".iiéssé:ínek tá'.vlatai  

Láthattuk, hogy negyedszázad milyen óriási változá-

sokat eredményezett. F A fejlődés azonban ma sem áll meg. 

Az MSZMP. X. kongresszusa 1970--ben ujabb tvl távlato-

kat adott. Kádár János kongresszusi előadói beszédében 

kijelentette: 

ttAz államelmélet és a szocialista demokrácia fejlesz-

tése a munkáshatalom, a szocialista állam további meg-

szilárditását, erejének növelését, hatékonyságának foko-

zá:sát jelenti. Államelméletünk, a szocialista demokrácia 
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továbbfejlesztésének lényege, hogy 'egyidejtileg erősit-

stik a központi hatalmat és növeljtik a helyi szervek ön-

állóbágát . "187 

Fehér Lajos hozzászólásában kiemelte: 

"A szövetkezeti jogalkotás markáns továbbfejleszté-

sét jelenti a kodifikálás alatt lévő, szövetkezeti moz-

galmaink egységét jogilag is kifejező egységes szövetke-

zeti törvénytervezet, amelyet -mint kerettörvényt- a kor-

mány a jövő év elsó felében kiván az országgyü.lés elé 

terjeszteni. Ez betetőzése lesz az eddigi szövetkezeti 

jogalkotásnak. "188  

Megállapitotta továbbá, hogy9 

"Erősen  visszavonulóban vannak azok a maradi néze-

tek, amelyek a szövetkezeteket "félszocialista" vagy va-

lamiféle "félmaszek" alakulatnak tekintették, s féltet-

ték az állami vállalkozás mindenhatóságának vélt igazát. 

És szinte teljesen kiszorultak azoknak a nézetei ie, a-

kik az egúéni kistermelést és a kereskedelmet féltették 

a szövetkezetektől, s akik sokallták a közösségi vonáso-

kat a működő szövetkezetekben."189  

Gádoros példája is tanusitja, hogy: 

"'A. mezőgazdasági termelőszövetkezetekben a jelenlegi 

méretek-hosszabb időt teki itve. is- tág teret biztosita-

nak a; termelőerők fejloiié'sének, a termelés koncentrálá- 

187-188-189. Társadalmi Szemle 1970. december /34., 63. 

és 64. old./ 
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sának.. a beruházások növelésével, a:. korszerit_ technika- és -

technológia kiterjedt alkalmazásával, az ésszerüszako-

sitáé fokozatos megvalósitásával. Más szavakkal, tág te-

ret biztositanak arra, hogy intenzív módon, azaz belter-

jes fejlesztéssel lehessen növelni a terűletegységre,il-

letve az egy tagra jutó': termelései értéket." 190  

"A. szövetkezetek méretének növelését nem indokolt 

ma már politikai célként szorgalmazni. A szervezeti vál-

tozásokban inkább óvatosságra van szükség, mint nagy len-

dületre. E téren most a stabilitásra kell törekednünk. 

A szövetkezetek fejlődésének fős utjai" az intenzív fej-

lődés biztositása, a korszerü:technika és technológia, 

a tudományos vivmányok felhasználása', gazdálkodási és 

vezetési rendszerisiik továbbfe jleszté'se. "191 

1971-ben megszületett az uj szövetkezeti törvény".. A 

törvény, Fehér Lajos szavai szerint:. "Nem szoritkozik a 

dz szövetkezetek belsőéletének szabályozására, hanem a. 

sajátos szövetkezeti életszinvonalhoz igazodó szabályo-

zási módszerrel kiterjed a; szövetkezetek gazdasági tevé-

kenységére, továbbá alszövetkezeteknek az állammal ás a 

szövetkezeti érdekképviseleti szervekkel fennálló`-kap-

cso1ataira."192" 

Továbbá:: "A törvény - szövetkezeti önkormányzat tovább-

fejlesztéseként- az eddigi jogi szabályozásnál tágabb 

190-191-19.2:. Társadálmi Szemle 1970. december /71., 71. old-  

és 192-nek oktőber /5. old. /` 19:71-ben. / 
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körben ad lehetőséget arra  is,  hogy a szövetkezetek.ma-

guk szabályozhassák sajátos belső: viszonyaikat. „193  

A. falu fejlődésének fő utvonala - városiasodó'közsé; 

Az  ujabb lehetőségek jobb köri lményeket biztosita-

nak Gádoros számára is. Milyen lesz a, jövő? 

Szekeres János VB3. elnök igy beszél róla: 

"Városiasodó községre vágyunk, saját erőnkből, és ha 

ehhez mindenki ad  egy kicsit,  akkor sikerül, s akkor va-

lamennyien meg is becsül jük. 0-94: 

Gádorosnak tehát vannak tervei, mert ', vannak lehetősé-

gei. Bizakodással fejezhetem be munkáimat, nem ugy, mint 

Márkus György 30 évvel ezelőtt. 

193;. Társadalmi Szemle 1971. október /6. old./  

154. Békés megyei Népujsá'g 1970. május 1. /Gádoros Nagy-

község/ 
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Gádoros párttitkárainak névsora:  

/MKP - MDP -MSZMP/  

1. 1944-45.  HegedUs Tmre  

2-. 1945-46.  Boros János  

3. . 1946.  Júhász Ferenc  

4.  1947. .  Bottyán János  

5.  1948.  Bénián József  

6.  1949-tó1  Badár Bálint  

7.  1966-t61  Szabó:. Sándor  

Gádoros állami vezetői:  

p ,. 
Jegyzoi:  

1944.  

1945. I.f . év.  

I.I. f . év.  

1946-49.  

1949. I.f.év.  

II.  fTév.  

Kerekes István  

Hegedüis István  

Szekeres János  

Hézer János  

Tulkán Sándorné  

Tóth István  

Keszthelyi József  

-  n _ 
IMIVA 
	 n 

Benkő Mihály  

•••• Ir. ~ - 

n OEM 

Elnök: . Titkár:  

   

1950.. 

1951.  

1954.  

1955-61-ig  

1961-62-ig  

1962-től  

Tóth István  

Ivanics János  

Tóth István  

Valach István  

Tóth András  

Szekeres János  

Tóth András  

Tóth András  

Tóth András  

Tóth András  

Putnoki István  

Tóth András  
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Petőfi Tsz.  

T e rm é s á tlagok 	I.sz. melléklet 

Megnevezés 19494 	1950. 1951. 1952. 	1953. 1954. 1955. 

Buza 9.- 	12.70 14.-. 8.80: 	11.- 6.51 1244.0 
- 
Oszi átpa 8.- 	13.36 16.- 8.90 	8.- - - 20.50 

Tavaszi  árpa  -- 9.- -- 	-- 5.95 20.50 

Kukorica min. 15.- 	21.- 23.- 7.- 	15.- 1375; 22.50 

Dohány 8.- 	6.- 9.- 6.44, 	9.- %.- 9.50 

Cukorrépa _.., 	150.- 250.- 70.- 	134:.- 136.- 146.- 

Takarmány répa _.- 	-- 400.- 280.- 	-- 430.- -- 

Napraforgó. -- 	-- 10.06 9.30 	9.30 -- 8.- 

Kender -- 	-- 32.- -- 	38.- 35.- 31.- 

Zab 8.- 	7.5.0 8.- 7.17 	9.- 4:.66 7.30 

Borsó, -- 	-- -- -- 	10.- 5,.09 10.-  

Gyapot -- 	4.- 2.- -- 	-- -- ...- 

Rizs ■■ ■■ ■■ 	 ■■ 

Megnevezés 1956. 1957. 1958. 19.59. 

Buza 9493 10.07 11.60 11.43 

(5:szi eirpa 14.92 -  14.58 15.07 16.37 

Tavaszi árpa -- -- -- -- 

Kukorica mm. 20.- 19.- 21.- 30.38 

Dohány 11.15 9..- 10.- 9.30 
Cukorrépa 102.- 180..- 1864- 187.- 

Takarmányrépa -- 250.- -- -- 

Napraforg6 8.50 8.-  12,80 11.-  
Zab 6.- 9.-  10.50 11.- 
Rizs 17.- 26.36 6.35 5.30 
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Betőfi Tsz. 

Eerm 6's&tlagok 	I. sz. melléklet  

1960. 1961. 1962.  1033. 1964 . 19.65. 106. 

13.50 12.80 9.48 14.10 15.- 13, - 
13.- 8.06 8.48 12.60 12.16 14.- 
-- -- 8.48 -- __ -- 

23. - 21.24 25.. - 23,.50 28.50 25.90 
8.5 .0 10. - 13.30 12.40 8.80 8.50 

153.- 120.- 230.- 128.- 190.- 243.- 
-- -- 250.- 272.- 405.- 317.- 
8.-  5.20 8.- 13.- 12.30 9. - 

36.- - -- -- -- 48.40 
7.60 8.50 6.08 6.30 6.60 9.- 14..60 

4. - 4.- -- ..../ OM •■• OW ••• 

-_ -- -- __ _- _- 
9.-  9.- 10.-  8.- 11.60 13.- 
-- ...- __ __ __ 105.- 
-- -- -- __ -- 4.60 

Megnevezés 

11.20 
15.80 
15.10 
22..20 

9.-  

160.- 
-- 

10.-  
32.- 

16.50 

10.- 
-- 

-- 

Buza 
Őszi árpa 
Tavaszi drpa 
Kukorica mm. 
Dohány 
Cukorrépa 
Takarmányrépa 
Napraforg6 
Kender 
Zab 
Rizs 
Gyapot -,_ 
Bors6 
Vöröshagyma 
Cirok 



-164- 

Petőfi Tsz. 

T e r m é: s á. t 1 a g o k I.sz. melléklet 

Megnevezé s 1967. 1968. 1969. 1970. 

Buza 18.6 14.5 2:0.42: 

eszi árpa. 9.6 14.4 13.40 

Tavaszi árpa -- -- -- 

Kukorica mm. 23.- 26.70 37.40 

Dohány 11.60_. 12.60 11.50 ONO ems 

Cukorrépa 199.- 263.- 198.40 

`takarmányrépa 392.- -_ -- 

Napraforgó  11.60 1.60 6.30 

Render 

Zab 

47.70 

16.80 

36.70 

-- 

5 .0.50 

-- 

00 am, 

IOW OM 

Borsó 31.- 24.50 33.10 

Vöröshagyma 122.20 105.50 108.80 

Cirok -- 1.20 8.30 
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Petőfi Tsz. 

Állattenyésztés főbb adatai 	I:. sz. melléklet  

Megnevezés 
l968 . é:vi 

19;69:•. évi 	Index. 

  

terv.' 	tény bázis=100 terv=100 

Termelési mutatók:  

100 tehénre jutó borju- 

szaporulat /db. / 	95 96 98 102 102 

100 kocára jutó malac-

szaporulat /db./' 	1550 15.00 1450 9.'0.3 96.6 

100 anyára:. jutó bárány 

szaporulat /db./' 	109% 107 120 110.- 112.1 

1 tehén évi tejterme-

lése /liter/- 	2533 1850 2611 103.1 141.1 

1 juh évi gyapjuhozama. 

/kg./ 	4.15. 4. 4.18 100.7 104.- 

Hizósertések napi suly- 

gyarapodása /kg./ 	0.41 0.40 0.43 104.9 107.5 

1 tyuk évi tojáshoza- 

ma /db./ 	-- -- -- -- __ 
Hizósertések napi suly-

gyarapodása /kg./ 	4.80 4.60 4.20 87.5 91.3' 

Hizómarhák napi suly-

gyarapodása /kg./ 	0.73 0.80 0.74 101.2 92.5 

Hizómarhák tak-ért. 

%-a. 	16.10 16.- 16.30 101.2: 101.2 

1 kg. baromfihoz előáll. 

felh.vegyes abrak /kg. /4;.30 IMP ONO 
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Dózsa Tsz. 

Állatállomány alakulása. II.sz. melléklet 

Megnevezés  1959::'. 1960. 1961. 19:62. 1963. 1964. 

Tehén 20 56 58 67' 87 81 

Előhasi ii:sző - 21 13 7 16 2'8 

Növ. marha 23 140 106 114 89 101 

Hizámarha - 53 19 21 . 	27 15 
Lű 26 111 101 81 76 58 
Anyakoca 15 69 116 111 90 81 

Süldő 71 167 145 207 307 208 

Malac 1 263 321 379 281 290 

Hizósertés 66 585) 218 411 504  592 

juh - 115 205 359= 4478 516 

Megnevezés 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 

Tehén 87 121 1153 129; 147 

Előhasi Uszá 41 2'. - 

Növ. marha 110 1633 188,  209 1822 

Hizómarha=, 34 27 37 48  58  
Ló` 53'  50 55 59 58 
Anyakoca4 129 103 139 138 113 

Siíldó:" 407 397 375 
Malac 513 407 583 396 422 

203 295 163; 764 590 
Juh 35>7 161 207 124 132 
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Dózsa Tsz.  

N övénytermesztósi 

h o z a m o k II.sz. melléklet 

Megnevezés 1959. 	1960. 	1961. 1962. 19633. 1964. 

Buza 10.60 	11.50 	12.40 11.-  10.70 12.05 

Őszi d'rpa 15.40 	133.06 	13.80 12.-  10.- 

Kukorica 19.-20.01 	8.40 17.- 21.- 19.82 

Cukorrépa:  155.- 	147.- 	84.55146.- 169.- 151.60 

Kender 36.90 	39.- 	21.50 28.- 21.- 31.08 

Naprafom6 8.50 	4.60 	7.70 9.- 7.10 8.03 

Zab 11.30 	4.50 	5.90- 4.20 3.80 5.20 

Lucerna,szeina 26.- 	24.- 	18.- 12.- 18.- 19.20 

Megnevezés 19654, 	1966. 1967. 1968.  1969.. 

Buza 15.80 	15.53 15.40 15.88 21.10 

Őszi  Arpa 13:80 	14.10 12.40 15.64 13.-  

Kukorica4 22.- 	20.84 19.10 25.16 25.80 

Cukorrépa.  225.- 	282.28 256.20. 232.17 259.40 

Kender 48.- 	41.93. 47.20. 31.57 43.40 

Napraforgei 5.50 	- - - - 

Zab 4.60 	2.5.0 12.10 5.73 3. 80 
Lucerna széna 18.70 	28.96 39.30 19.50 24.10 

Rizs - 	- 23.80 14.88 7.68 

Cirok - . 	 - 11.60 7.20. 9.- 
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Felhasznált irodalom 

1. Márkus György: Békés vármegye, Budapest 1936. 

2:. Dr. Maday.Pál: Békés megye története. 

3. A. magyar forradalmi munkásmozgalom története II. és 

III.. kötet Kossuth Könyvkiadó. 

4. II. világháboru képei. Európa 1970. 

5. Karsai Elek: A budai vártól a Gyepűig. 

6. Gerő"Ernő.=: A Magyar Kommunista Párt. Szikra 1945. 

7. Erdei Ferenc: Szövetkezetek. Sarló: 1945. 

8. Rákosi Mátyás: A magyar jövőért. Szikra:. 1945. 

9. Földreform. Kossuth 1965. 

10. Rákosi Mátyás_: A magyar demokráciáért. Szikra 1947. 

11. A. szövetkezeti mozgalom. Budapest 1947. /Gombos Tmre/ '` 

12. Az MKP'és az SZDP egyesülési kongresszusának jegyző-

könyve. Szikra. 1948. 

13. A szövetkezet a szövetkezőké. Budapest 1948. 

14. Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 

1848 - 1948. II. Táncsics Könyvkiadó 1962. 

15. Mi az a termelőszövetkezeti csoport? Szikra 1949. 

16. Rákosi Mátyás: Válogatott beszédek és cikkek. Szikra 

1950. 

17. A MDP KV=ének, PB=ának és Szervező. Bizottságának fon-

tosabb határozatai. Szikra 1951. 

18. A MDP II. kongresszusának jegyzőkönyve. Szikra 1951. 

19. Nahlik Gyula: Miért előnyös a termelőszövetkezeti gaz-

dálkodás? Szikra. 

20. Lenin művei 29.. köt. Szikra 1953. 

21. 33. köt. Szikra. 
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22`. Sztálin: A leninizmus kérdései. Szikra 1953. 	. 

23. Nagy Imre: Egy évtized I. II. Szikra 1954. 

24. Dobi István: A parasztság jövője a szövetkezet. Me-

zőgazdasági Kiadó Bp. 1955. 

25. Rákosi Mátyás: Válogatott beszédek és cikkek. Szik-

ra. 1955. /4. bővitett kiadás. / 

26. Falunk 10. éve. Szikra 1956. 

27. Erdei  Ferenc: A szövetkezeti uton. Szikra 1956. 

28. A szocializmus épitésének utján /A MDP II. kong. a-

nyagából./ Szikra 1956. 

29. Gerő Ernő :: Pártegységgel a szocialista demokráciá-

ért /Az MDP KV ülése 1956. julius 18-21./ Szikra 

1966. 

30. Ellenforradalmi események Békés megyében I. Békés 

m. VB. Békéscsaba. 

31. Ellenforradalmi erők a magyar októberi események-

ben II. BANK. Minisztertanács Tájékoztatói Hiv. 

32. Ellenforradalom Magyarországon 1956. Kossuth 1968. 

33. Berecz János:: Ellenforradalom tollal és fegyverrel 

1956. Kossuth 1969. 

34. Marosán György: A párt harca a tömegekért. Kossuth 

1959. 

35• Az MSZMP országos értekezletének jegyzőkönyve. Kos-

suth 1957. 

36. Dobi István:. Szocialista; mezőgazdaság, parasztélet. 

Kossuth 1958. 

37. Nyers Rezső: Szövetkezetek a magyar népi demokráci-

ában. Kossuth 1959. 
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38. MSZMP VII. kongr. jegyzőkönyve. Kossuth 1960. 

39. A mezőgazdaság szocialista átalakitásáért. Kossuth 

1960. 

40 . . Dr.  Tibori János: A felszabadult Békéscsaba mésfél 

évtizedes története. Békéscsaba 1961. 	. 

41. Pongó Bertalan: Gádorosi Hiradó. 1962. 

42. A termelő-szövetkezetek megszilárdításának főbb jogi 

kérdései. Akadémiai Kiadó 1962. 

43. Tények és adatok Békés m. életéből. Békés m. VB Bé-

késcsaba 1962. 

44. Kiss Dezső: A párt gazdasági szervező munkája. Kos-

suth 1962. 

45. Komló László: A munka értékelése és dijazása a ter-

melőszövetkezetekben. Közgazdasági és Jogi Kiadó " 

Bp. 1962. 

46. Kádár János: Szilárd néphatalom: független Magyar-

ország. Kossuth 1962. . 

47. MSZMP. VIII. kongr. jegyzőkönyve. Kossuth 1963. 

48. Kádár János:. Tovább a lenini uton. 

49. Mezőgazdasági adattár I. Statisztikai Kiadó Bp. 1965. 

50. MSZMP. IX. kongr. jegyzőkönyve. Kossuth 1967. 

51. A kommunista, párt szövetségi politikába. Kossuth 1966. 

52. Nyers Rezső: Gazdaságpolitikánk és a gazdasági 

mechanizmus reformja. Kossuth 1968. 

53. Földes  Károly: A. szocialista: tulajdon és az áru-

termelés. Kossuth 1968. 

54. Kádár János országgyűlési képviselői beszámolója. 

Kossuth 1969. 
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553. Ez történt 25 év alatt. Kossuth 1969. 

56. Békés megye társadalmi fejlődése /Gyula/ 1945-1970. 

MSZMP. megyei biz. prop. és müv. oszt. 

57. 25 év távlatából. Akadémia 1970.   

58. 25 év ipar, mezőgazdaság, életszinvonal keltura. 

Kossuth 1970. 

59. Fehér Lajos: Agrár és szövetkezeti politikánk 1965-

1969. Kossuth 1970. 

60. Földgyi szakigazgatás. Mezőgazdasági Kiadó-  1970. 

61. Szabó Bálint: Népi demokránia és forradalomelmélet. 

Kossuth 1970. 

62. Előadások a magyar forradalmi munkásmozgalom törté- . 

netéből. Kossuth 1969-1970. 

63. Negyed századunk /MSZMP megyei és Békéscsaba Városi 

Bizottságának Propaganda ős Müvelődési Osztálya. 

641. Ajánló bibliográfia az MSZMP  X.  kongresszusa anyagá-

nak tanulmányozásához. Szege sd 1970. /JATE Központi 

Könyvtára és a JATE Tudományos Szocializmus Tanszék./` 

65. Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgal-

mának történetéből /1917-1919/'Szeged 1970. 



V a r t a. l o m j e g y: z é k 

Be vez eté s: 	 1. old-al 

I. fejezet:. Gádoros község felszabadulásának 

körülményei és az élet megindulá-

sa 11944-45/ 

1./, A felszabadulás előtti napok a falu- 

ban 	 7. oldal 

2'./ A község faelszabadulása 	13. oldal 

3./ Politikai és gazdasági élet alakulá- 

sa 	 17. oldal 

4= / Összefoglalás 	 27. oldal 

II. fejezet: Gádoros a népi demokratikus for- 

radalom éveiben /1945-1948/ 

1./ Az Ideiglenes Nemzetgyülés és hatá- 

sa: a községre 	 28. oldal 

2./ k földreform végrehajtása Gádoroson, 

az első tsz. 	 3.5. oldal. 

3./ Az 1945. Őszi választások a faluban 	Q6. oldal 

4./' Az  osztályharc éleződése a faluban 	5 .7. oldal 

5./`A munkáspártok egyesülése Gádoroson 	63;. oldal 

6./ Összefoglalás 	 67. oldal 

III. fejezet: A község a-szocializmus épitésé - 

nek érveiben /,1948-1956/` 

1./ A kezdet, a mezőgazdaság szocialis-

ta: átalakitásának hajnala Gádoroson 	68. oldal 

Z./  A személyi kultusz légköre a faluban 74. oldal 



3./ A falu mezőgazdaságának nehéz évei 
	

84. oldal 

4./' A község élete a "termelőszövetke- 

zeti község" cim elnyerése idején 
	

94,. oldal 

5./ Összefoglalás 	 98. oldal 

IV ' ;  fejezet:  A község fejlődése az ellenfor-

radalom leverésétől a szocializ-

mus alapjainak lerakásáig /1956- 

1962./ 

1./ Gádoros az ellenforradalom napjaiban, 

amunkás-paraszt hatalom megvédése 99:. oldal 

2.// A.konszolidáciő Gádóroson 108. oldal 

3./ A mezőgazdaság szocialista átalaki- 
tásának II. szakasza/1959-1960./ 114. oldal 

44./,' A szocializmus alapjainak lerakása 

a községben 118. oldal 

V.  

5./,   Összefoglalás 

fejezet: Gádoros fejlődése a szocializmus 

alapjainak lerakása utáni  években 

12 .5'. o ldal 

1./'A falu gazdasági, politikai, kulturá-

lis arculata az uj gazdasági irányitás 

előtti időszakban 126. oldal 

2./ Gádoros fejlődése 1968. után 136. oldal 

3./ Összefoglalás 151. oldal 

U T Ó S z 6: 
1.t A mezőgazdaság szocialista átalaki- 

tását célzó rendeletek rövid áttekin- 

tése 153. oldal 



2./ A mezőgazdaság ágazatai fejlődésének 154. oldal  

áttekintése Gádoros községben 

3./ A mezőgazdaság fejlődésének távlatai 157. oldal 

4./ A falu fejlődésének fő utvonala - 

városiasodó község 	160. oldal  

Gádoros párttitkárainak névsora 

/P-1DP-MSZMP/ 	161. oldal 

Gádoros állami vezetői 	161. oldal 

Termésátlagok I.sz. melléklet /,3e- 

tőfi tsz./ 	162'. oldal 

II.sz. melléklet /Dó- 

zsa tsz./' 	166. oldal 

Felhasznált irodalom 	168. oldal 



B 	 t ~ . 

O1d:h János-  ° Gádoros község negyedszázados fejlődése 194$-1970 
c. doktori  disszertációjáró3.  

A dolgozat belső  cime /... Idaönös tekintettel  a  mez$gs:z--  
daság szocialista átalakulásra/ air  jobban kifejezi a munka ter.  
tatmit. Termás,zetes ős helyéavalb, holly  a szerző kőt központi  
he:radare terjesztette ki vizsgáilCddvisát; a község felszabadultiss 
ős a ndph.atalom me.gpzttlet ~ó:set  valamint amez6gazdaság szooialis.  
ta útszervez6eőre. Relyeseini lehet azt is.,; hogy a lányegesebb 
országos kdrdóeek közaógi ttikröződ6sőt is vizsgálta* A helytöx;- 
t8aeti  munkák azonban általában kőt végletet muta,tnak;. az oss _zá.  
gosből kierzakitvs, a fontosabb  elmóletg ős gyakorlati kérdéseket 
fit3rolmen kíviil tagysra v3.zeg.di j ók az adott község, város törtáne- 
té  t t  mások pedig  csak azokra koncentrálnak ős ennek következtá. 
ben e3vd:sz a helyi sajátosság. Oláh János dolgozata kissd az utáb.,  
hi  roes:z€Slyt jelzi. Az -országos nagypolitikai kérdések vizsgálata  
a Zivánatosna jobbas lekötik a fiigye3mdt..  

trdeme a disszertáci.cnak.t  bogy nagyon sok tdrgratwagot tartsl-- ~ 

mz. A troika  axcggyázóen biz.onyZtja azt °a nagy fejlődést, amely a  
közsc5g őletdbea a felszabadulást62 3:9?0-ig végbement. J61. sikeralt  

rőezeí a 170 oldalas dolgozatnak a  felszabadulást ős az ój: diet  
megindulását táxzyclá l,► , vaiaraint a z ellenforradalmat, pusztitd 
hatását ős a kibontakozást tárgyaid IV. fejezetek.  Ugyaxais.k«xa 
immagyolt ás pontatlan :a szocializmus $pit:5sdt 1948.1956.0 Ur/wt..  
lő  III.  fejezet. itt maa.tatkozik meg leginkább az a  törekvőse .a  
szerzőnek, hogy =indent  07 tárgyaljon - p:2.. a  személyi ka2tuszt  
is ahogyan az or$zágo$aa. törtónt.  

Az x•tekezd:a elkdezitdséhez jelentős forrásanyagot  
pit ás feldolgozást .  egga.ránt *- basznált fel 	táános..: 11ó1 egőazi..  
tik ki ezeket a vieszaemldkezdsek: Jó lett volna  azonban  ezeket a  
forrásokst kritikusan :kezelná. Stilt= 	elág olvasm6mos-. 
szcnt a mellékletek j61 kiegészitik szövegot. 

-Tekintettel a dolgozat részben 'jelzett'..éztdkeire a d3sszer. 
tác őt xiitek micősitds$el javaslom elfogadas 
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doktori szigorlata. 
Melléklet: 1 db disszertáció 

Dr.Rácz János elvtársnak  
tszv.egyetemi docens  

Helyben  

Prsfesszor Elvtárs!  
Mellékelve Oláh.  Jónás: G d.oros községne yedszázados .fejlődése  

1944---1970 -ig  

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbieál'ni  
sziveskedjék. Legyen szabad Pr^fesszar Elvtárs szivcs figyelmét fel-

hivnom tanácsülésünk ama határozatár4-, amely a birálat elkészitésének  
és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számított  
harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg.  

A mellékeit értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átaílni'  

tanszéke könyvtárasának leltárba vétel és  . _a könyvtárban való:elhelyé- 
zése céljából.  

'Szegéd , .

:..1n3tmárc.5.  

4(4.0*-
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Kapták: . D .Rácz Jánoss ..tszv.egy.docens 

' W:,Serf őző  Lajos -  do cens  -= társbiráló.  
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