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l  .  4ezd.. ~i_  viazozu  o~ 

"Óh, én net i .y képzeltem el 6 rendet."  

Józ ef At , i a: Levee: t! I  

A./ Ye;;sarorá:zgt . , Ld::.:dti  hel:~sete  •l_re1..6 világ  -  

mbQru ut4a  

Országunk az elaZ vilégh6borut kiivetó triar.ori  

békeszerződés utér tel jc.:aen éti:lF:kult. As uj t~ r_let a  

hdb ru elf ttinek aauk 32,7 Z-r#t tetLe ki, a 7,6 mil l i6  

1.k .: a korá' `.sin k 42 	y: lt  .  /1/  

Előzdle 4L tir.t ismeret.?s, MaLyaror ~ adg e  
élc, e ezer azál2.:.1 k&ip sol6dott a A:or:. rehia kdl önb z6  

;lilamaihos.  

P. héboru után azonhen & helyz: t megváltozott.  

^rszágur,k ip ri gy rsaryagokran még sze66nyibb  
vélt, mint kor .` bban. Sok i; rggunk nyeranryagtorrása is  

:,zdesnek bizonyult. P1. a maloatip = r 65 mil li6 másaáa  
6r16k.vcitáv3al rendelkezett, de alig 20 - 28 millió  
nézsáa gabor mer:nyieég m:>radt 6rlésró_ az uj országhatá-  

ror beldl. /2/  

De neicuak az importcikkeket teldolgps6 ipar,  

vagy mesógazd ~; 4bra tárna :,zkod6 ardot .ipsr keriilt bajba, ha-  
ne::r mega a ruesága$r:alAég is, mely elveszitette kor:zbbi  
pi•auit. Es a l:,ilkere$k de lea fejl6d , 'sét is aaAél;; osts ,  

hiszen  • oaőkkent8 mezdgez . _!rigi kivitel az ipari  nyersa-

nyagimportot is nragymőrtE;kber esök:wntette.  

t 
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SulyasbitoLta a helycetet a pénzromlás is. A  

kororca értéke roh ...ceo& n csökkent. 1919. nyarán a h'horu  
eló'..tinek 15 x-ár állt, /3/ pedig a ,:  elértlktelenés ezzel . 

meg nos'  fejesódött be.  

Mint  1 ►th tő tehát, iparunk a  mezőgasdaa'unk,  

k4 reskedel.mark, mor:dh tni az ed.;as gazd gi él . t, nehéz  

hel;yzotbe k r,l1t. é.Iogycn prób41t ezen az :Ili  m aehiteni?  

Anoa sós európai országokban, igy nálunk is bevezették  

a védővámok rer:dsx.rét, "amelyeit a nem kivént cik. ek be-
t3r hasát" /4/ ak dél ozték meg. "í. vózap olitika eszközé - 
vel éiv4r,yeed16 é tt4mi beavatkoAs a héborut követő év .i-
zedekbez' megteremtette tehát a piac val•mely bóvi . éséne.  

és a vadaégi ex anziónral a lehetd&•=gát." /5/  

A ,elvett népszövetségi kölcsön is segitette  

rendbeter ~ni a sa_ .gyar ga,z:. ;. ~ , i életet. Ig;.z, hogy ar.r.ak  

izen kevés részét, kb. 1/4 -ét forditották es84 az C lat-  

hástartAs finanszirosAwAra, /6/ viszont 1 hetévé tette,  
hoa megtLy il jon ez ut sa k11i tSldi tőke beéramlév  s e l6 t  t.  
Yce6nőtt a bankok bet tá loaón;-a is.  

'fii je1 l,imzi • 20-zas évek ®agyar mes6gwzdasá- 
gát?  

...near volt metier  európai orszig se,L, mel„ r.elt a mez5-  

g .  zdaségát • kire az egyoldalu szemtermelés je 1omEzte  
volna /7/.  



A  szántóföld hsssno_itésát as alábbi táhVs-•t asealéltetit/Q/  

1921 1925 

ser kh. hold  
i9 8  

Tuz : 2034 2460 2914  

Árpa d.. s:1b: 1456 1207 1176  
Tengeri 	: 1493 1526 1735  
Burgonya 	: 460 430 460  

Cukorrépa 	t 72 118 116  

Ttikarm:Ar ~ répa: 229 171 152  

:á$ál Jt 	: rmAny: 1044 1144 113  

A azárL6'ölc terdlete s háboru után vi lrm► 1 .  est  
csőkk nt, u buta vetési ter.:1_ te návekedeLt, s uj anes  

son4.hec6 el a tengerire is.  
As árpát 68 z hot szintón kisetb terül ten vetették.  

A viasonr  lag több aunkát igénylő répa, burgonya  

vetésterulete 1928-ra  vagy véltoze,41an s  v : :;gy pedig csökkent.  

A véle' alatt ugyanakkor as a tendencia is  megfigyelhető,  
hogy eg; es birtokosok az uls:csory napsslbabérek miatt emel-

ték a kapáünövér..yek terme.3stését./9/  

Ugyancsak  Jellemzőek mezógozd;,selónankra as ala-  

ceoqy L r_ At14ígok. Tets6. ssetesen  ezek ki 1.  kulását nem  

csak a m.. ;e1 s mdd ja, ..anem az id.4érÁe is be:'e,.lyásol ja.  

As alábbi táblés.:=t a stagnálá:, és a visl_zr,fe jlvdés képét  
is :aut_ :tja b;sonyos teraékekr.él: /10/  

1911/15  1924/28  

Busa: 7,6 7,6  
ÁrpS. : 7,8 7,5  

Zab  t 7,3 7,1  

1'enetr:.: 10,1 9,9  
Hur6orya: 46,1 41,2  
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Kedvezőtlen volt az ország birtokmegoLzlása is, hi-
sztin a szántóföld 44 -a a 100 holdon felüli birtokosoké 
volt./11/ 
A Nagyatádi-féle földreform a birtokviszonyokb a lényeges 
változást nam eredmán;; ezect. A nagybirtokosok többnyire mag 
szzibadultak rss.:z földjeiktől, a p rasztok pedig nyögték az 

egy-._ét holdas parcella megváltási ö,.szegét, ha ugyan vissza 
nem adták a földet, mint Földhözragadt Járos/12/, vagy nem 
vették e. tőlük, mert nem vilt miből fiz tni a hat lm s m  -

váltsi összeget./13/ 

Nagy volt mez:: r,azdas:'fiunk adóss:gterhe is. "Az 

egész magyar mezógazcaság adóss.:gterhe a stabilizációtál a 
válság kitöréséig névleges értekben csaknem 9-szíresére 
nőt?:/14/ 
bLből adódott az el dósodés? Földadóból, a szegény p: rasz-
toknál a jutatott föld után fizetendő megváltási árból, a 

középpL-rasztsá'nál a felvett hitelekből, s nem utólsósorban 
az áll ndóemelésekból. 

Mily en arár,yban oszlo t meg a 4 493 393 főn„Y i 
mez(Lazd..sági ldao.,ság? /15/ 

A szegéryp• .rasztok száma, tehát e -ik gazdaégi cselédek, egyéb 
földnélkülie=., vagyy 5 holdon aluli szeg .nyp4.rasztok, 
3 095 25,, fő-, a  mező 'd s . :gi lakoviság 68,7 %-a, -6k azok, 
akik állondó létb zonytalansággal kdszkö ,snek. A kis -, c s 
középp.rasztok /5-10 holdig/ száma 1065431 fÚ, a mezőgazda -
sági L kosság 23,6 ;-a, A gazdaáági válság; al tt ők is nehéz 
helyzetbe ker..lte::, bár ga-dvságuk st: bilit se  korábban is 
bizonytalan volt. /14v 

1 



Ilyen körála,r rek között érte tehát Magyarorsz -

;ot az 1929-33. évi tulteraeléai g :zdasági vild válság.  

R./ A Alészi:zdaaág3. vaság 	hatása  

"-Kérem, mi csek a sirtiemetjt't essz.ik annak,  

ami  te em.  
A többi kell adóba,  meg k. . matba. De atY,  
ut,y 	tudjuk kifizetni."  

/Móricz Zsigaond: A boldog ember/  

"As 1929 vk,én kireb.-nt 	-  

gyarorozkon is félbesz kitotta a gazdaAgi rekonstrukció  
folam tát." /17/ Csökkentek az ár k, a mező,  z..c:<,óg ter-

mékeit mind kevésbé lehetett eladni. Felborult a bevételi  
és kisaciéai eg;.: ersi..l,y, a ~~l :;t az éllati tera::::ek kissel  
50 A-oa, a busa érának pc. ig 65 %-os csökkenése okozott.  

Tcrmécizetesen a., ipari vál+s'.:g, a munkanélk:iliség, mely a  

belső piLc csökkentését vonta maga utén, .zintén aéLyitet-  

te a válAgot. 1931-ben a pénz-, és hitelválskig csak tovább  
toko4ta a magyar gaadaaAgi élet nehézségeit.  

A korm ry  különböző  intézkedésekkel prft lta a  

fern ái16 probléaéhat megoldani. As is :=ort. cs&:.ent =se,  il-
letve az export azorgalaQzéca is az egyik addsz.r volt.  

Az 1931-ben bevezetett kl i .rinj-rendszer, amely  • kölcaönöa  
áruszállitdson alapult és csap a. év vé  ér tette azdkséges-
ad a devizába tö tént el lzámoléi t,/1. / zintén segitett a  

nehéza ,_gek mr gold oÉin.  

A liiaLtorssdgt;al, O1st:zors Lé g:.l kötlS v t k k re.:ke- 



deleli ego  esa4njrek clsúsorbsn a m€ ző, .:zdasag pi .eproblém it 
oldotL•'k meg. Ss..kség is volt er e, hiszer a budsp ott 
tózsdár egyre kisebb ősszegekben jag eztc :_ a busa 6r3t./19/ 

év ér j ./q 

1927/28 31,69 

1929/30 21,9, 

1950/31 14,94 

1931/32 11,50 

=932/33 12,93 

1953/34 9,13 

A fenti adatokból vild osan ki t.:rik, .o 	az 
1927/28. évho a vissori' i tva 1931/32-b ,r a busa Ara majdnem her--
matAre csökkent, 1933434-ben ped.it, a csökkenve mé'. nagyobb 

mérvit volt. 
Igaz, 1933-ban vazon,l-g j6 v: lt a  termés,/2s/ s ez is 

hozzájárult a tormézi ár csökkenéséhez. 

Az adóemelcsek, a pátadók beveseté:,e, a boletta 
ugyanc sk a magyar mesógazaaség megsegitését edlzá intÉs-
kedé,ek let:.ek volna, hiszen a Horthy- rendszerben miskor 
is előszeretettel har aulyost':k, hp  y a mezőgazdaság men -
nyire fontos orszó6un.:ban. Mint azonban a későbbiek során 
kiderdlt, s koraAry nem feledkeze i.t a -g a kartellek hasz -

nóról Sem. 114g, ha p. sz 1952-ben  kit6rt Dertéepeatia 
megoldási módoz faira gondolunk, amikor is a korain; meg -
le..etősen lassan jutott arra a aregáll.<pitósra, hogy a 
par.,aztok.t aegiteni ken,  m :rt azok a sertésenkér:ti 8 
pengő oltési di jat megfizetni nem Lud j'k, eni e o rtésá . lo- 
m ny nagy pusztulé..át eredményezi, ez még jobban növeli 
a p r eztedg a omoru Ságét./21/ 



1933-b r o tultexaclai -élsk, • 1cAttibb ország-
ban v46et 6rt, az e,;b  es államok kiil6nb6z6 ut:.son, módokon  
próbóltak tovább h..lódni.  

Ma"-yarorszáior: is l•ssan elcsitultak a v.as9g hullámai.  

Mil; en viszonyok voltak a tárgyalt időszakban
z ry son, hogyan jelentkeztek • váloá, tur.. tel.?  

C.1 A vilá az aaase .~,i~ 	 sd 	v ,•r aaor _...__ ......._ 
./ VesLaasig.AJ ,i yiszor;y  plc. a 1:1,o ,Alg tlszeLF: tele 	 

viszon,y •i a v~il~ kezdetén  

F é  j a 0 é a a Vih re rok 	ig;; kezdi  
ism^rt,t, Jét 5s rvasróls  

"Utrendszerének elh:, a}+  :golts.~ga ®ég  a~ ~ilL láro~ 

tiszámuli viszórLyok k . zőtt is elképesztő. Az Őszi esó neki-  
buzuláaa utfin toryaviláss megközelithetetlen." /22/Még a  
városi utcákban is gyakran sink Ad a saekér e ro_ .. z utviszo-  

nyok BULL.  
Féja G é z  n sz rirt a aűervasiakat három Csili g vezérlis  
a busaterm ,;>2, a 16-, Yaog b:jromfiterlyéeztés. Már á la mq011-  
la+pit ja, ho,:,y szt,rvason kevés: a r.agybirtov. A lakók szorgal-
mas parasztemberek, kik kiiltin, ::en n , gy szeretettel ter ,; oz-  
ti.: a nóniusz lovakat.  

A  lentiekből is kitanik, boy Ss .rvas 6azU as gi  
életét a mesa  t , zc, _ 84g h társ}ss: neg. hézsiik meg rt-szl teser  



héja Gása lirücuu az . _ i utár; a Aatísstika erre vorFAtk,zó 
adatait! 
A f1Tldbirtokvi:.Lor: ;  ok u köve :,xeztSkQppan alsku] talc 1935 

Rirtokok s zám. s Birtokok tar. kh. 

I hole i£; 	 2439 	 8:.6 

	

1537 	 3967 

	

456 	 4014 

	

588 	 85''7 

	

404 	 12123 

	

76 	 5173 

	

12 	 1749 

	

6 	 1758 
500-1r00" 	 5 	 2160 
1Cr0 hold felett 	......_--2- 	4149  

O a s z e s e r.: 	 5524 	 44603 
ssxs Se=sscwa==rr==,_sassas 

A  at ti, wti::a datait közelebbről megviz._ _ rSlva 
azt t.paszt 13uí., no_,y az 1 holLas, illetve 1-5 ho1_ig ter- 

j cA -t: birtok uséma 3976, as dasaea földbirtokok 71,7 

Vissont az i1;ien kevés földdel rende.:tead gardák az ö; szea 
főldteriiletnek csak 10,7 ;<-val rendelkeznek. Ne* lehet cso-
dálkozni tahót z.an, :lo y a vélság l _ tt sok volt az irtsd - 
gee,  biezen a napszámosok, cselédek jdré.:zt a fenti kate ;6-
ridból ker'ltek ki, mivel a kis földteralet,- ráadásul ha 
• fiad tég ro:;sz inó égit is volt, mint pl. Inkw- K k:ín, 
kákán, vea  Siratón,- nem tudta • családot e kt:rt rni. 

Az 5,-.0 holdas birtokok aséta 1044, as össsPa -
:ek 18,8 %-a. 

1-5 " 

5-10 " 

10-20 " 

20-50 n 

50-1C0 " 

100-200 " 

200-500 " 



A. rendelkts6sre tiil6 ftilflteriilet 12521 kh, azaz as ő:szcs 

terület 28,3 A-a. Mint f'er.tebb már ut, lée történt r6,  as 

élland6 létbizonytalz.r.ség elsőaorbar. az 1, 1-5 kh birto - 

kokrol rendelkezőket eeajtja, asonb n a v6lmág előreh 1 d- 

tával nehda a 20 hol::ia g sdák helyzete is, ez:11a is ke-

rülnek ki napasémosok./24/ 

Szt ,rvason • b:.rtokviszor.yokra legj -Alemzöbt-: az, 

bogy a terület lec,;na6yobb részét a 20-50 kh. birtokok te- 

azi4 .i, azaz 12 123 holdat. 	mL jdnem akkora fciláter,.l:: t, 
am_ lyen ez a 404 birtok tQriil el, a , nt amel.zjet az 5-20 

kh-d.. 1 recdel;rezők birtokolna, bér itt • birtokok osáma 

m jdr:om háromszor a. :01 

Az 50 kh-ná1 n :g3robb földbirtokok azdzalékoe 

teg:r:$lását 	vizsgálni, hiszen a g::adas.': gi vr1- 

sdg els.sorban a kisbirtokosokat aujtja. 

Az 1930.  évi n'pszámláláa adatai sz:.rir :t a je-

lenLévő lakosság száma 25 561 fő, ebből kereső 12 085, az 
8,Jzes eltartott száza 13 46 fő. A £og1 1ko 6. : i ágak :t 

tekintve a kőp a következőt /25/ 

1Cereaó 	E1L rtott Össse:An 

Oetermc iée : 	8125 	8920 	17 ^45 
I p a r : 	1664 	1962 	3 6L6 

Kereskedelem  As 
hi Lel: 	556 	672 	1 227 
kilslekedés : 	1;3 	268 	44.9 
asazolga t t_s _II  - 
bbófogl lkozáF. s 	409 	r9 	1 118 

Napesémoe k.u ►.n. 	188 	218 	4n6 
Hasi cselőd t 	499 	;6 	535 
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A tentieker ki , ..1 v. nr ak •‚b .' e ismeretlen  
toglelkosésuak, üe ~z6muk nem jwlen,8a.  

A at Li: : ztik .t maön:ave Alágo.an ldth td, hogy  
Sz ryas lakoss6gánslc zdme a nrez6,,,zdaságban érdekelt, hi-  
szen az óatermelők az 	~.o ..,aéigrak kb. 66 ;;--át te.,ziik  

ki. Ha ehhez a kategóri6hoz még hosséadnárk a napezd,sosokA  

és hQ$icseléciekEt, hiszen n .gyréesuk a mesógazdaségbvr ke-

resi kenyerét, a ssásalekarbhy még n: gyobb volna.  

Viason l ~e jeler:tóa számban varnak még az ipar-
bat foblakoztz,to ta.c, hiszen az itt ércEkaltek ösLiz16tesá-  
ma: 36L6,- 14,2Z. As 	azonban Sz .rvaaon, mint a sta  - 
t:~ ztikü bi  sor,` it je, főleg d_ eip 4srt jelent, hiozer a kös8ég-  

ber. 20 auunki:srQl tÜb` dt fog' lkoztstó vgllrslrat ebben as idú-  

ben nir.c.: , . A azilcti•izg;; r éa az ecétgyár kevés alkalat?sottal  dol~ozi":. 
A kereskec elem ós hitel ter U1etdn érdekeltek  

sám : 1227, ez ő .:zl..ko. 'g 4,7 -e. Viszonyl g kevés tehát  
az itt doleazók száma, viszont a válAg alatt, mint a továb-
bi -kben látni fogjuk, legtöbbjak nehéz he3. zetbe kerat.  

Milyen köra]aiény•k kbsö t t találta a Szarvas la-
kos$ -gát • mező L,zd sági vél 3g?  

Hogyan 61 a mesógezdas gi abkoaság legszegípyet _ '  
réte~,e, a aezőgesdasss.gi bér-urkáeság?  
1929-ben w63 nincs k;ilönösebb bF j, hiszen ir 4gakció ntm  

folyik, .eltehető, hogy bár nehesen, de a saját juk::ból é1  

nek. Vf.l6szir4 ugyan, hogy • szegdnyeket a kemény hideg  
nagyon wegvi._ •ihett.e, mert as ide járás sords'gát még a  



jeg,, zá is as,.ks3égebnek t.s t,,a szokásos h( vi j:: lenté::ében 
a következőképpen éazrevéte e_i: " a varjak az rzsébet-li- 
getben tömegesen fagytak le a f:'król"./26/ 

A napszémbtire?: a kés -:blIiekhez képest jók, hi- 
szen a f izütéa 2-3 p>:rsgó februsrban is. Ig= s, es .. nap - 
asémbér t rtja magét áprilisban is, de ennek oka e 

fenLebb emiitett sord id6 jér.'e. Ugyanis a tav..azi munkák, 
• fagyok miatt, késnek. Igy a m.;nkáaok e04k sijuab n ját- 
nak n: :gyobb munkaal.k<aonhoz, s 4ereae Lltez, az utóbbi n . , i 
1 er66vel a6;; em:rlsedi6 is. 

A tavasz kezdet c'•,..i1 azonban az is hf:m moan 
láth tó, ho, a munkaa: L .rlom kevés. s:iderll  
500  szerv  si 8z616mun..ás a llun8int :lra azegődne el répa-, 
illetve do ánykapáldshos./2?/ 
dab!. a munkások vár.orlssának még  •  lehet53é,,e sem me- 

r11h,.t fel a vQlsaég alatt, hiszen. :_ meg,;ék saját 1koesá.- 
eukra : em tudnak munkét biztcsitani. 

A nehéz t.,v szi kc zdés ut n, job`  a  folytatéa. 
A jer. zői jelentsek nem beszélnek munkaalti lom n* 1k31 
n radt emberekről. A fiz e tés is j6. Arsatésnél a ibér 
Alelamc..el 3 pengő, nélkule 4 pengő. A cséplésnél • nap-
szdahér 30 kg. b ,..za és élelem. Igaz, es a kere'et nem min-
denatt v:3n meg. E, es helyeken • caéplőaunká3ok abbahaf,y-
jéY a munkát, u&► ar is még sáskor egy hét al' :.t 8C -1000 
mázsát tudtait ca pe'.x i, addig most legfeljebb 350-500 
&lzaát, a ez rat yon kiesi részesetést jelent, amit az 
elfbbia4 is alátátsusstanakt 

.sgcearéazts csépldmurk e keresete 1000 q gabona 
:t'r. 80-120 kg, ami na i 3 pengős étlaknak felel ae . 



"agy itómUvee napssémos a v6roab. rl nt, , i 5 pengőt, e t:.;,, ret dQs  
napszámos na;.i 4,:.o pengőt kere ; meg re,,._.el 6 h-+.61 e,,te  
6 h-ig."A caéplámunkGaok viszort, mint i meretes, kor r reg -  
geitól késő estig dolbosnuk, a munkanap kAzde.e gykrn  
ttér re6vA1 3 árt ~ , a v ,  ge 	e:Ae 8-9 6rn. A ~p A1 . lábaan  

eaas esős  időben 611, vagy esetleg müa►zaki hiba m ' tt.,i.:  8/  

A c6416a utér.i következő szezonmunka, a tör:e,  

ugyancaak kev s emb•rt kötött le, hek,r be ~ e jesódött, .ivy a  

megyében november vőgére mér mcgjeler.ik a munkar.élkiiliség:  
_50 f6rfi 4s 150 nő bérmi.l:. en munkát elvé7.lalm./29/  

'rlo& : ...r. élrek a kisbirt ~~ ..os p r.i zto? Az Aet leg-  
,;orbar: 6rCek18 gAora- és kSllatfirala 1 még kiilörösebr bo g;  

nincs. A buza ára p1. 23,Eo-23,8o r között v r,/, 	pe-ten  

23,61 ::./3o/ Az érTe q-ért 24-25  pengőt  k x•r,ek, a morzsolt  

tengri bra i3 elé6 szép: 28 perg6./3:i/ Az úll.wtémk is u►.4-  

felelPek, 	192 ~-hoz képest szinte mirúeniitt emelLeA6s  

A 9ék6e vármegyei, kisgazdék egyes`.1,  te pl. méi! nem  

~:z ~ 1_ dá ~ odéis, v  by  a nagy adók miatt par.BkocÍik, hixem zt  
kéri, hovy az állat adjon vám...entes:réget raesógasdeaégi gépek  

beszerz}.;sére./32/ A sz rv wi kisbirtoosuk kt<dveső kőloe .:x:t 
vé,rnsk , hoa terrtelésilk rae leg,,en rrifizetésee./33/  

Igaz *  idóh Adtával közelednek a vihrrfelhók is.  

Bár ezek a v;; rY eze inkábt a most ha id - jár _lanak, a kedvezőt-
1 n termelési viszonyoknak tudhtók be.  

Eg elemi csr,péa, ami a gr.sd,ék t az 1928/29. évi  

tél eraftér., ekér . t éri, a n:.gyfoku PugAár. :.'eg; . e  i éti  gban  
rendkiv,41 sir s a helyzet. A buza 25 70-bt, az érpának  
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90 9S-át érte taLykér.:u.lör.ösen • ssikeken számottevő te-
ruletü busaveté.; ezut kellett kiszárt.í,i./34/  

A korsdrty pénzköleAnnel sietett L k  'rt szenve-  

dett g zdGk segitoére, ebben • sul,yo:; kölcsöti.`'eltéte -  

lek miatt nem  sok  kössönet vIlt. t vérmegyének biztositott  

50 000 peng6b61 36 000 elfogyott. 4;5/  b hold nkalti  
40  pengőt  8 i6-oa kam 	adtak. A gasdéknak bistositott ve-  

t6sk•got azonb=, ahogy  az alispft jelent6ee megjegyzi  

esólván sehol sem vették igz'-'r'w-he. "/36/A  AmLár-scgély nem  
kell o szarvusi g.zdáknek sem,  mert ők is drdgéljék- tuc ►6-  
si t 	.xwasi Hirla►p./37/  

p,.rasztg .  zdénak a nyári  bet  z ritáa sew h  örY-  
taet.  pl:  ~ir tóban /állitdleb nevét is onnan kapta, ho,;; 

nqgy  on g,,-enge a fink;  és tulajdonosai sirva at4ivelt6k/  
kicsi ú tere.és, hold nkét t 3-4 q, de  az is g;. engs minősé-  
gút ",..e 	 ,  se eladni nem lehet." A ra  le6azomorur' ,®  
teras a 2-3 hol o szeoény ewb`rek földjét van."- tudó -  
it  a ;;zarva:. i  = ~irinfi./3f3/ 

Az eddigiekhez azonban egy ujebb u ►egprdb'lt _.tás  
is járul, kitör a aert6epestia. Az oltóanyag azonban urágs  

s esak orvosi receptre kapli. td. Mivel a paraszt,g:,zdáknak  

pénz.k ninee, sertéseiket nem tudják beoltatni, e igy nagyon  
sok allat 	.Miden j• zi meg a helyi H .rlap, hozy  
"hiv:.. talo6 .n tenyésztik • eertéa-, es b romfivészt."/39/  
A !3éicés me ;,;ei .:isg ~ zdák Fgrea.:lete is  Alt kozik s korm. r.y  
politikája miatt./4^/  
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v::. zel az u  jsbgok m r te vanr.uk a gazdák pa-  
r_..;maivali /41!  

-" Nem  v6ss4rolunk semmit, s mégis e bünkba já-  
run;, ktSlctínért... a hiteleket is n, g;,  on  
m`gszoritottfk. Il,,en árak mellett az  em-

ber nem ~~~1.  dja, harem  elkótyavetyéli e ter- 

-  kescreg egy parasztember./42/  

Maholnap kutyét sem t rthatok is:r...mint  

ahogyan az eg;,iket azélr_ek is eresztettem  
sár, .art nines elit adjak neki e= ni.  

Rongyokba jórok mag m és a családom. :fiába  

űolt,azunk, ehei,et _., ho ,y kifelé mennénk,  

mindjobban be? ek vereddrk.  

... 

 
Igy beszél a lurmodi', tizedik, a száza- 

dik. "/43/  

Aho ,y ar az idézetek is mutatják egyre L5bb a  

Aos t már nem vásárlási kölcsönt kérnek a gazdák, ha-

nem iuk.Abb eiaübeod suk, vagy nat y addk el lensulyozá éra  
vesznek fel pénzt. .:z a gazdaaggi helyzet p. reze  

ezarvssi specialitás, harem országoe jelenség:  

"Az el dósodás kdlönösen a v ,;11344 küszöbén volt  
negyar. nyu...egyeá..l 1929-ben 546,7 millió pengővel rl<-

vekedett az  adótea< r." Még 1)25- de  1928 közc, tt beazesen  

1171,6 miilid pergő  volt I,  g;  arapodáo, moot egy év el  tt  

a három évinak kb. a felével nőtt! /44/  

Nem csoda tehát, hogy a kisg.zdák tilt kozrak  
az ii.en pérzdgyi politika miatt./45/  

t 



Hogyan alakul a kereokedők, ip roeok éle.e? A  

helyi uja4g az alispán 19.9. évi *éjuo havi jelcntésé:re  

hivaJLkosva a következőkről számol bet a kereskedelea és  

•z if sr területér: ráz ált Táros p`nztelen$ég követ" . -eztében  

a p.:r<gás még m=zi ig fennáll. F.ülőnó&en nehéz a kisiparos-

ság hJlysete, mely a kartellekkel, s r.. ,yváll lstokí 1 •  
versenyt tőke-hiány miatt nem képes felvenni./46/  

-i a hel;; ze  t az év végateV A helyi lap többek  
kös,„ t L arról tu..ó:ii t, ho y a kereskedGk eg;, eúAete tilta-  
Lo-íott a hc: l.,yi banknál, mert az, bud pesti központjára  
hivotkozva, felm r.dta a korúbban ryujtot. kölcsönbk ~t. A  

kere..c_d.,t felk:ri . dr Tó Lh :4l ors..si,is &til "ai képviaclót  

is, Y.o,.,y jaár jor. közbe ércletb,,ücben a y+inisztriumbvn./.. ;/  

Az ip rozsok hel;;zete is r.eh. z. uk méh, p háboru  

utáni nehézségeket sem heverték ki. A me ;rendelők :száma  

él . láb "r. a ielére csökkent, sok ip .roenak m` b annyi mun- 

kája s  ince , hoby folyamatosan dolgozni tudna, nemhogy eset-
leg m-6 sui  det, v ,-gy tanoncot tartsor.  
"Az  a:;ztblosip, . rban ugyesólvrn te jea a punf.6e... z idén  

alig épitettek, butort alig vet:.ek, leginktbt' j vit "sokról  

van szó. /4í3/ A  84 bóknál most szezon lenne, Ionban nincs  
ae,rendelée. Van  viszont olyan me..ter, ad egész évben  

"...két uj öltönyt készitett,...A többi ip.r'gbun is csak  
a munkahiúr_yról ha, lunk." /49/  

Amint a fenties.ból kider;ilt, a gazda gi vélság-

első 	évét, 1930-at,  ..z rvs:s lako_ ságánek kéw bb  
legjobban érire .ett rdaze neh , . z kör.41m ryek kőzött kezdte  

4  
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Nem volt azonban k,dvező he14  zetben a k :. zség 
Fénztdra taem. Az Adhétr.lék, acid a fentebb vrisolt társa  
da 	viszorayzikb61 lobikusan k.vettcezettp megleheLőser  
tetem ~a, hiszen 30,:, 3 A . V.gy:.is az Ldókn>k jóform•4n a  
2/3-a folyt c:,ak be. /50/Ez tehát mebleYYe Lóaer: ns~  ; de- 
ficit.  iedig a lessé m  ~jusb .n 20 000 i-t vett fel, 12 ;t-os  
kamatra, mivel  már e..kor is fizetd+skcrtes . en volt./51/  
Igsz, a megye sincs rózsdsabb pér.siiai hel;; zetten. Az  
aiis .pa m  mM; jusi je .ler.tésében /52/ arról ir, p n sz-  
kodik, hogy a vrirmeg ei keret kiia-rült, a nem Lud j€k fi-  
setri a községi alk=laasottak . t. A helyi ujsdg p dig  
rovemberben arr61 tudósit,  hogy a megyében 70 %-oa edd-  
hdtr .] E•a. vat:. /53/  

Ez valószirUleg az év vgére nem sok 'r:a3l csökkent, hiszera  
ski  fuc:ctt, az mér addigra pénzt esinAlt, ho_y ad6jgt  
bef izethes. . e.  

A köz .e`g az ing tlenok étirAsa ut a 1,5 %-os  
adót vet ?d , de ve1Sazird, ho,,y ennek h t s .  'b r. az elől-
járósán Jem bi zi külöröse` : ben, mert 193' február j `b .:r  

a Sz rv i lak r gpérz faártól 120"O pengő kölcscnt vesz  
fel ismét, mert meg nt fizetésképteleni g v r.. Az elól-
járdi g utaeit je is as addiJ yi jegys t, hogy dolgozzon  

jobban./5$/. eJig ann ,k nn ilvk van elég bke, hiszer  

azt az 50 %-os pótidőt is szorg::lm zria kellett, emely-
lyel az 1929. Ovi köl.ségvetési hiányt prábélték befol-
tozni./55/  

As 1929. évben iródot t, d e mcandhcatni *►z egész  
k:rsz~k értelmiségének h : yzetére jellemző az a levél, a-  
4el;i  Et egy ére  i  ,aégise Lt fiattilember irt n .az  .r►aai Hir-  
lsp ,zcrtesztó jéhez: /56/  

•  
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-" ::esordAg fog el  4 nap nap ut;1n elófordul6  
Srg;,ilk ssdgok olvas ' sára. Iekolézot ~ , éretts'gizett, sőt  

felsőbb iskolát v:.,,zett erőtejes, egéJzae . ~ la fint lembe-

rek ,  iparosok, 	lár;,o k, nők dobják el éle t.i- 

ket, mert sok sok küzd, t aulás után... sz élet legele-

mibb követelményeinek • ruhézkodásmk, meg étkezésnek sem  

tudn..k eleget tenni...kér télen földig me6a6zkodvs...  

ked v ezőbb állást botöltZ egyénekhez fordulni, könyörögve  

kerri bármely .munkót,... c_ .hogy éhen ne pusztulj%na ...  

iüv já 
 

fel a koriCiny A.gyelmét erre a je lent •e." /5j  

A fenti id(zet az elke.2evedett érLe.mí3L"  

zés. ~ t szólaltz, L ja m. . ~ , bizonyos naivitást_ .1, m4r; ,.,.a  

koruat:r;y-  a r,ehézsgekről nem is tudna. Javasl:tot i3 t r-

t lm :z a leél további része: a r.y ugcij rlgok elk •lmaa€►sa  

Alen eraL 5  i fel az_ivdt.  

Alt lár:os elkes:sedés 4s eisze6ényedt s tap _ a;.i; l-  

ható teh_t akér • fi;ldm,;velés,e:c , 4 ipar  lil t  • k~ res -  

ked-leumcl fodlal.ko$6:: t, ac6r az értelmis get tekint,..k.  

NshC  z h= i;, zetben van a község is, pc.ui a vólaág alatt  

as irségeseket, fúlag 	erőforrások caozgb: : itásdv.a kell  

támog tni.  

b./ E1 mezIL,;.AljtAgi cse7éc3elt 1121, ze e  

Az 1930. évi riép..zámlálá3 sz.:rint a sező~;~ zde-  

bégi oselédek szdms s következő Tolt./58/  

K..lteruleti lakosság oz. 	aselédek 

kere3ő elt:rtott  

összesen  

12;97 474  4(9 943  
'?elterllcti lakoasóg  
swims: 13164 218 140 358  

ss.. e s e n: 692 6' '9 1301  

4  



A cselédso b n  élők  sz.`ma a fenti st,  
sz..:rir,t igen tekintF;l, es, az ÖL zlAkosságnak 1-.b  

A külter..le  ten, ahol lényegében a : zógaazd>r+eági  

folyna:.., ez a swim nagyobb: 7,C. .  

t  1 u ztike  

5 "  .+,- ~. .  

®ur.kák  

Hogyan véltozik a cselédek sorsa a  vélssig el. tt 'r  

:Yézs..k meg ezt a kérd'st 3 ksldnb:zd év  ad-tainak t.Akr'bent  

Milyen já.r nd6s6ga volt egy szegddmér,ti  es cLe-  
1:  dnek, sa..i VizkeresLtt61 /jar.uér E./ decesuber 31-ig .:zol-  
gált  r A Sz .rv , ai :-íirlap január 11-én a ktivlatk?zókber tudó-  
;>it a ese :éüek bérJvel ksarcs31 to3ar:t /59/  

t+ Mennyit kap a b6re• e . cikk a következd j6 -  
randdsagok .t  sorolja  fel: 	koszt, 10 q  buza, 3  q ár- 
pa, 1 kocsi azü.lmn, 1 hold tenEeri term6,e, 1 Ar csizma,  
1  pár csizma;:í'e,:elés, 1 félf:vess >rsAac, 40  pengő késarér : z.  

A cikk további r•,, Lzéber. a ttulósitó köz:i saját assémitóss: it,,  
s3 ezek szarxnt ez a  b. r "susaua saum..órum nem tesz i tZSb -,e t  
évi 	par:g6né1, a ez édeskevés.  
Vaxlórrin kevés, 	ez h_vi 41,66p. Kíiiiirs29sen nagyon kis  
beszeg, ha • tísztvi-ei6k havi 275 : -vel h.aor.Iit js.;]c bass,.  
/60/A statisztib. -i  adatok azerint a nsfszémo:.ok nt r  i ritl .6-  
bérel ;29-ber. 4,2.. ~ ,  -ehét al:.tt kb. 120  1-t  
kere::ett 	id6sz.=Ki aunkfa. Igaz, d r.em kapott laa.icCSst,  

omit meg e.kor is lény eges3 jár.ndóeégr.ak kell tekinteni, ha  
nagyoz  sokszor ístü116t, vagy 6eak6 kbtmrsit neveztek ki  
"lsakóhésr.tk". De a n pasdmos élete ezért is bisonytalembb,  
sort  néhe hetekig  munka n6 k..l vr,r . .  

A helyi ujsaíg 1931. januárjában isi beazsol a  
sselédek szegődést :r61.  Erről  A roses viszonyok tsiatt sok  
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munr.:sass] ád es it el a jSvedel emtől cimii ciLkből értes.. ►-  

liink. /.? tuddyitg. ,b61 világosat: icitilnik, hogy  cselédekről  

van szó./  

Az e.i.berpi aeon, olvash. . t juk, n.y omo ti. a h  

kev ..:s embcrt cse,édr.ek. A  bére a következős  

15 q gabona/ Sajnos, nem tudni ez hogy oszlik meg. Tegy ►ís  

fel., hoy most is lOg buzót k,:.p a b"res és 5 g árpát./ 2  
ko,:si tdyelórevaló, 1 hold 1cc,koricaf3l..i , 1 féléves sertőc,  
2 pár lábbeli. A cik;:. azt is megjegyzi, hogy wrncsar fé r-  
fi, h rem  női munkerő is bz v.•r v-n,  de az utób` . it r:eaor  

kevesen keresik, pedig a r,ók b- e kb. 30 kQveaehh,  

mint  trlv ly-, á llpits ueg a ssze1•z6./6  : /  

l..d taz61 g nem n: gy még az eltérés f ize Léeen  

a kordb' i2aoz képceJt.Aa viszont már észrt.v r~ .:: tS, ho; w elő-

térbe ;cer..lt a term ,:szetbeni .=zolgált:AQs. A.Zizel: pi.  
2 kocsi leLt. A z:ét lábbeli azonb  :n fe?.téLelezh _ tően  

eg„et jelentett, s as eg;>ik továbbra is c_ak csizmafeje -  
lés lehetett. A pénzszolgá1 . atáa megduplézáiik. "z azor.t r.,..,  
mit . ktsRb` iesben látni fo gjuk, á rs sz.,s6.  ében még-em jolen-
ti bér nővekedéaét.  

MI. a  holyzet a bdres-fronton. 1933 jsruárjábail  
Fizctcsem 30 P.c.cik foglalkozi% 	jonuári  sL_:t `c1 Sekkel, 
megsllapitva, hoa nagyon kevés garda keres  

szerző szerint es azzal m .gyaráaható, s ezzel eg„ et is  
1chLt érteni, ho gy a ga.zccas..gi nehdzoégek mistt mindenki  

ig;, eleszik í'v : d jé g családtagjai se ,itségével megauivelri,  

ho y olcsóbban tudjon termelni.  
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A következő juNattésok mellett dol e;)znak a c,e-  

1('dek: 9 q buzii, 5 q árpa+, 1 hold :.ukorica., 1 db. f élévea  

süldd, 2 kocsi C:seló, 1 pár csizm.afe jelá.a, 1  pár m.izmu,  

60 P készpénz. "Által6b n a c,  ,lEdek szive_ :.r. állnak  bo"- 
fe,,esbdik be a cikk./6,/ Es p-rsze rem is csad :.-, hiszer, ez  

• kc°v ~̀ . s kereset is biztos murké►t jelent, s m: ,,,;,Qlht té4t i  

A ka évvel korábbi szolgaalt Láaokkal őa :. zeba-  

sonlitve f. fentieket, azt tapaaztalh:.  t juk., csök3créa  

var. Ez ezt mutat jt:., ho  -y ncvekszik a csel6ek ki$&:lcm4-  

nyelés , hi8zer} a természetbeni járPnd6s6g rtc:ke is  

A ]cizs:í:sc: '.nw  olás ntivekedest-t a cikk as gm ia el-

árulj 	hoa ezekr:t a szo1Olt tásc:k=3:t a/  

2,j, %Li "részes is" za„ részmüve16_re kivesz a fi3ld-  

birto3:.,,t61 felcet. Erv61 korébban nem hezéltek as u; -  
ságcik:wek! A föle megaüveltetést:nek ez P mbdje a gr zda  

számára kéryelmebebb 63 olcs6rh, mirt':aa mCg kiiiiSn r:ap-  

sz€i,uout is fizetnie 	c,ae e'd szám.-:ra ez termé-  

8zetesera r.abyobb me6tc:rhelést jelent, :c:rt a guzúa  

purwrc.,olt n.,.;i felad . .. tok el vtgzése mellett  a réL ue8föld  

m.:gm..velésér$1 is gondooicoar.ia kellett. zz viosont 	:s:ezG-  
g.,zu ,.sági mur.;c.ís k e►unk:8lehet;::,6g€t mindinkéihb csökkenti. /63/  

A jobb át ekinthet ség kedvéért teg„ :ik. egy ; más  

mellé a  k1 _önböz6 évek jut dtás:iitt  

Juttatások: 	1929 	1931 	1933  
i3uza: 	1Cq 	10q 	9 q  

Árpa: 	34 	3Q 	y q  
Szalmatüzelőt 	1 kocsi 	2 kocai 2 kosi  

Ter .riföld : 	1 hold 	1 hol: 	I  hold  

Malaci 	: 	1/2 éves 	1/2 a ves 1/ íves  

Cei®v:f o jele s 	1 	1 	1  
Ca i zaa: 	: 	1 pár 	1 pér 	1 pár  

ICéespenz 	: 	40 i-' 	70-80  P 60  
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~. további ssámitá•ok egyzerdbbé t:te . e érdekben  

tegyrik ,fel, hc y • juttatott föld mindhárom esetben egyforma  

termést adott /ami IRO  eleve lehetetlen/ t  s min..  ig j6 földből  
kLpott 1 holcir.y  i terUlgtet • cselé'  .  Vegy..k a amine sulyáL as  
• cgiziutr, utt•t4.Jt is mindhárom  évben azonos. Az egy kocsi  szel-
as  differer.eiét méltán elharyagolh  t juk, mert nem számottevő  
juttc.ttis. Ugy nie egy koosi szalma 1929-ben 8 pereQ, ha később  
változott is az ára, a csel édsorsr >1 a kotot.t ősszképer jelen-  
tóLer.  r:m vélt_ zt:a. 

ts e1 3h ' i:aegs$oritf sok ezért is ttirth tdk, mert  
eiképzelh_ tetlen ez a gazda, Li re ig _ , ekezett volnt ,  eLe éjé-

nek  é°: er.k(rt eg`:re kevesebbet adni, hiszen m ~' rt fentebb ki t'iE-  
rat mur.ktzer6 bőven volt, s a  cseléd  rem rekl rani. keh . .vezdt-  

len k fI ze  ..és esetér aem.  

Az elófri ieltéteLek azem eldtL tart:.sgvai  

mg  • c.Jeléder jövedelmének alakulását a Nrilarág icaász• káb-n'  
Yiindhárom eaetbex. az gts`ámitás az év égi t:rm `r_ytirr.kbor tőr-  

tinis, a szMrvbsi ár .k szerint.  

VTutt: táso.. 1929 1331 193.  
^uza lo q 	20.1/q lo q 	11  P/q 9 q 	F P/c~ 

árpa 3 q 	13P/q 5  q 	12 Fig 5 c4 	5 P/q  
készpénz 40 P 75 P 60 	.!.l  

A fenti étltigárak t tekir tve tehát, s feltételezve,  
ho y többi juttatás m:.núen vázolt időszakban azonos volt, a  

bérek a követezőképpen alsxkultuk:  

1929 1931 193;  

buz& 200 P 110 k 54 	.  

árpa 39 P 60 P 25 	.  

késs j.,rz 4 0 i 7  

ö•asesen: 279 I' 245 P 139 P  



1![it mutatc .k a számok? 1931-: r a  fizta, h.: a  
koréb'  it 10C %-rak vesszük, 87,7 X. 14 1933. évi bár az  

1929. évinek 49,7 %-a,  via  majdnem a felel  Vég 1 31-hes  
képest is r.sgy A csókkenés, hiszen töbt,, mint 1^0 I' s  
Mabee,.  

A fenti ssdmitdaok is tehát a cselédek egyre  

nagyobb Nrnyu kizaékmér.yoldsir61 beszélnek. A jclttatéao_::  
aAkkentáse azonban a eaelédség kih . wznglásnak os ak az eg,• ik  
foraé ja. A  g  azda szinte ssámt 1 n lehetőségét ismcrte a  

mur.kaintenzit<íe jobb kihoznéldsQr.ak.  

Il; en volt  pl. e muc $aidónek a növel,:. , au. re  

k,.lön er a ny  `ri hóra 'okbfcn volt r,gy lehet3';6 ,  mi.:or 
3 6r kor vilégos v r. öregebb emberek elbeszélései szerint  

/szeleim is mesélté / M gazda  már 2 dr ::or ott köhécselt  

a br&:b-, vagy narszáiaos széllAsok előtt, hogy a reg . >  el;.  

munkira serkentse embereit. ?a,_.yon sokszor még ideoldgi{t  

kreált magbr.'k a kori munk a kezdéshez, illetve a k:s-i sb- 

b :hagyéahoz. Airt ismeretes s tarlón maridt un. ' :=v rákot,  

amit s k;szs st :r. c_ lizegerebl~ zr:ek, legjobban reggel, vagy  

kabd wite kötni, mert nappal nagyon asdraz, p gaz ret eze!  
köthatő, jobban pereg a szem. De erre napra-1 Lsért sem vesz-

tegetnek i.'.őt, m_rt akkor renere aretrak, viszort ezt k:8ó  
este, vagy kora reg el nem L.jaantoe  e.. inálni. 

A kor, i r►ur.imkezdéshez egy másik lehető get a  

kukoricaszár adta m.g. Tudott dolog ug, ar.is, hot-y a kukvrica-  
ezárat, illetve annak 14.ve1.A a jóazá..;ok etEtáere h  ar.rtii ~ - 
tgk fel.24t szintén korén reg el, vagy z ezti drAkb n ajQr.-  
latos kévébe kötni, kiilör.öaen ott, 01o1 a kötelet is levél-  

ből c:.ir:álják. Diarpal ugynia a levél törik, s a kötél ké-  
szite:;e . era mct,y.  
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Tószeretettel rűviditetták meg a eseludec4t a  

természetbeni jár ndéaég kiadásánál is. A féléves sertés  
különböző sulyu lei.tit, s•_,.zda j6iradul`A$t61 rag, me.iyi-  

ket v:_6zi a cseléd.  

A kocsi azalm6 , al való megr .késának is sokféle  

móci je lehet. Ált 'léban persze már szegődéskor megbllspo ~ - tsk  

abban, hogy hárw sz.)r "kötik" a kocsit rakodés közben. A  

"kötés" azonban: a kocsi rakodó j 3t6l függött, s amak megfe-

lelően • ssalma, v ,gy több volt, v,gy keveseb6./64/  

A tengeriföld kimérésénél is lerletott manipulál-  
ni. A g,zdék előszeretettel adt :k a s.evésbé j6 földet a  

eaeltdek: ek, 	igy a 6 föld nekik mar .dt meg.  

A g: h-ne kimérésénél is sok le lat',ség volt • bé-
res meg  röviciit6sére. As egyik pl. Ai s  hogy nem mázsdvol, ha-
nem vG kfv`al mért& a g_: bonét, s azt vagy j61 tölt .tték m g,  

vf;gy • tetején n'gy hézag maradt. S teri_szete. : en e :zeri°t  
változik a kimért g.bona mennyisége. Ez annyira vzokass 4  
vr lt a►6ds.-ere lc Lt a vdl ég alatt a c :előd megy vidít sének,  
hogy  pl. 1934-ben /t..l a csak a:;k-Jr szerzett róla tud nzat  
• kors:rLi?!/ az Ulispén ut. ,sítja Lz elől jérőségot, ellen'riz-
ze, sazs.aban adják-e ki • c3e1{dek bérét. dia  nem,  folytassa-
nak le fegyelmi eljárást. De ha a he]yszinen nem történt  
meg a vizsgál t, v jor melyik béres mert pan:azra menni az  

elől j.`r6arlghoz, ;o y megrövid itettók? k ilyén egyik sem, e  
igy a szif;ar.. 	spá i uk z csak irott m +radt.  

z elmondottak elsősorb.. az 1929-33 közötti  
évekre Inr,Akosnpk, zonban ha figyelembe vesuz;ik, hoa a  
tutkcnélk4lick sz ~5ma Ss rv4sar. mév 1934-ben is  jel-ntós s  



- 24 -  

~olyic ez inségakeió /65/ • kor elmor.dh tő, ho,y a eaelhdek  
helyzete 19::3 elmultával nem  sokat j.vulh,,tot.., hiszer  aun-  
,cwnélkiili~ k még e •..kor is b ven vannak.  Ez a helyzet ;:zc;korlAil g  
a i,:,rdelknak még n..gyobb leftet5$éget et adott arra, ho,.ry az  
emberpiloon vólogaas:.mr, 3 ez a kizsdkaóry ol  s  fokozáodnak  
a 1,;:.etősőgét ..dta meg.  

A cselédi "at6t sz" azonbn fentiek oi l vére  
mégis éhitott sors volt. A 2z.rvani Fiirlsp már emlitett  

1933. évi januári szóm<r :.ezt is közio, bo gy mgyor sok munkát  
kereső m.:rsd munka nélkül. Ugyanez a helyzet arsz'gos vi -

szon'; 1 tban is. As Oruzá os Mező zd sági Kaarkz' jelentése  

szvrirt...' ...i'en r:.:gy $zóna 1 varr abc országszerte gazda-
ser cselódkinélkozáaok, ol, >  sorok részéről is, ..kik a za. ►ltban  
soha ebben a minőségben munkát nem v'llaltrak." /6íWA nagy  

kinélkozáonak érthető a b ttcre. A  cselédi sors, minden zzYo-
morusriga eilenLre, ha tovább nem is, de egy é;i , a caa]ddnsk  
ae,éllutéat, biztos keresetet je . enteLt.  

c./ A mtezőazd..aAgi munkások helyzete  

Ez a legir.kz:; ` }, változ6, mozgó réteg. i'o..tos szá-

mukat • válság alatt anndl is nehezebb 	ni, mert  as  
időközben munkát nem k4ott aresőg . zd sági cselédek, a.koróbban  
épitőmunksknél dol, ozók, vea aiáa fogl lkozdLusk /pl.kubiko-
sok/ is gz arapitják -,zómuk t. Agazdas.4i nehézségek előre-  
h•iladtáva]. pl. 4.orébbi kispara. ztoic is  ezt a rOteget  növe'li :. 

A fenti munkdatömeg idény jellegi aunkáket vá11:=1.  
T-vas: .z 1 a kukorica-, répa, v gy burgonyakapálás, kerté  - 
azetbezt e veteményezés eelenti .,z(mukra munkaaikalma.:t •  
Nyéror az aratás, cséplés :4 kereseti lehetőséget.A assógas-
da..égi munkásság ssj4tos cuo; ortj.:. a cséplőmunk.Loké. Ide  
bejutni nehéz, hiszen csépelni cincim tvber azokt.k,  a síi 

idetart-esik, 	tudj: . , ho y oly :.nkor utunk` ja biztosan lees.  
.-et, is becaul-e itt m.:,;át mindenki, nehoc;y kiesen a bands-
., . z.: a 'ele4b6 l t  

•  
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sszel a kukoriaatáréanél, gr - amőle3-, rEp3oze-  
désnél 1._hetett keresethez jutr.i. A azántA►st, veté. t ált+r-  
líb ri a eselc dek végzik el. Esetlik:, hs lv ,gyon mostoha  s: 
időjárás, alku].aa nuk ezeknél a aunkáknál külsó munkmeró t.  

AS 1930.  évi népszáalélás során a mző&azdasdgi  
Laur:k4sok közé ssámitották : . zokaL i8, akik aazimum 1 kh  
holddal rendelkeztek. Számuk következőképpen 	kult:/67/  

Kereső, 1 kh. _Ault birtokkal v.bd rlettel 	335  
Birtok i11.:tve bérlet 	 1768  
Mez3~ ,._ zd.asági aur:káaoknál elt:2rtott  
. zazesens 	 4945  

Sz rvas bassl  ,kosségánA a száma ebben az id Rben  

25 561. A mező, zd at`sgi munkások tehát •z ős::zlako. s4  

15,4 m-át tették ki 1930-hA. Ezekből • külterl ! e Len 941  

keres; és 1406 eltartott v r, összesen 2347, a kJlterille-

ti lt;koaűg 18,8 %-a.  

A aes664szd sági cselédek az összlskoseég 3,7 %-it  

tették ki.  Ha d mzód zd s .gi munkások és cselédek összls-  
koseéghoz viszoryitott számát ii.,:.zead juk, akkor 19,1 %-ot  

k-;uni. V ig; i$ bizonyos wegezoritásokk .1 I _ zt lehet aor.dr,ni,  
o,;y a lrako~:.46g 1/)-e cse ,éd ás mez6g ::d ságimunkás. (5k al-

kották a válbág alatt az inb6geseket, ukiket s községnek  
kellett segél;;  enni. Viusort il,,  en +.rény aellett nee: e8odál-  
koshi-tunk azor sem, hozy a k<;ssÉ:g hivatsloaan ineégsujsotta  
helység. Ez viszont new  jelenti .st, hot4r aa4i or a vármegye  

136"'`,,Y 1   kere  Le is kimEr,.1 t • koradriy as elől jár6.64ág kérésére  
Sz rvas segitésére siet. ..rre ogy példa • v dság id.:sz. kQb61:  



Az e 161 járóség 1933 j nu+ir 21-én megt rtott 
aén e1h. tározw,, ho y a belkysir.iaztertdl a ktizs :gei. segé-
lyezési al > j6ról 70  000 P-t kér. Az .ir,itokb61 rem 611 it- 
h t6 meg, mi lett a beady ry sorsa. Valóasintileg eluta•®itáa 
volt a vglass, mert 1933 november 28-án ujc.bb kirvény megy 

belügyainiszterhes, melyben 25 000 F segélyt kér a k6saég. 
A v61 uzt 1934 mójua 5-i  kelettel ka_ js me, a képviael8tea- 
tulet. A vái.:,mleirat azt t rtalm:3zzú, ho;y a mírri,zternek 
nem 611 módjában a kérés te : jesitéae, h:iezer il, en al .l:or: 
rendeteg kösaE.get lehetne oe:giterd. 
S;gi érbkéat is, Sz rvt.$or a pótadó "csu,:." 68 %, tehát kJlönö- 
aebb b-j itt  rem  lehet. S a képvi:elCtestulet, mit tehetett 
eg;yebet, tudoa>_`eul vette a kormány dOr:té€,ét./68/ 

Milyenek voltak a kbzst:gben a ...unkalehetőségek? 
A már kor bban említettek mellett decembertál mdre ius káze-
péi ,, morei idő  esetér: méh; ápriliJi; is, minimális muakaal--
k-.l::m adódott. Legfelebb fav6gdssel, g llyaz1Lsal, a ta - 
vas ,zal fék gödreinek a kiásásával foglalatoa-
kocitak. Méa murka alig z;d$dik. Ss srvLera is jellemző, amit 
uhá s Q ulL ir Tdpai 1'zi cima versében: 

"De télen:, télen a vil' magul 
$s vt:gtel en nagy estc;k csönd '  e vér, 
Az ewber medve, 11azi;;. és morog. 
Henn emberek és 	komondorok. 

A téli világ aosdulr=tl .nsás, nyug„im. a &sonhan 
csak akkor jelentett igazi pihenést :a ezegéryaég számára, ha 
aeafelel . ő ruba, élelem, t4zel8, s mcls sz ' céges j .v etc birto-
kában volt. 
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Erre azonban a Horthy-  rendszerben lig nyilt lehet_sége,  
a válsf,g alatt  pedig  pláne nem. De né sziik a dokumer tumok;  t !  

1950 mOrciusáb n az ali' pAn • aeg;;ei hei, zetet  
elemezve arről tudósit, hogy "kik m gfelels kereAlthEz nem  

,; uthett-k, asokr:ak a helyzete nehéznek mondh t6. "/69/ Ez  
a r:.egéll:,pitás Sztxrvaare is von«tkozi ., mart a itözst e,, hoL y  

szegényeit kisegithes..e, 450 ,` -t iv:p a vármegyétől./77/  

A 4unkan'lkilliek helyzete • nyáron terrészete::en  
enyhalt, h azon az arati si . , cuéplési munkik koreseti lehe -
tőa€:get biztositz ttsk. De se a ryfr, ue az ózz r_em hozott  

aldrvetóen kedvez' vél Lpzéet, mert a dscebori tiss .efogl4,-

16 jelentén azt élla,;it ja meg, ho ;;,y • ny rron kevés  volt  a  
:punk . .4.;) re nő ugymond azoknak a száma, "akii: nap-nap utár  
jelentkeznek élelemért a közsási elől jéróségo::nál." /7i/  

Ráedá:ul a me& e pénzit yi helyzete mér moat is ro:. zmk mond- 
t6.  

1930/31 tel~.n meg is in  ul Sz rwason z inségakció.  
Az  Inségenyhitési Végrehajtó rizottség 1930 december 11-én  
tartott ülésén elh.Aározz.a,/'. / ho y meginditjÁk a psnzgy,j-  
téJt éa szedik a természetbeni adom'nyokc+t is. Az kció  
eredményéről •  községi ,egz; $6 as elébbiak A jc.i 	., 9aolga-  
bir6n4.. s  

*brciu3 elején a g;,-"jtést befe aiestEk, melynek sorári  

96.,27 pengőt adott össze a  1 korság, ehhJz jő..t • népjó-
léti miniazter 20'^ pengőnyi adom ny . rősad6 je11Egz•l  

4078, 27 P-t szedtek be. Tartsészetbeí: z 'yon kevés jött be.  
A befolyt összegből 325 családot sekélyezte:, öaazoten 12d_ 



embert. ..4zek természetbeni segélyt k.•ptek: buzét, ]iLztet, 
az..lonnót, burgonyát. A kiosztott adomám értéke 2.350,50 r. 
♦s inségm unkák során, melyek 1929 dece;..ber 23-t61 1930. febr. 
28-4; f ol, tak, 650 embert foglalkoztattak, a napszéni ért€ ke 
5.773.14 P. A "ae_61;,re u ltak száma zonban naprdl-nspra 
r_ő'. A jegyző a közadók módjára behajtott inaégj'rulék ki-
oYztását is sz 1kségesnek t. rt ja, w ,ndvár., .io j rot;. z volt 
a taval,, i kere,et, a tél viszont hosszu. Es a kiosztás v.ló-
szinaleg b is következett, bér erre nincs adat. 

As ínségukcid keretén bQlal megead6& A a log - 
szebC../ebb rer..letekben a g,, ereknek élelemmel v:l6 ellátása: 
fejenként 2 dl tejet és lo  :kg kenyeret kL, taic. 

Amirt a köss gi ,436,z6  fentebb iamC.rtett% 
kitlnt, a köza6b eg, re több ins<:gest k.`r;tel.en 

ellátni. Azonban hasor.lSar: siralmas s  ax:ae hel,yzete is. Az  
alisp4n 1931. febru.:rjdb r a következőket 	me0/73/ 

z inek:gesek-...a hiv talokat 6ll4ncld pans&zokal 
ostromolják é:: segélyeket kérnck...n ,pr61-si.. pra több kétség-
beejtően nehéz helyzetben lével ember keresi fel az alispáni 
hivatalt." 

A fenti helyzet 1931. áprilisári még nem .>ok'*t 
javult." : ezőgti zd 	földmunké_ség helyzetén érdemleged 
javulás .ég nem észlelhető. Helyset.lket még az eddigieknél 
is  vdl.ságosebbé teszi az a körulmény, hogy a mezágazd+.sági 
földmunkák megizxx:u1ása az ició járós miatt késik." /74/ 

Május elején még minisig tart a ,.unkenélkúlirég. 
As alispáni jelentős szerint eddig az ir:.augeeek, a a aágaz- 
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dcsági munkások kereseti lehetZségét c.ak az inet3gmunkák 
jelente ták: utak t juvito . tak, 664 . . t hoztak rendbe. 
.6sek a munkák azoi.b .n nsagyon kevés embernek bizto3ítottak 
me6élhetébtt A hLlybeii uje66 az rrliapén jelentésére hi- 
vwtkozva a következőket ir,;as /?5/ 

- °L an t‘AaLg,, ttunkala van é11 - .nd6.b munka 
r.o1,;.s1, boa  ez  a szokatlan ,uunkranélkúlieég a h: tóságoknak 
méltén okoz gondot... A h • . Lóságok a hivatalos agyek elin- 
tésébére szánt idő  tekintélyes részét munkanélküliekkel 
kén, Le ler. elttSlteni." 

Elmulik _zonb:n a ro.: sz idő, jönnek  a tava-

szi munka, majd az ar.-t4s, :.loud sok munkáa'rfa kell.  El  
tudnak-e helyezkedni a munkotrdllelSkY As alispán szok&os 
jelentésében azt irja, hogy a 'unká:.ok 90-95 %-e murkéhoz 
ju ,ott, a igy a mezágazd .sagi munkd::ok helyzete kielégit ;- 
nek tondhk3td. Helyenként még mut, .áshiáayrdl is b :1.,zélnek 
a megyében 1 /7v/SzJicAlan je 1er._ éa a 3.;-es é vekben! 

Az  aha sni jelentés biz _ koc 6 hl.ngj• hs maro-
san. WegváltJzis. J6foraán stég be se:.. fejeződnek az  ar .táai 
saunkAkt jövő már 	jót naa 

/ .z alispán, agy , I i;; arról p ra zkodik, ,:o_ .y _lig folynal 
be az ._dók, "csak a koraCny aegits gében kell tehát biz-
nunk"./77/Erre velilóban a ar sz'lkaég is lesne, hí-zen ha 
nem lesz pénz, ez a aunkHnél.ulieknek nagyon nehéz :.etet 
hoz. s t állapi t jrx meg, • tov bbisakb' _ n az alisa; s .r. is, mi-
kor a követ ezók';el folytat;;• jelentésit: 

4 



-30- 

munkások eserrzyi L.: megeit, a tél folyamár r. ,  m 

fogjuk tudni foglalkoztatni". A szegények a kössdgt,l seq. 

várh tasak sok jót, h .,zen •nn<.,k penz;i; i helyzetére, s pót 
dó 10(16-os fea_ mez• jellemző./78/ 

Ho, ' 	mil ., . r: tél elé né nek a mesdg zd sági mun+ 
kéiok, az aliapór: jelentésekből a továbbiakban szépen nyomon 

követhető. Eg; ben e n2 omor, az éhinség, • reményte, ena t g képe 
turul az olvasó .% `_é. 

1931. ::któber 18. /-z rvusi •+irlsp/s"... a munkáa- 
sig helyzete a téli id:,azaaot ill tően, igen neh,znek 

kezik... rövid idvn bola a munkásság igen tekintélyes réase 
• legszakségesebbeket 	 Enn k oka, pedig  az,  
hogy sok-n kénytelenek voltA a k reLett ter'ér,t eladni, a- 

d6.iság:.. ik fedezésére. 

Alie .uni jelentés 1931. dice'ab • r 16. - A 	zd nági 

viszonyok é1t_lénos leromlása p.ngást idén elő, mely lassan-
ként a t `rsadsloc;i minden rétegére kiterjed'. /79/ 
A n,,omor eryhitése érdekében a k ,Ireakedelmi miriazter vasut-
épitéai munkák beirditását igéri, 120 v&gon gabonát fognak 

kioszt ::ni • sze vények közö . t. /írnek • 120 vegornak s sorsúról 

a tov bbi dokumentumok nem tájékozt_tnak/ 

rvasi Hirlap 1932. febrs"r 23.: A gazd sági 
«semak napssámoa munkást alig foglelkozt>>tnek...A munk6sség 
nyári kerescttt már felélte. i. áz3rvasi Hirlapnat ezt e meg-
állapitésát te:m szt ja alá az alispán 1932. áprilisi je Lertó-
aében a kővetkezőképpen= "i_z inségesek ssáaa lényeges szaro-

rod,st mut-t... A mezógazdas .gi munkásnak tekintél, a ea rsze, 
h._ tds:+gi támogatéaa'l volt csak képese magát fanntzrt.ri./'o/ 
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A fol4;6 évbcn, el;carűlend3 , , z ilyen  t me6es aze t,,r~;; ai:gc:t,  

j 	aliepán, as aratógépek h sznál .tárak a betil-  

tá4At, ho,y C.bben juthassdnak keresetiaez.  

Hogyan segiti, az egi  . blc "r}t is  nehéz anyagi  

h. ;.ysetbe ktrr._lt köz:,;ég a nyomargókat? As előljéróaág mér  

1931. novamber 8-án / tehét a tavalyihoz kép,aat egy h6nt4p-  

p,1 korább n!  /ki..  d  ja felhívését a szegények sstageezitésére.  

Ugymorrc3, az a közaeg l'os:rágár.+ak a köteleesege, é..ert a  

korsstény ineégmunl:bkat ir.ditani nem fog. Pedig a murk  nél-  
kdliek szQ:ua igenca k tekYrtél ~ es t A közsegi jegyző öasze-  

gezé .e <: i<;p j;ir., e ktiza4 elóljáróaága 1933. ssiá,;us 14-ér,, az  

1931/32-e;y in.4akci6rbl a következőket jelentis/81/  

Munkanélk:iliek 	523  
Munk  r.-élk-liek 	gjmirt:k  

5zém4.: 	 2238  
Munkaképtelenek La+ámas 	486  
Mur:k,•képt.e:ler•,e, ctoeldd-  

tainnk számas  

saeeen: 	4574  

~~ :lácifGs 	 1011  
ctr ládtagok: 	 363  
tsszeser,  t 	474  

a= =IC=  

A munk•:•né2kil,..liek ée aeur.kaképtelenak sz is r. ce, 14:c3-  

tgokgal eg~..:*_t 4574, a közs4g liAosaágának kb. 2t, 	.  

Kős4.1..k kb. 2500, vagyis az tisezla,kcoseég közel 10 :;-a  része-
salt munka ellenében aegélaten. /4,2/z 	,:ele az  



elszegér,; edésnek, hissen 1930-31-ben üsszedsen seek 1938 
embert kel ett segélyben rébzesi_eni. Ezt a tényt egyébkért 
a sár korábban eslitett alispdr jelentések elénk vetitették. 

1932-ben késón indultak meg a tavaszi munkák, a 

iby sóg április vég .n is, jóformán teljes szenet van a föl-
deken. As alibién m2juei jelentése, ennek okát a szokatlan 

na ;;y hidegben és a belvizek meglétében jelöli meg. Es perire 
az dhezőkeL nem nyugtatja meg. Ahogy az al .ispár is nejezi, 

a ...unkésaág 8z ins6gmunkő,;at reklamálj:. 

A mezőgnzdoatigi Lurkésság számára, azonban a várva 
vart tavzsz, á• nyár oem hozott külőnö:ebb enyhülést, jelen-
tősebb u.unkualk:.lmat.A késői taveazodéa után ujyar=is, • gaz-
dák "nepasfuost és réozeamunk st alig alkalmasnak, s a ta- 
va:. zi munkál: tokra nagyjából fel. ant'yi munkás tudott elhe-
1...eskedni, mint 1931-ben."/'3/ Az &liepán a sok munkanélküli 
mezlétét 	magyart.-se, hogy vizaszorult a cukorrépa- 
termels, a hiába volt korábbi juvaslats, a gazdák, hogy ne 
kelljen ti.unkást alkalmazniuk," nyáron elővették as aratógé-
peke t, kölcsönadják egyen ,nak."/84/ 

A sunkalehető•óg tarén nem hozott javulást os das 
sem, "hiszen a sunkés.;ág télire tartalékolni sc..:.it sem tu-
dott."435/ !iem is csoda ilyen körülmények kösött, ho j a 
következő Ev jaruér jéb :n, ss alábbi helyzetelesést dja as 
alispán: t " a sesőgesdaségi ás ip ri mursk vaség köriben r z in- 
ég, ás a szegénység kétségtelen jelei mutatkozr::k."/86/ 

Az alispáni jelentr': ek által adott szomoru k( bot 
konkretizálja • k.maégi jegyzőnek a azo1„abiró oz "i:,ra flott 
jelenté e, 1932. november 24-4r./37/ 
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Aki 1932.  novemberében mur~c1t véll ina, összesen  

310‘. f6, d e o:,: , láctatiok nélkul. ,a  őket  is  hozadazéait :rAnk,  a 
aegclyezendók szAna magh lod j.y tGz 1931-ea kb. 2n Z-ot.Est •  

feltételezést alátám ozt  j a k.:ssE:ai e1ő1 jdróség 19)3. mélju8  
10-én F:elt jelenta6e is, .u,ely a aunkariéi '_zsli.ek asáaát  

1932/33 telén igy rógziti: /844/  

Yunk,  jnélkiiliek sz . ma: 	947  
'.ur.ic .nélidliek cool cit•.+g„airatrk  

az ma: 	 3766  
Munkaképtelenek _:zéma: 	320 -  
:y:unk képteienek  e.• ~ .1:dt gjrai- 
r k o sámA 	727  

5760  

1267  
co  1ádtagok:  44

,.53 
 

A statiuztikai ad to.v. szLrint a munknnélkiilíek do  
aiunkakép Le Lenek s 4s.ima a eaaUdt  ,t:gokkal eg, iitt 5760. Na c ak  
az 1930-b. ,n meglévó lejeosAgot veoozdk figyele:abe, az őa.;zla-  
k000ágnak 22,5 %-a Wunka nak41 van. Az 1931/U. vi a:..Ato..-  
ho d;  viszor ,, itvc., ; Aig aztzuk 1186-tal n6  Lt. Az etile.. keciéa  

21,1- 	ti•-os.  

Sajnos arról ntm 3z61 a jelentés, hor,y -ilyen  
ssssegben sedelyesték a mur:banlkiilie ..et.  

A februári azokkásos hangulatjelentés cask  annyit 9d tudtul,  
hogy  aebélyokcióbt;n 258 c.-:bléd r6sz..ault, Jssasen 665 oss- 

 ~cta  `.ur.~Ca ellenben ~ed~~t39  a.:aláct~~  i425 ,e,.  ~ 
ád-~,g~~89/~ze szerxr.  a a g~ en  r~ e$ea . • az~+ma  

4100 kör,.1 van,  az egy evvel korébhirak majdnem a dupla ja!  

4  
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As emelkedés tehót azá::.ot Aevá, még akkor is, ha feltételEz-  
s4k, hobs  eg;,.:se_ többször k4ta:c se~élyt •  

Az e1szQbényerés azonban r.emasa ssarvaai .jelen-  
sét . A helyi u jsdgok a korabeli dilapotokra vonatkozóan,  e~ 

fia,yeiemreméltó hirecskét kós3lneks/90/  

"8uda;,aeJti jelentés szerint o kezőg; zdaseígi Kama-
al;  ös,,zogw..jtF3tték a mult év órstatioztikai ada-  
toit. Legujabb adatok bisonyit jdtc., hogy a falun  
az élet 100 %-al clr':gult a bé::e óta".  

Ha csak a u, » n.4lk'liek száménak éll%ndó emelke-
dését vesszük í'ig,, e1e ..be, akkor is igazat kell sdr:i a fenti  
hirnek. Pedig, amint a későbbiekben kider..l , a kiagazd€k  
helyze Le is rendkivul nehéz, s sz ugyancsak a fenti megálla-
pit€.e hel ;;  ea voltát t .szt ja alá.  

1933. január 22-én, ráz u t apán egy L í' ' rptat in-
téz sz elől jóróaághoz, emel' ben közli, hogy a kereseti lét- 

minimum mennyi. As alispáni hivatal számi  tássi az rirt a  
munkásnak havi $ pengőt, • c .4 láutugoknak fe ‘enk 'rt 4-4  
pengőt kell biztosit +ni./91/ Ho& az mil, . en ellep xtően ke-
vés öJe; zeg , akkor derdi ki, ha kisz4mitjuk, bogy egy napra ,  
kb.26 fiaér jut. Tehát a jegyzőnek arról kellett g;nt:_>akod-
nia, a munká:eokat u. y beo, z. :-ni, hogy egy nap alatt m=::gkeres  

sék esy liter tej árát!  

De  ebből sea. ett senomi! Xég ebből semi Ez az is bísonyitja,  
bo' y • korábbi alig.>ru utosWs módosul juniusban9 2  u,  
hogy amennyiben nincs pénz, akkor a kereset arányosan le - 
asól ith Ló. Igy jön ki zt:fin az a helyzet, hogy 1934 tel r . 

7,50 volt e_.,y Személy keresete no embertől adreiusig,  z 
havi 1,50 penge./93/  
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Hogyan al _.kuit a szeenység helyzete 1933-ben 
Az óv elején még kevés a munkaalkalom. A tél folyamén, a 
község teremt bizonyos munkalahet6a4get, pl. gódórtatst, 
ároktiaztitáet. Természetesen es nem jelentett a munkanél -
k..lieknek nagy elfoglaltságot, a uwint láttuk, munkájukkal 
igen kevés pénzt kereahettek. kevés munka:lk lom még a."-
jusban is. 

A nyári munkák asorbL.r wost is,  akáre. ak t:. valy 

isWét co, .16dáot okoznak. Aratásnál ug, an ,i  nopszám 30  kg. 
buza /nőknek 20 kg./ de a pénzbeli fizetés nagyoz, kevés. 
Aubusztuubcan pl. a napszám már 1,50 pe..g6, nőknél 1,2C. Az 
r. tusi természetbeni inunk€ibér megfelel as 1929. évinek, de 

a napezácabér pónzbeni értéke 2,52 peng5nei: felel meg, • 

mostani 1,50 pergővel szemben. A helyi ujság, a mezdg•..da-
sági munkásság nehéz helysetére váld tekintettel, közli 
•L• • i el-ivaLt, hogy a gazdek ne h; =sznél j nak aratógépet. 
Ennek azonban val6azindleg most is, akárcsak korábban, szin-
tén nincs fo,anatja. Ezt as liepén szokásos októberi jelen-
tése is alátémasstja, amelyben azt olvashatjuk, hogy igen 
kevés ,..zoknak • mezógazdaJági dolgozóknak • széna, akik 

tél:re t:rt.lékolni tudnom:, kereaménydk egyrésze ugyanis, is-
mét korábbi adósságaik kifiset sére ment 01./94/ 
A szeptemberben kiadott jelentés is sz'ikeégesnek tartja meg-
állapitoni, "hogy • napszámbérek nagyoz. alacsonyak."/95/ 
Ha két alispáni jelentés ,Algállapitásait átgondoljuk, ter-
mészetesnek találjuk a decemberi jelentés következő szav.titt 
"...A mezóg sdm.si munk:4aok...a nélkllöshF_+tetleniil ez+:keé-
ges eik.._eket nem képe.aek beez..resr:i"./96/Az aliepin jav=,sol-
ja as inségmunkák bevezetését.z azonban valóssinal_g cask 
j mbar  óhaj u.aract, ha • kormány nem segitett, mert a megyei 

adánd;, csak ti5 1-át fizették be. A közeg is 62 %oa pótadóv...1 
lk3tesik. 
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Sajnos az 1933/34  telén, végzett dhaéaaicióról  
pontos kimuUtá:: szintén nincs . A kbzállr potok.ról 3z616 
jaruári jeler:téa~7  436 eegé1,, -err.ett cseládot wait 1701  
csA.Adtaeggul. A továb' isk foLamin szá,m..k eszik gyarspod-  
hoto A, hiszen 2-40 inezs3gai.d ..: +gi, `:a 450 4:4i mur.k Ta  - 
r.:Yk~li van. /90/ Áprilistan 125 asal&.£át rrvsZe, itette:  
seg+ál;y ben 331 c.. 1ádta,gt;:* 1. pontos as3 Aok híján is mag 2-  
1ejth-t6, ho.„y az insisgese':: azáms, 1933/14 efv telén to-  
vább eak:ikeaet,t a kordbt i.hoz trépest,  hiszen az áprilisi  
wurLanélk.:1'ség is kö$vetlenul erre  utal.  

A mezóg zd -sAgi mur .ksigok, ős  mursr,:n61:>üliek en-  

teb',  vszizolt, vPilság Laatti hel, ;  -ete után nwzzslc meg,  ho-

sr  a' . al.ult 	a mur.kab reki Itt j6részt az 1ibp.°xbi ire- 

tokból 	ith t6, nsFarárcb: reáet kell figyelembe ven-  
3  i.  Ezek terméazetsver a megyei  átla,ot mutat  jók. V iL aont  
az  e6.es j€ráaok ktiz • .tt 	elUrések nem 1 :hette4. j ‘lcis  
erre 	os3háza esete, 1930-b6l. ~.̀ 'iue 46nsptól az  É_v vée  
ter  jecLen uj, elaC.,onyaby r. .a, számbéreket ke  '  lett trae61 1 -  
pit pia,  ug;, anie 	korábbiwk..:t a minisztérium azért nem  

hs.L4  t.a vóvá, mert au. ge ►snak t rtottL :;k. t. "Arm-,_ az ujon-  
r.s9r, ir► ._ 8411 iitoítak is,  a  sltzt.rvZ iakhoz képest, 	se►k  

:lizsaég,u:Cben pl. 1930. aze; w  teklber iz6n ,  Fban 	r:•~ ,:  - 
saéma• 2-.:. 00 pengfit k re:,hetett, vroüházén 3  pengőt. ezar-.g-  

:u7mon ug,,;  ar:az volt a  férfimunka  kere eta.  

A tk:rglralt időszakban a következő étL,gbe:rek  
alakult k kis  

: ssnrvas 99 

fCrf i 	r.8 

Megyei 4161 11°  

férfi 	ró 

{?rs zazos át11°1  

fbr: " 	r6  

196.9 2,6 2 ,. ,5 i,g 3,o0 .:,2  
193o 2,5 2 2,6 1,8 2,6 1,9  

1931 1,5c 1,2o 2,o 1,4 2,2 1,6  

193.. 1,5 1,2 1,4 1,o 1,7 1,2  

193; 1,5 1,2 1,2 o, 'o 1,3  1,0. : 

l 



Amint a talas, tból látható, l930-b : n • napszám• 
bérek átl,g,a ség nos  igen rnutat,;a a válság hatását. 1931-ben 
sár a férfiak átlagbére 1  pengővel, a nőké 80 filldrrel 
estik;cent. Aeg3ei- és országos átlagban :b. ugyenez • helyzet. 
A válas'g ca ,sik két évében , Sszrvaaon nincs változQs, de 
megyei de ors zágoa 3+.lagb$n • csi,ikkenés tovább folytaAdik.. 
Azt is megfigyelhetjilk, hogy a szarvasi átlagbérek 	térnek 
e1 nagyon az országos,  viva a megyei átlagtól. 
A szegényedés oka, :,r.zeiyet fentebb  megfigyelhetL ::nk, tehát 
rem  ela.Fsorb :.:n az átlagoznál kevesebb bérnek tul.s jdonith:.,t6, 
hanem r ir:;`oss4 szociális öos.:etételér.ek, .tz►ely • munka- 
le°letaét;ek 	osőkxnését vonta m:.ga ut4n. 

d./ Akisbirtokos lo rrw;sz tség 	, _-e te , 

"44zze ur_.m, monc'. ja az eL,._ ik, 60 év kő- 
egdsz élet . unkú já-ral szer-

zett F holdas fi_.ldecsk r élek t.atodm .gaanma.l, 
.:r:zel;ien 7:ár ezer Ferz6 adósságo v an. 

birom előteremteni a kA.ü.tot, :'s morrt 
t6rle9zt6st kivánn_k tőlem. 
•ját az .d ̀ , €s ..:egé1hAés3" 

A gazdasági viltigválséc; legjob 	a kevés főid- 
del rendelkezőket sujtotta. A 3 holdasokat a községi  jegyző  
1936-ban sár legszeg,:r{yebhek kUzé sorolta. Es o1Q té.az.zzt, ; 

• fentebb emlite Lt megállapitds t, tzáarészt azt is tautdt ja, 
bogy  19;6-bar mé6 neat 	viget a degprhbélt tdao;c, hn a 
megye kiv-rcui a fenti kategóriájuak létszámára. 

A vé1sEg al' tt nngy megpróbált.. tl+sor:.t ét616 pa- 
raaztg zdr3aágoknak felső h..tAir4t kb. 15-20 holdnál h, téroz- 
h4t,uk meg, 11 szen a korabeli saámitsok szerint, tség a 

t 
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15 holclual rendelkezők felett ia otL lógott a vélbdg Wank-

les -1c,=roLa./102/  

Hány 	c: ? 3dot érintett Szervuwon  

tultermelési vélsóg? Az 1-.0 holLib terjedő fiil.birt ,Aat  

.r581 y'zes ly birtokcol ja. 	hecaek 3 tezu ca 14c;ot ves z..r: _  

al L  u1, Al. 8000 embert jelent, hozz3vetőleoeser a lakoaság  
1/3-át. A fölubirtoLok ter,.ietenek kb. a 38X-ét t ,rt jék  1ce- 
zaicb,:11 az eml.:te i.tek.  

l6ie18.t a paree.:t66g vr`i18ég alatti aorJér.ok ala-  
._uléaét részletesebben vizs bélnévk, nézz,.k meg réháry az€r-  
meaterméry érár,:k ir:g :.ozás6tlCs k azokat e t~.~rmér:AL• et  

vizatiSl;;uk:, auel ~ eknek e lad6sából a p. ra31.ts g,  

beli bev~telt remélt.  Az egy3ior..ség :,;Avé€rt rz év gi fSra-  
k:at ve::szk:k figyelembe, his-en a tendercia igy is megf igw el-  
hető ./103/  

19Z9  1731  1932  1933  

br.zas  20-20,50 P/q  10,5-11 /q  7-11 P/q  6:/q 
 

13-13,50'./q  12 P/q  6,5C-6,W  5='/q  

10,50 :/g  14 P/q  6 P/q  5P/q  

csöves  
tengeris  8 -8,50 17q 9,3" P/q  3 ,80-4 P/q 4P/q  

A t : ~láz<..t edat::it vizsz; ,Alva azt te,s +s.tt?  ;; uk, = .:ogy  

a b.,za Ara 4 é alatt tb?i: mint 1/3-vA csökkent. ?:'.zt ter-  
méaz _ tesen auk tényező befolyásolt . L1.-sorban az el dtrrtat  
lvrs:.g. Az ulac3or;y árakban azonban rét,gtelenu1 lud :.za a  
busa vetéater..l tének a$ 	növekedése, melyet ;Lég a  

gazdas . gi válsás sem tudott megállitoni. Hékéa aeg ;y 6ber:  pl. 
1929-bers a szént6ter4let 43,8, 1934-ben 44,4 %-dn fol, :•t bu-  
zatermelés. Crezkoe viz nyla Lban ugy enes . . -:k etelke 6 tendon-
cis  figyelhető meg./:04/  
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A t k rm "ry  j 	term n;, eknél a gu: _air6F: kb.  

50 Z-os s különösen n gy ar6n,yu a  érthető okokból, -z 1932.  

ivi n• gy sertésv c; sz után. 11163-ban ez drzuhan4st a j6 ter-  
:a6aeredmérzyek is előidéshették. A p&rarnztgaadaeágok más be-  
ve`teli forrósa as Qll.itok elbdásából szbrmazó jövedelem.  

Nézz" meg tehAt as 611at«rak alabuléeát is a píacfe1sg, , e-  
lói jelentések aalapjén!  

A követ;c:z6 eredmWnyeket ::pjuk: / 

1928 	1929  

december 	december  

iséas  ló 	5C-120 ° ' 	1-0-40C P  

05/  

1932  
december  

45-120  

1933  

Junius  
80-190  ~> 

c.: ikó  
nfiSsfa éves  

borju 

30- 80  P  

70- 80  

40-101 r- 

60- 85 F 

40- 70  

40- 70 . 

30- 90 x'  

25  
2-3 éves  

aasö 100-200 P  150-200 P  80-150  P  6C-174)  .~ 

tehén _00-500 P  370-560 F 10-25C 60-150 r  

ökör pAr  ja 30C-500  P  450-67o 1. 
 

100-15  • : 180-4(0 i'  

Mit mut tnaik a számok? Az igáslov..k ir6::t i ke -  

rEulrt 19k9-ben ado; növeksz:k, 193-ben c‘zorb ,,n n. gy zu`ria-  

nóa követ-ezik be. ;g;  év aulva uja‚b te tlendllée taapasstsl-  

he.tó .  

A csikó ára: nem .,ok t változik. Es persze nem is  

c::ode olyan iL .azokban, mikor raaciondlia a kell zd 1kod-

ni  a  • csikó pe'ig még meg; nem erősödik, e:..i felesleges taa-

k •rmánypuas 4t i tó.  

A az. rv . saarha 4ra szinte egyenletes e-Liskené:;t  
muta4. 1933-b :n kalönöaen g, er ge s kereslet.  

4tA  
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A «zártásra, igavond'ra használt ökör ár : . cask  
1(M-ben  rendki .. ►1 1 csonk•, • következő  évben szinte  
elv ri a v41 ;, előtti szintet.  

:arGeraee még meg, izs iAlni a sertéeár:•k alnkulé  -  
CA is!  

1928  
december  

1929  
december  

1932  

dec t:...rer   

1 c 	6-10 r  9-1 	1 5-6 P  

1/2-1 	. 1 c 	-0-30 P  40-60  15-35 P  
anyakoca 	40-50  60-85  40-C^ 7 

 

Ha a aertéa3r.,b. t megfigyel jak , zt t. pa.szt,•lh t-  

juk, hogy 1932-ben az árak úzir,te e1..óriL az 1128. áv  szint-
,jót. i.ritszóli g teht it seami probléma nine-.  Igen  'im, cask-
hogy 19 ~2-ben eert6evész pusztitott, aa:i a sert6se_. sZám4nk  
a csökkenését eredményezte, s en.: ek nagyfoku $remelkcacSat  
kellett  volna hozris. Wgeem ez tiürtt:nt. Hogy ez igy volt,  
er_•rek madyarézats cask  az lehet, hogy n<.gy a p.;nz .4elers4g.  

Ahoy a áz rvei jxirlap is mcgjet;;; zi, a.$ olc..b wurorioének,  

sert6 snek a " ezegényebb munkásosztály nem lét ja előnyét,  
aert azt...pénz hiányába megvenri nem képes." /10E/  

kisge da, aa;i 1932-ben .izo Lt sert 6b451 ac-rt  

pénzt szerezni, • sora ironidja folytán kétféleképe en is  
károsodh..tott. Az egyik lehetősége az volt, hogy megdbg -
lött a serUse, s nem volt mit meghizlalnia. Még rosszabb  
volt a helyzet, ha akghizlslta a jószá' ot, s az elfogyaszt-
vén © ta_.:.:xsaányt, aig az eladás előtt mondott bucaut as ár-
~, kvild6r-:..k. Ilyen kőralmnyek között, szinte még öralhe - 

tett, pia bár olc_61:, de sikerdlt a scrtósen  tul:dni. 
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A :entebb iam,ertetett illat- és terafnyér: Y is  

zo1 jCc, hotw a par,Isztság álete egyre n•hezebbá vilik.  

Már a vdlaé,; kezdetán is sok  volt • p=ir.Ass. A tzgyk !, •  
sertéspestis, a kartellek t lkepásai okozt.k gondot  a 
g zdékn_k. A következő évbor is  elsősorban az  érték Sité-  
ai nehézségek jelentik • legfőbb b:i jt. a . zal  ;:1.  • buza  
q-ja atr 15 , engóre oa,k;cent, Eredig • b nkok 	kezdik  
~~;ve .elni 

 
kölcsön ns,,yobb ö.;.. ze ;: gel velő  törlesstését./1o7/  

A p.r-s4tg. . dAiágok teiaét már uut la ht;r pófogóba kersltei.  

1931. „január 11-in Rossik Q',örgy helybeli  kis-
birtosos Ady cikket irt a Szervasi Hirlapba. Arra cereaett  
vél ' zt, mi .z oka annak, ho, y agár országban " a mult. évben  

10 hónap alatt 12 000 kiobírtokoe árvereztek el." ileaénye  
azarirt AL, k as, ho„y sokan ,érté telendl vették fel •  
bz.nkoktól a kölcsönt, s nem számoltak azzal, ho_y • nagy  
kinálat és a gyár kerc_.let miatt a piacon árzuh.miás  

A cikk irdj  ,  az ország,oe g :_ zdaságpolitikát hibtzt tja, m.rt  
a aeg ,ond31_.tlan ő .zd6k t anyagi romlósba dönti.  

Roazík Győrg;Trek sokban igaza van, ..zonb:tn nem  
veszi észre, :aogy a gazdasági nehézs ge& : emaaak asubjektiv,  

hare,sl objoktiv okokra is  viassavezethetők. Hiszen a kisbirto- 
kosok,aikor o nagyobb er',agi haszon regényében kölcsön •egits6-
g0el próba4ltbk g ,  . zdasóguknt fe jle az Leni, honna,n gondolhat- 
ták volna, ho_y a világon tultermal6ai véleég söpör végig,  
amely őket anyagi romlásba dönti, a esetleg aeglév( vogy;-n-
ké„uk is aluszik.  

As alispán 1931 végén már uta a kisga.-dasigok  
nehéz  haly:.et3b81 ,red,: tovAbbi következm_ryekre is:  
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"A icist.;ac.dso6gi ,- iszonyok  dltaláros leroaláes  
p4ngbst idéz  elő,  .::mel3.  lass nként a tdrsaaal.om mird:n  
réteco:re k &erjed."/108/  

A p'..soszttárssdlom által 'r .;8 elszeuérjedéeére,  

nz:a,;  or, jellemzők  az aléb`i. Teidák.  

1931. október 18-árt, e 5strv .si .xirinp E18 a  
kovőt m.:,z a taplót ci..:mel egy  rövid hirecek4t közöl. A  
néháry soros iras rról tájékozt t, ;  , az olvasót, hogy  a  
gyufa mebve3+irldab, 	dreuic:l::.edés miatt, a legt:bb ember  
_Malőr,. komoly kia3dgst jelent./1C1/ Gyufa hi3dr., t+Ilt a  
t~~gMrjeaztés szerazátu=, a t . p16 .:s • kű lett, hiozer eh-  
hez a parasztc..ber, v:.  gy a nal: : z,:imos is könnyen hozNti jut-  
hLtoti..A c:oh.nyzábt ug;;  an a cikk  rem  teszi  save., de 7,16-  
azinu, hogy • szarvasi szegérye►:re is jellemztS az,  .w t 
0 6ESef Attila  i) sztabadszbllási emberekról irt, a Holt vi-  
doh. c. vers , ber:  

"%ls szob:.:bur kis p~r;:szto,,  

Eigy piPézii:,  de .arasztot. 
.6zeken rem esit ima."  

136- m sik ,  aár 1930 ry ra óta huz6dó .rob16-
ma a ta x cyi kémények sepertetési díja. Ez a v41(47 alatt  

ol:  n rat,y vihart kavart fel, hogy nemes: k a he1jbeli uj-
6ág fogi= lk3zott vele többször, h. rem m, :g ez . lispáni hi  - 
vet I  is. Mi jelentget , e itt a problámdt? A sopertetés  
szempontj b61 3 körzetet h.tdroztsk ment egy  városit, a  
várostél 6 km-en bel;ili és • y azon kiv ili terdlAet. A  
fizetés keményenként 24-36 fi lérit, terjedt. Miért .olt  
ez sok? ~.zrrt ,  mc rt pl. egy ne szá.L s étlegkeresete, 1931-
-be: 1,5 P v. it, s igy napi hdrérek az 1/5-ét ea,nAlta  
ilyesmire k. dni, hiszen a pénznek bizonyéra, m4; nagyon  

(IL  
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sok helye lett volna. A kisg . ,zdák a p.nzhiány miatt ugyan-

asc.k nagy jelentósiget tu donitottek ennek as egynek.,  
annál is 	m._rt akkor t5bbnjire még un. sz . ^b+dkémé-r  
ny ek volti k, s lesepres::k a L .zd'na ._ nem jelentett k..lö-
nösebb gondot./110/  

A hug;y- at, kra nem jelentkezett örvkős ciml kis  
hir ugyancsak h4 tükre  as akkori áll•rotoknak. A c ikk arról  

sz61, hoia az elaunyt gezüblkodó örÜks,:66t senki nem arr-  
t• átvenni •  nagy adósság, teher mi. tt. Sem  a 4 g,y eraaelcrek,  

eve a ICA  testv:;rnek nem kellett • tekintélyes, de nagy  
ad6eság6a1 terhelt ingF}t :°.n, s igy  sz, az 411! nrrp azellt. /111  

Az élttddl os el.szeg6Ived4', 	ért  :.:sité:ai 
nehézségek, ai nagy adók, illetve adósságok okozzák. A he-
lyi l& 1933-- ny `.rjn a kertel  . ~k tulkapásei, illetve az  
árverések ellen tilt:..kozik Ar,t'si gondok cimü cikk ben:  

"Nem puaztit r:;zsds, nines aszály, de....  
rajokban járr.5k a . 4;reh... jtók, foly-

na_ az árverések. ge6for:tolt és gyors in-  
t6zke3csekkel lehetne a h jokon segite -  

ni. "/112/  

dr r6th 'rál, . z. .ryas  or:azággyalési képviselő-

,e is az ártvkeaitéai lehet8:.,ge.;et, ez wdóicat, a nagy köl-  
csöno;Let teszi szóvá a p,rlsmentber.s  

"L z"n. d.:rv esett a buza, illetve mée tormé - 
kek ars.  
A m r4fA szinte csuk kényszeráron veszik...  
gg;red,.l a felvett páns értéke m radt válts -
z:;tlszn az ut'lső fillérig. Igy állott elő az  

~ 
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e végtelenül nevetaqges /sic!/ hel;/set, hoty az  

adós, 	aseldtt...egy hold föld ér.'t vette  
fel  készoénzben kölcsön gyandr:t, ai.on 	hogy  
az  azóta  18 k-ig is  felni  k tok. 1 mAr  

eg,, szer visazt f izei.te kölc:;,r:tst,  as  még stdtadig  

k6  t hold föld ér&va tartozik." /113/  

Mindezekhez a nehézségekhez  járul, :tot;,y ismét  

swrtésp,_,tis t: zedeli a j6aazágaáillomár:;  t. Jog,  =1 asllr. pit  ja  

meg, tQhét a Sz:.rva3si ilirl4tp 1933 október 15. szaimL, haa  
gaadék h,ngul,atr, igen elkeseredett."  

Hogy c prőbólt4}.k a par. sztok • viléo . laé.g ir.istt  
jeicnt.kező  bajaikor  eegiter,i? úokan 1929. nehézs  "gei után  

meg bizakodók. Honn an is sejthették volr. .. , :.o ,UY az i.gzi  

gyötrelmek, cask most következrer?! iiiszer a vii  ' rghéboru  

dt é11.Aad$an viaaoz tér probléma volt a a<:z,Ig zdns:íg ~  e-  

héz helyzete, p ~ . a 	bon..  ért : k..sités. Sok p_.raaazte;nber, biz- 
vs  • jobb 	n o  a buzait nem  adja  ei., hzr.em a S&rva<=si.  
Tak6rókpa4nzt:fxnó1 ber4ctroxtatja, mert  igy a termény érté- 
knek sk'r 70 	is , icöle:ASnt veh: t fel./I14/Ea a leYfe-  

t: ~s  'g • v61ség alatt vé4g megm:.: rod, a helyi ujeAgban nagyon  

soks . or hirdetik a  icölc ~~ n felvdtelénelc eat a nddjaít• Ér -  
domes  közelebbről megviz:agAlni ezt • lehet,:aéget. A felté-
telek  a következők voltL.ks /115/  

1./ A Tok_rékpénztFir évi 12 %-os k m t mellett  
mir.te6y a pi:goi ár 70 7L-At előlegezi..  

2./ F,gysser • mir .d3nkora tört- rt ber,kt roza`is  

aássAnként 0,12 P.  

3./ Fekb':r aézaér:ként de  hetente 0,1 1'.  

4./ Tü sbizto aitás 100 pengő értókd g hona után  
h'ivonta 0,10 pengő  

5./ Roetéle mQzsánk4nt 0,12 P  
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6./ Lapátolée, ;river's 0,6 pengü, kirakt!rozáa 
0,12 F atázsdry.:r t. 

Néza,.k aeg, a fenti feltételek mellett például 

aer a ibe lrer,.1 100 mázsa buta ber ..;cározása, 20 i'/q b . za-

ár mellett? 

' . z  egye  ,er,l bb szémoléa kedvéért tegyJ,k. fel,  bogy  a t4raGrtiy 

tul. jdonoaa 12 hónapra ve :.te igan,ybe a takarékpénztdr szol- 

gált-tásdt, fekbér fizetésére sea került sor. .: mwt;a_ Jri- 

tésokkal tevét • t Srolde költs4fgei a következők volt iss 

1./ 100 	ut,:n a ber. kt:rocéa 12 
2./ Tiizbi,tortit(is 1 évre 24  
3 ./ itotdl,ia 12 :/tet„, :ik fel, hoz; y L.zt 

eg;, szer v6 t;c cték/ 

4./  ai-  átol :,s, kevarAs 60 P, kir. ictQroz&s 12 
Pongő 

AZ öaszes költség 120 peri ;d. A  tul jk.onos u bu-
táért k;:ott kb. 1400 pengbt. :e ha  ebből  az öa z . gb31 le - 
von juir a 1;:o pengt, és az évi 12 Z-os k.si to t., 166 pergót, 

akiior s t:.rméry tul, jdonoaa tisztán 1112 peng::h-:z jutott, • 

teraéry drtékéneic a feléhez. 

ir  eb 81 is láth tá, hogy optimális kör 2lmé- 
ny ek köz Lt sem v .-alt alced dologi, L: kölcsönfelvételnek ez v 

módja. A kisg .sdí . köz..1, kik  kevés termánr.,, e1 rendelkeztk 
valószin..leg kevesen vették ig'Inybe ezt a szolgr lt Lést, he 

co-- a vitaág alatti g;a.ori vendégek, a végrehajtók erre 
r,eui k4nyezc ritet tők Ske t. 

A fenti szásitások kedvező kőr»laétiyeket 
vettek fi& elewbe. De milyen kér érte azt, al . i F1. S2 év 
őszén 11 pengő mázsénkénti áron rakt_1roztMtta be u but: -
jét, hol.tt az, 1933-ban már csak 6 pergót 4r1 
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A ber.,ktározb.~ mellett  a pénzsz -rz:.3nek még sokfá-  
le móc3  ját pr ~bá1ják G p: rA.sztok. "'W  uj.adgcikk pl. rrról Ladd-
sit,  hu..,y eg., es földtul.: jdonosok a ssi].m..á t killt73ldre sd jt%: el.  
Ahogy a helyi 8v:l,}t6 irja, "3 .4jcban igen ke. esett a, ezalm  . ,  
Naiponta 15;•-180 v..gor. • kivitel./116/  
TAIL k, :kik dinnyével kereskednek. Mdshonr..n hoznak ciiny-  

nfát, remélve, hogy azt Szarlvson j6 pZnsírt Grtékesiteri tud-  

ják. Azonban sok ..z igy gondolkod6 ember, s a 4-5 fillérét  

adroit áru a nagy kinélat miatt 1 vagy 1/2 fillérért vesztege-
tődik, el, hogy legulább miami pénz mégis megtdr3l jön./117/  

Egyre gysicr rbhen talAlkozunk azorb n olyúr jelensé-
gekkel, hogy a p 1 :4:.ztok fi& elmen kivll h.gh.>•jd'r.: az drverez:  

kel 	toe h tósági irt: : zkodé: ekct. Van olyan 6: z8 .,  :; í 
el. :3, ;a az 	f e jéber 2efogl 	teherét.  A adaik ,1{yozerli. 
elárverezett tsar,yéjéról a eaere;;et és elnd,,J./116/ 2.&Y  gazda  
a lafo4l,41t buzdt ta.Sro16 icamr6r61 leveri , 1:,Latot, a buzsa  
réiAaát mLgerli, runt .ny tázeát pedig elvet./119/  

Termész:: tecen a vE tkes gazdák barPtetétit  

azonban anrk,k vis$ory1G408 cdel:élysége azt aut .tj, hogy  az  
ilyen "vétkek" kezdenek megszokotté válni,' viszont a Yx tó» arok  
rem akarják élezni a helyzetet sulyos bintetése kiszabásával.  

Sok  parasztember örgyilkoseágba :Leneka].. A nt,.. or.ta  
megjelenő helyi ujs :gok gvakral közölnek olyan hireket, ho y  
egy-egy gazda a ge.zd.;s,gi nehézségek miatt önk = r.t meg•Ja t éle-
tétől.  

Vizagáz  juk meg  a tovffbia mben a koraáry v6lsé,g alatti  
tevékenységét, ill the ..zt, hogy •z egyes  rerdeletet  mii;r  en h. -
t'et gyakor;ltek,segitették-e válságból v 16 kiláboldsti  

Ismeretes, :logy • PUdar.ivelődésiigyi koradnyzat  

már véleQgot megelósóen is k1 ör+bös6 "akciók t" szervezett  
a mezőg ,d .eág megsegitéaére, fejlesztésére. Ilyren volt pl.  
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• kedvezuwnv  es vetőmugosstog, tós, hislalási k6lcaön, v ,,y  
éppen • kul6nb:izó gépek ~ ásúrlásQr• fcrciith t6 ö:.eweg.  
♦ gr . zdák b zonyos r...ze természetesen ilk nyhe is vette ezt  
• :.egitaéeet, bisvén a j6 mezőg,zdaségi ér .cban. Aint as::r.-  

ban már láttuk, a kölcsönök sok p=  rosz,tgazd'ság pusztulását  
okozt,:k.  

A korm  " r,y , hogy a v,:aság alatt "a parasztság  
tömegea csődbejutósát ugy- ahoyy féYeszo, adásvédelmi, Qr-

támog ~.at6 intézkedésekkel próbálta • p ar : ztsóg teljes katasz-
trófáját elode.zni  .  S ha ezek ®z intézkedések nag. r6szt  14t- 
8zat jelleg,iek is,  mé`is ebyUttesen uby h 	hogy há Lrnt .t jálc  
a válAgb61 való kibontakozéet, vagyis hozz' j4ranak a 1,61: Ag  
elhusódtWihoz."/12J/  

A kormány 1930 n„ar3.n bevezetb a  bolettat, mely  
tul jdsnkf z en az értámagstd intézkedések közti t rtozott.  
A terctényt be. zol áltató paraszt többlethez jutott, am: ly  
1930/1931-i, n 3, 1931/32-bwr. 6, 1932/33-ban 4, 1933/34-ben  

3 . volt •: , zsénként /121/. Ezzel • bolettéval a tere lő adót  
fizet4eLett, vagy beválthatta pénzre. Ez az, értámogatós  
sonb,n "a ki-birtokosoknak nos jelentett may kc nnyebbséget,  

os:.k as önellátóst élvező n t  birtokosoknak, mert mr..6as as  
iptroikkek ára "- állapitj• mg a :zarvasi i. sg sd ~Jkör el-
nöke./122/  

Hogy mennyire ig za volt a fenti n; ily tkozetnalc,  
azt az alébhi id é zet $zúcuitésai is  a1átáma;ztjókt/123/  

"Az 5 holdnál kisebb birtokost-...minden hold  
szántjuk után... ,32 P fcldsdómegtéritésben r-szesitették,  

mig a 100 holdnál nagyobb birtokot pl. 131/32-ben minden  
hold széntófnldj'k után 7,20 pengő hasznot hustuk a bolet-
taál."  
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A kereskedők védekeztek a bolet áa 	sokszor  

ug.Y, a ezzel  F.r  .ztembert k ro. itotté°. meg, ho w;y a p6nzt  

érő jeget beez,áaitc,t téik az termény br4bat 4A malomtul a j :: onoso  

feleme.ité.i az 	dijat, s igy a r..ra.oztok megint ráfizet- 

tek. Legfeljebb tehát addt :.ehetett fizetni N bolettá N1.  

1931 juliusQban két olyan kora6nyint4skes lé-  
tott nap,ilágot, amely ugyanosak a mezágaxd..saigi ki .sbirto-  

oa;ov helyzetón sicr.rt javitani./144/ i,z egyik rendelet, me-  

i„:et aág junius végén t ~ -rtott képviselőházi  vél >aztáeok  

előtt behrangostak / nyi1v .n nem vébti.em.l!/, a 11,60  

peng6nál kisebb =dór elengedéséről intézkedik. A rvgy el dd-  

sodósra va16 tekintettel elképzel.44 t6, hoa ez Lem 	embert  

árintett, viszont a kormány a rendelettől politikai tőkét ko-  

váesolhatott.  

A mások korsér.yrendelet za már em ~l itett boloLta  

értérérek emelésér6l irtézkudik, hogy  az árca"kken6s ►nlatt  

a buza éra mégi ~ 19-20 i kora legyen.  

Intézkedett a kormry as orazkos ::'e -ihbib:;rodást  

ice it6 végreh ,;tdsok agyéber. is. A lefobl A t vagy ont .:rg,y-at  

becsértékéx,e ° egyharmadán alul nem volt szabad eladni. i.és6b  

ezt a rendeletet mddositott5k Z/3 ar : .n;,:ra./125/  

Az eddigi intiz::edé. :,ek : , .onb.n a parasstokat nem  

elágitették ki. 1931. nyarmr Dákca megyei g4+zd6k az ai6b1'i  

kivaruágsikat hangostatjá._:  

1./ 'Az írveréaelet ugy az ingdre, m int  

aú ingatlanra f1 E„geaszék fel."  

::z, a kiv nwwg ntigyon logikus, .Ayaulia elképesztd  

dolgok történnek ezen a terwleten. A helyi a. Jt6 is írja,  
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"vaidban siltAlan helyzet  as , amikor 40..50 pong6 írtdL•ü  
v.Agyntbrgy 4-5  pengőért kel el .z Arverdee3: sor<:m."/126/  
iiseonldak a taptieztulatoic ort+zdL,ossn./127/  

2./ "...es ..~yv ~;::e,~...a birós,dg tárgyaláso_  
és vdgreha jtásoic költuémeit  •sállite~ic 
le az eddigie& 40 •sásalékára, wart  el-  
vise  hetetlen teher es, hoey 8040 per,gáa  
per után 3000 pexgá/t !/ kóite6get ead-  
mol janalc fel."  

Llz is tehát egy z ..dalék a mgy..érv0 el:uddeode, ehoz.  

3./ "leáptea.:enei dlotbe uasorA.;rvdr„- t.  
. 	k.sraLot ssál"itadk le  
2-3  I-re. "Ha ezt életbe nem lép te t.ik,  
az e1.7d6sodott gazdák 	h m< rosen  
meghárowszoro$dc3ik. "/12E3/  

Valószirü, ho_y ezek a kivdn•ágok nesaeelc a lékelv  
veg,-ei p .raeztok 6h4 jdt fejezi k  ki,  ugyanis  a kormV,py egy ren-
deletében 1932-október 31-ig elhal. ...szt ja ,z rver=':oe .c ~ ,  illet-
ve elrendeli, hogy L. w-nál nagyobb kamatot ott e.ew ezabvd  
szedni, ahol esetleg több volt kikötve./129/  

193é. jurí usatn g'rolyi Gyula miniszterelnök ic' te jti,  
as br;rArkérdés me6oldáednak egyik aidd jgt a végrehA jt6aok  

felfüggeeztdsében l.Aja./130/ Igy következik M as ,  hogy  
szQ.netelnek az r dCvéóreTuajtóaok. Es azonban eddigre már na-  
gyon kevéel aevés, ka, hogy  ahol as el:.:dósodé• legalwbb  
15-ssöriis/ 1/, 1933 oktdber 1-is  drverési tilaloa vrn. /131r  



-49-  

A g.zC;:t terme3z:-ti cs pások is  sujtjA_s roxsda-  
kdr, sert ,'spc:; tis . A kukoricét nem vás ::rol ja sera , pedig, a$  

~Sr > ; -4  pengő m4zBár:Y6r,t. <:gy évvel korőbb n zzéE 9 ,30 per.gc  
vAt. /132/  

Az év 	,,elertés is -zt mu. . atj .. , hs y  
_z eíl..ídi ;cormányintéak,c'éEeic nem értik el cél;;u;c.t./133/  

"A risaszdatárs dTom helyzete rer.dkiv;ll net:As.  
Kés,z? steiket alacsony íror; értéx.esitették..., a Felesleges  
áll t~iilomány eladrisb61 nem tudnak javedelmct  

A helyi u js6b is he3onlókut á1 14pit atcks! s/i34/  

" vról évre t5bb ezuber kLr szegénységi bizonyity _nL t  

...rem O yszL r ol,; en tömegben, hot,y 	iun munkaerő kell,  

kiállitea u az g ny égi bizonyitvényJkat...vaa ol,, r : , volt  

nagy,,s4,c'1u is, a i azeg4ny cégbe suhant. .somoru t; kre ez • mai  

nyomoruságoa 4111N r otokn'k!"  

193.: szepteabcrében a frr..cio kőlcstSnb: r., a s;,etári-  

umbar és t.k .rékoeságban remér 4; k.adő i:ár.;lyi-korm r>y megbukik.  

.`: fenr.ál16 nehézsége. megoldása nem siV3rülc.. .zi Wost miír ű"m-  

bös Cy u:.sr vállalta msgdra, aki 95 pontos prog.c: ..,;j:bf.n vslóbsn •o-  
i~•t igérts kölcsönt, sdóss.:gce.:lckenté:st, umunkaalkalm&t, a  
kA rtellek zatörendsz&bályoz6aát.  Tehát valóban a legígetőbb  

kérdéaekrv l szólt.  

Az uj ksrmnd első "válsábellenes" intézkedései kö-

z€ t rtozik a jővecielemadó, a kereseti és v gyorsadó 1r,0-10C  

X-kal túrt: nő 1'elemel se. igy akarja a kora ny a 15C millió  

pengőnyi defici;.et balozni./135/ A helyi ujség dicséri ezt a ren-

dalkezt st, mondvAn, az . ~é mindig jobb, mint aselbocsájtások.  

A me e . arv n; :.:utó.. gi bizottság viszont más véle-ényen van,  

-ert "mk raekelt hargu f. lirstbar:" tiltakozik az intéskedLe  

ellen.  
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Kősben tovább folynck az árveré.ew, hiszen • ki-

mélési idő már le,j`rt, A Gömbös-kormány ezen a téren is  

int _ skedik. Aki 15-40 sze! cs Adósságot nyög, 2,5 %--os ed-
vezmén t kap. Ugy t:.nik a 14-szeres ele:dósod ls 1953-ben mar  

"terc,:szetes" ál] ;:otnak t•kinthetó, hiszen akinek ernyi tsz  

ed6.a , 

 

semmiféle kedvesményt nem kep!  

Egy későbbi kormányintézkedés, még • cséplések  
idúszakAbbn, megengedi, h a z ddbétr$iLk befizetése bu-

zéban, v_sg,}r roszb_.n történhet. Ezt a kedvezményt azonban  
kezdetben keveker: veszik égériybe, auert keveslik a sóss:,n-
kórti 8,40  P-t./136/t,sori r r szak-4 nagy urt idevés pans  
ice vagy oda, október elsejéig mgis befizetnek a gzdák  
d fe jCben 3 85 másaa gabon' : t./137/  

1933 őszére v;gre meg jelent a szar korábban be-
han:ngezott uj 6uzd:,,rendelet. As ir:tézkcdée v, 16b_n sok  
kedv. zmér y t tart-,,1mhz: /158/  

1./ Az 1932 április 1 e13tt keletkezett , :d6.aág  

kadlata 5,5  Z.  

_./ Az a g_ a.du, a4inek adóssága megh 1:_;d  ja a ka-  
tasst•ri tiszta jövedelem 15-szörösét, kfr52ti birt.okénak  

védetté ny ilvánitéeát, viszont  to . ábbi kölcsönt nem  ve- 
het rel.  

&s i'en ntAgy kdvesmér~y volt, mit •z alábbi ezd-
mitás is bisos it. Ha valakinek pl. 5250 cd6s "ga volt, a  
rendelet után •z 4G24-re ca:kkent. Ez után kell fizetnie  évi 
4O pengőt. Lem. is *sods, hogy az év vég r• Szarvason 4G0-nél  

többen kérték a védetté nyilváritést., 39/ b. a veszéL •z-
tetett birtokok 15 Z-éről var szd!  

l 
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3./ i,t. az adós 	e tis wta jö vecle lem 30-o zoro6á t  
mezi:A.l.acij ,._z azon  felsli r .  z fe;ét az 411<.:m fizeti ki.  
Sz : rvrr: országgyUléai képviselője baszédben .idvösölte a kor-  
miZir4y in  Azkodésé  t, megéllapi tva, ho"y ,t+mennyiber sz egy év-  
vel 	jelenik meg, a gazdáknak 100 Z-os vl:dettsget  
nyujtott volna.  

~emes kUlön is emlit és t tenni a FyagyatAi-főld-  
reform során földhöz jutott p. rJxtokr61. Az 6 he1y ze t..k  
kezdettől fogva  nehéz, hiszen :;z rva:sr. is cze,s a  gyengébb  
minóségd f:;ldb61 jutott nekik, s a zt is c:, L drágán vdsárol-  
hilittelii: meg./10V  

iroblémá jukr51 először 1932-ben értes„.l:.nk. U4  
hel;, zetuk asoi most  lesz annyira kírivó, hogy kúlár is  

em,it:..at érdemel. A helyi lap a követke őket irja róluks  

"Alig érett be a terwé:;, sok  hel„en eszközölték s  
végrehl.: jtól. a foglA.áat, :::t;t a t.'bor. 411ó 6ahonsl  i. is 1~.fog-  
1:A ték.  "/141/  

A irorm: : r,y a jelek szerint komoly n vette a Nagya-  
táui ff33dref3rtu "dld =sőt"  érző kiabi tokosok panaezdt, mort  
7 tagu bizottsAgot kadött ki he15, zet.,.k t,nulmányosá.:ár  . 
A kormánybizottság ast j3v;asolt. : , a "f,Adbirtokosnsk" c.„tak az évi  
járk.Uék kifize.tése legyer, kötelező, d• az ttirtt.nheasen bu-  
zábaA is. /142/ Ha3on16 jbv alatot tesz ssz :.g,;  aégee Fért  
:.~rtckezletén dr T6  th Pál .aüwasi kópvi, elű is.  Bár  6 a  
,: mat 6-c, ',A;-ra v <.: 16 csökkentését is a+Srgeti./143/  

1932 közepén met; is jelelik • .y rendelt, e e1y a  
térlesztéa bizonyos részét elengedi, a f S ld  megv ltéai 
's. . zek,ét pedig holdanként 1200 pergőben álla. i t ja meg.  

4  
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az . ~:: .: g, a.orébeli áruk t tekintve kb. 120 q buze, az  

~ kkor átl . gteraéseket figjelerube véve pedig 4.0 hold terme:se t  

/144/Ha ehhez hozzávessz.ik azt, hosy pl. Sz;..,rvson arz  

gyula földbirtokos hold:Jiként 700-80C pengőért vásdrolta a  

xásabb f::1dosztdsre felajánlott földjét,- ezt is ért:~ktelen  
pa;.3irkoron . vl fizetve ki a vá:;;srldakor,- köng,y..  
miárt kinélr.a fel ann  ,k idején a földjét fi;ldoszt -s cél jb  -  
rA /1,, 5/  

..ásdbb is megjelent egy  rendelt, mel;, az uj kis-

birtokosok védelmét ..k .rta volrss 5zolgrilni, &zonben áppugy  
nem jelentett erz:.Imukra sagitséget, mint . töbri parasztember-

nek ez e`yt:b re ,  deletek sem.  

1. per szt)k teh  , t ugyancynk a vlSlság szenvedő  

alanyai voltrk. rqőtt a azeg4nyságüti, es kkent Létbiztond4uk,  

s ez raí:s rét ~.~gek Lorsdra is h,: test gyakorolt.  

e./Iro~oCy  kc;reskedAs kősalx',1a zot:. k  

A kisgszdas gi viszonyok ált.lánoe leromlósa  

p,:nL:ést idéz elő, émely lessankér.t s táreada- 

lom minden réte„őre kiterjed"./146/  

A fenti megálla. itást 1 31-ben teszi mag 0t3g; e  
aliopénj ~~. ~ .r a fentiea)en is létt slc, hoey egyre több a  
mun;:análkuli, kevée napszámost, eseidcleL ig ;  ekezrrek elkal-  
muzni • psrraszto k , ugyane+kkcr a vásári:isaik t is csak a leg-  
ss.:kségQsebbre korlitozzlk. ..:z vi::zont szipbroeok, kereake -  
dóSc életszinvonaldt  is  befolyásolja. Nem jelentkesr.ek vGsdr-  
lóierínt a napssámból, érből 615k sem, hiszen as egyes jelen-  
tések többször emlitik, hogy az olced érueikkek sea  fogynak.  
A  kösalkalmahottak is eg;, -re kev .1)"= jelentkeiask vdetirlóként.  
f► vélciatg tehát valóban egyre mél,, ebb lesz, egyre több embert  

érint.  
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1./  As  ipor terUk tOr: dol, ozók 	 ta 

As 1930.  ivi n4pasémláláe od tai  szerint 	ipar-  

b61 i1Q keresők azásaa 1664, 	eltk.;rtottok:. 1962./147/  
Vsa ~;z a dassea . en 3626 azondlyról van as5, ók jelentik as östAz  
1-4.o b Ag 14,2 .Z-sy  t .  

As ip-a•i vé1 . ' al t  k etatisstíká;;a a avetkezb  

iNpet mututja:  

::e;p c , nélküli i.:.ri vdLlalat  
O a i-` aeoéddel dol azd  

J-5 	• 
 

H 6—sG 	"  
*. 	M 11-2..  
.,aazeae.:= 

444  

198  

4  

5  
3  

691  

rvas:or rime  $ 3e)-4) n  20 wurki:anaál tt,bbet fo e leikozt .-  

t.6 iisua.": . ,,. -ben bzonban a helyi L6gl_g„i-dr edr 35 mun..64J::1  
dWl ~ .osik./148/  

Az  .wparb4r, w a1i-.3z6k a következők:  

- Srr416 ip .roa  
- a .vez t3,aeo4daunl.ds,  

el8esu::cAs aegite oa8ldd-  
t:.t.„  

• t_:.nonc  

A adaodik do  hv.rma<iik katcrddrie qyilyiir as ir.jri aurkiaadaot  
jelenti.  Milyen a scrauiC7  

A fenti  . d tokon 	az.  rv s3i Ipari surk: ty.  ég holysetd-  
rő1 OA  ir t :i a.jnoe keVeALt bessélnek. .'unkahelyak  
fáleg a :4isip ~.roaoknél lehetett, a Itéthy -féle  -ecetgyárban,  
va&  esetleg a Orelm-r41e tégl. ti., ,:.rban talélts4 aunkdt.  
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A rendelke..dare 5116 ad 	főleg a kisip.rosokr.él all.alm3zot-  

t 1.ra vonatkozik.  

Már 1929-ben arról ir a helyi lap,  bogy  alig t<.rte-  
nak a tciaiproaok segédet. Később a'E.t is  me,t►,tad jut~, ho,;; e ko-  

reibb4n, 	s . géddel c. lozó ip . raeA " 1-2 se6éc'.del , vagy  

segéd -n4lk.il ciol ; .ozr.nk."/149/A helyi ujsóg 683 ip  . rosról be-

swa g  s cs.,k 252 aargédról, aa.j,i va16bn Kis az4aa./150/ Ason -  
ban ez még tov tbh csökken, mert"az ivrosok elbocskt j5k al-  

kalm . mo ttsik<,  t ./151/ ;:: zok hogyan pr3bélr.ak helyzet.ikün  

vi.. ni? Ha mAr felszabáultak, igyekeztek ip ri véltrini, asii  
aaonb . n a "az)k eazkiu►6 kevés f6ke" elv alspjén cut*  tov4b7,  

nehezitette az iparosság hel, zett./152/  

E mAr mesterlevéllel rend: i .ezó tehEt lét8'ő1 g  

jó helyzetben v r, hiezef aKa3ter lévén, ip-irt válthat, biza-
kodva a jó szerei osüben. Azonban  a  t nona.: k..t egy miniszteri  

renuelet rendkivil nehéz helyzetbe hozza./153/ ..z előbb emli-

tett intéskedés ' imondja, hogyr s segéd rélk;i1 dA . ,ozó ip ros  

, dbaentes céget ksph::.t. ::,rre bekövetkezik a segédet, Lnoncok  

elboeeé.jt , s , akik sok helL:en esek a kosztért dolgoznak.  

"Munké juk czonbz,n ing,,;  en sem kell a rnunkLnél ' ili iperoes g-

nak" /14/- olvassuk 	lapban.  

Fagy 1932. c;vi jelentus szól a mur anélk.ili atux:k6s-

néjról. rez=:rint a hel,yzet • köve Lkezót/15 /  

Munk*  n41~ .:1i ipit.ip ri segédmunk's 	65  
kov{cai:{ ri s  e,:4d 	11  

" 	 saob,ffestő 	segéd 9  

asst.losip ri segéd 28  

" late tos-géplak tosip ri 45  

Sajnoe a későbbi  iddszuk.ra von ; tkoz6 adatok niresene , tzonbaar  
Es t biéz 061 vilégrsan kitűnik, hogy az drit3-, • lak...tos-, és  
géplak.  tosi ri szakafák mur±kds4 vannak a legnJhezebb helyzetbor,.  

1 
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A t-blés t •lapjárt m2gillapith  , tő tondLncia a válság végéig  

megmar dt. 19». elején ugyarsis arról értes.a,ink a helyi uj-
ségból, hogy o& re több a koldus Sztirv . son, s közöttúk rem-

cst;k "hiv tésosak", vogy cigányok vannak, hanem mésok iot/156/  

"... as ip';ri ..._unkanélkiiliek hatalmas tömege  
is e1160 as országutakat."  

A szegények tibora tehát  a válság végén to-  
vább g,. arapodott i ri mutnkanélkdliekkel, s igy  növekedhe-
tett a mezdg zd a .gi muunkáaaf száL:a is.  

Mirt ;"ertebh 1: Luk, az 1930 évi öcjzeirés  
691 i, ri vállalatról és 650 önálló k aiparoar6l besz61. A  
dokumentumok c..ak az utóbbiak életéről t'jékoztatnak. Szarva-
son Sok szLkma van kérvi3elve, de a legtöbb kiaiparos hentes,  
csizmadia, asztalos, sz ,b6 -m: ster. Az adatok is többnyire  

ezeknek a szakmáknak a gandjóról beszélnek.  

1929-ben z.L ip»r, • kereaked lem p ngás:r61  

olvashatunk. A tűvetkező évben a helyzet nem sokat véltzot.,s  
az i;:erosok, kerekedők a koribb:.n kivetett kere ceti adó  
módoaitdsét kérik./157Nyilván nem bizrak a k ~:reseti  1 
tóeégek javul»sf.b I,  • ig. zuk is van, mert aho, y a helyi  
ujaág megjegyzi, az iparosok áruja nem kelendő, vásárló alig  

(4kaad:1158/  

"-Nincs kinek é• I.ines miből dolgozni,.... fal-
vak népe ceak...az árak utn érdeicl&cik."  

Az óv eleji helyzethez képest nos  sok a v l-
tozds az év közepén 6e44. Az aliepéni jelentésben ugy nis a  
következőket olvashat4uk:/159/  

-"A idei, .tusok tel jenen munka n61k11 vannak,  
helyzetik a kétségbeeséssel h táros!"  
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igy re nag,yobh az elyddeodd.s is, hiszen ha nir.ca is  
jövedelem wz adó6 fizetni kelli  

- Las:, r a legtöbb i:..rosnak az bd6seéga több  1~ t3z , 
mint... n 4:.s háse, 4ert,je - olvaah .tjuk a► helyi ujs€gbai . /1 ' o/  

1931 január 18-án • S$, .rvasi Hirlap vesdrei .k e  ~ . 

kisip rosok drdakében emel os6t. Az  á11am kiilgnbőz5 cimcLer.  

óriáai terheket ró •  kisir,roLok:.., ho6y az akadt:lyrozzz:: az  
el5relépst. Az ipur„sok, tudósit a cikk, országos mozgalmz•t  
inditottak annak érdekéber., ho,,y • kormény az ..dó jukA ren-  
deJran fizetőlcet rt:sze itse addY.edveamínyben.  

A k6rdéa azonban eg;, er.lőre a;.iet fdlekre 	mt rt  

.$ alispén asolcasos áprili..i jelenté.;e /161/ azt áliA_pit ja  

meg, iogy,  • tiiakereskedGk, :isip.rosok helyzete véltoz . tl~r»ul 
tuul~ oa. 	véleménr, e szerint ezen "a ,:.ezSg zd  

vésárldképessé. , _r.ek a held reéillitiiss ho_hz.t j 3 J uldst."  

Ls az 6huj természeteuen r:em tei je .: il, hiszen akik-
r31 az ulispén beszél, 	lán rincaenek abb_.n • h::lyzet-  
ber., hogy több t tuci jamk váu4rolr.i.  

1932-ben még toy6bb romlik sz amucyia kilátéstal.n  

hel,r zet. Az alisp _ ,n szokóson februári jelentésében wAr ip ri  

ins6gmunká :, megteremté,ét t<rtja szlkaÉgesriek./162/:4 ig  

ilyesmiről még nem volt szó!  

Juliusb n már arról olvash tunk, tucósitÁ:.~ t, hogy  

as ip. roaok "inaégmurilcr5kkal, kötözéssel, favhg;so l kényte-
lenek megkeresni a  sz<Sr z .:en,;eret."/163/ cikk  kj:rhozt tja►  
a s.ir1 érverseket  és magas addkat.  
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As év végén a dr a helyi u j s.. g arról ir, nosy  egy k ar  

jóuddu i; . rosok kösd sokan elszegécyEd terc és sze,;ényst.,gí bi-

or itiv:n,; t k..rtek./164/  

A szolgabiró jelentéAb:.1 c:rról frteellünk, hogy  
m.ly sGakmdbun van a 1 e;na+gyobb munkanOlkixlinég./165/A ktSvet-  

kezó a helyzet:  

-  épit6tp ri 	ip.ros:  43 
- szobafestő 	" 7  

-  aszt 39  

- luk_ toe, g4l r., tom ,8  
s s z e s e n: 117  

„a azt vessz,.k :ls~pul ,  hogy ;z rvsaon 650 önr5 ■  16  
ip iro2 van, a _ .or ® azura.zan•lksliek ssAts 18 I. Vagyis rst  
mond`l.tni, minder ötödik mom., nélkál v«n.  

Igaz o t jbUs t nem soroi,;e fel az összoa  
ég.4 tot, de az mégis icit,.nic bel : ♦le, hogy  az épitAD sr de as  
eztolosir r v..n a legn:.gyobb ba gjmn. A kevés ópitkezés termé-  

asc:teeen nem csak szarvasi, hnrem orsségos jelena4g. Viesont  

ipit. . ip! r pang . isa més szakip r.;soi pl. lvegeeek, Be$ok,  
,:.sat' loeolc, tégl -, asuré, készit3k stb. mwr:kaler.etűsCgét is  
csők9centet to:  

"...• teljesen p z'6 épitáip r több mint reg;;ven  
kisip .ri éget sodort ví1aggb=.. As ép3 tkezések megirditóuóra  
asorb . .r. aeaa: i sem  t .rte,nt...az ip =rosi hel,, ek több mit 80 -a  

ainden munka nélk.1 ill, ;:6t-...ma alig van  if r',  ahol  a  

jobb időkben középipc.roaoknak nevezett iX. • roaok is eg°-két  
kegyelemből tartott munkKson kivel tö'b.t fogi lkoztathatná- 

nak. "/166/  



Hogyei., milyen unódon próbált •s ip-rooc, , o r.;; sru  

helyzetén változtatni? 	 . 

1930 juniusdban iparon kongresszus van Sz rvason./167/  
Az . rde,eltek kedvezményes kölcsönt és munkát kutak, illetve  

éleser felléptek a kontárok ellen. A kormány ugyanis megenged-
te, hojy házaktól is lehessen hunkimérés. Az érdekelt i,aro- 
sok tilt .kozásukb n asz 1 érvelnek, hor a kontárok milködése  
egiszségügyi szempontból is .legengedetlen. Ebben többé-kevésbé  
ig: zuk is var, viszont az is t :`ny, hoey a hunáru éra s válság  
Alatt Sz-rvason new  sokat változik, annak eli.nér., hogy •  
sert,,eket szintén potor áron tehet v:sárolni.A fenti tilta-

kozás tehát elaúsorban • husiparosok, mintsem • e,o.:rl6közön-
ség érdekében tort.rt. Ig z, • proL•atélásnak ne4 is let  

eredménye.  

A koráb_,en vázolt  helyzet  iameretéber: árthotG,  
hogy az i ;  ros_k  Őszi  gyülése, am.lyet néktaciabsn tartottak  
m2g, ahoa  még a ..elvi uj:.ág is 	c4r6aen el?enzéki  

folyt 1../168/  

A korübhihos képest a követelv : . , ek sokkal r ldik -  
ib•b}}ak:  

l./ Szüntebvé mag a Icartelle'et  
2./ Törül jéi el tel jusen a forgL:lmi dót  
3./ A korm ny váltsa meg • kiaip .ropok áruraktLrsit.  

As iparosok tehát, m irt a  fentiekből láth ..:t6, mér s kapita-
lista 6azd:.s4gi atr:Akturát is támadják, mikor fellépnek •  
kartellek ellen. Ez kilvárvalóen sz'lmalomh .rc, annál is ir.-
kóbb, ;►irt ism :.retea, hogy némely i ~ . t regheg a kartellek  
száma nőtt.  
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Az  193 , . év lagjelent3sebb esemék  e .s ipar .,3ok 6s  

kereskedők sstrá jk jo. Ugyanis olyan n..,gy as elkeseredés,  ' ►o. ~ 

a meg,; ef iE iparosok, kereskedők Julius 27-én 3 órds ~ ztréijkk.a1  

tiltakoznak • ,,ormány politikája el_eA. Igas ,  es • demonotrú-  

aió bdksen s=tjlott le, de srgénat: • sztrájknak a ténye mégis  
reAdkiv,Al n b-y elke:,eredtsre ut-l./1 69/  

1933  őszén kaszthelyen .at össze az orsz os i p. -  

ros kongresszus. A Békéa megyei kUldöttek a következő  progrew..4  

indulnak el:/170/  

1./ :.,eg;;, en munka, • kor inny lépjen fel • kantárok  

nak rnurk:.,t adók ellen is.  

4./ 3-4 Z-os C,m t, . ►i telek vissz:.é :ilit:3 ~•, 
3./ :.artelkek letörése,  

4./ 1CC peres add/mentes létminimum,  

5./ Insigmunk ik keretében k - si Sri sza;cmunku vé ,es-

hető re leaten.  

A kiSvetelÉ:~ek mintegy  összefoglalják as ip rosok e.:relmeitt  
kíset,tN kam. ,, kevesebb adót, munlc a aktrr.ak. Aatáro-  

zott fellépés  a  kor.térok, ili:.tve a nekik mur3cat biztositdk  

ellen is!  

A továbbiakban vizsgál  jug: meg, hogy a kormány mi-

képpen rang "lt as ii nroeok kilöraböző s érelmeire!  

Az ip 8oYst seg,it6 rendelkezések elég 	Utr.ek  

napvilágot. Mint lát..uk :: meztSgíasdasdg megeegitésére au`.r  
1930-ban megjeienik a bolatta, de az ip r.sok érdelv:ben csak  

1931-ben jelenik meg egy pLnz+í~,. mini3ztzri rendelet, amely  
csökkenti as dót bizonyos felLtelek megléte esetén./171/  
A  viszo;;, lag késón; t:irt6n5 ktizbQavHtkozáe .bt.L31 leli  

hogy mesógasd a&gi válaAg h m rabb jelentkezik, az  

~ 
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ipar000kot érintő 'énz-, és hitelválság ♦issort később.  

1930-ban • Péke magvai ip rosok főispértól 2  
dolgot követelnek./172/ A vőgrehajtéaok megszüntetését és a  

kontárok me ' bintet.sét. Az elsőre w kereskedelmi miniszter  

ret:gó1 t A vidéki ip ros e%  megsegí Lésére 5'70 "00 pergőt  

igé-r./173/Az it,éretból 'ralósziriileg nem 1et:, s.m i, hiszen  

a fentebb emlitett k:?aztheiyi kongresszus követelései erre  
engednek k::.vetkeztetni. A másik követeléssel kapesol-tben is  
elh ndzik olyan igéret, hosy a kortárokat megbüntetik,/174/  

de ez szint::n nem tel , eadlt, mert a k'rdés to;ébbr:z is n%pi-
render. van.  

Lonkrét see;ilsét, a szarvasi k:i.ait : roaokn::1  
novvmber végén ér..esiic, ug4anis 2000 2 segél;,1 kapr:ek /175/,  
ez azonbkr: csak csei:p s OQnt,erber., mely a sok  akóval, .dás-  
kríggsyl k3Lzködó iparostsrsad .  lom hel,yze tar: nor: sokat  

Tovabbrs is osk: • szegúnyséö  m.:radt, a kilét "stalknadg, hi-  
szen munks7._.lk  :lom  nines, a legtöbb kisip l.roe legfeljebb ja-
vitr-ási mur.kákt 'cap.  Természetesen vannak r"  zdagahr, n _.gyob5  
tőkével  re r dri]oezé iparosok is, -kik a megrendelések hiányát,  
az adóa"ágokst könyebben vészelik  át. A többség azonban cs;.,k a  
szegÉnyed._s nyom sztó terhét árai.  

2./ keres:.edele ~nhől  ál61 elvzets 

1930. é 4 i népszémláilés i  adatok  szerint s kereske-  
deles és • hitelélA ter4leten összesen 1227 eaber volt érde-  
kelt, a lakoa..4 4,7 %-a.  

1929-ben -_z alispáni jslti tések de  a helyi ujsá-
gok az ipar és a kQreskedelem pnn;&sérdl beszé?tek.1930-ban  

sem történt azonban ezen a téren érdemleges váltoslis. A k:res- 

kedók rPsérye ált lében • különbösá oras&os vás4rokban ven.Sok._t  

4P•  
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vérn c • husvéttől ia. Minden  ezonbs a csalóka reménynek bi-
zonyult. gdjuaban as alispan szamotevő változásról nem tud  

besz ,molni. Ugyanezt ezt ho1.y zeteleruzé It tam.azt„a alá a helyi  
444. A tavasa rem h:Jzo.,t sem.:.i változást c. cikke, amely-
ben  a &zorLó ra  helyi üeresked5k boltjaiban tapaszt.it kről  
ir./176/  

én mdr px.raszkodrji sem tudok- m .nd ja  

az eg; ik rőfÖs. 1' t nap óta egy méter vásznat sem c ::dts.0 el. '"... 

Rem r.j  telen tekir.te Lá, szottwru arc ,k mere::r.ay: ráca  
a  pultok mtSg;il. A favész elfeledlcezttt •  fore lom  fellendi- 
tti>eár61." 

Jellemző a  korabeli vi3ssryokrN, ho:;y a kere::ke-  

d8 uitt; a néhátay t!h vásrir16 eaelédl-n*t is olyan örömmel   
alja ki, iaint:.a leg.j .láb}) 	pengős fbrdalmt3t bor.y )li-  

Lott volr:s.  

Bizonyos fellend..l0st .z ősz hJz. ~kt6ber vUr, az  
ar táa ,  c:.éplés befe jezöcttit i., az arLt6 és csépl5munler3aok  
biaon;, ára mob t íg, ekeznok a téli  rube-, 16bbeli 3zaks : alet t  
ies:erezr i. 5 t lin a gusdálc is iLost váaárol jők cselédjeik  

...samara a kiaial:udott ruhansmwt.  

►~ helyi ujság ril.ortere viszor j° l :zb Lerjadelrae€a cikk-  
ben ssámol be a$  Őszi v s<r forg-lsuír61:/117/  

"A kir.._ kod6 nehezen indult, de ■irdtha eg; érn;y a-
l:3ttal jobb lett volna •z utóbr•i évek 	cipé - 
sze ~ , eeizm1.diák, asstalosoL, női k-nfekciósok j6 vás.:rt csi-
nél i.ak. 'A többi szakin bel : rek az id n is  rossz volt...: eg - 
tört .nt az a csoda- 	n szerzi;-, hogy egynéhány árus  
as bsLzes portékáját eladta."  

•  
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Tudósitást olv eh: tunk az 611 tveks :::rról is. Me-  

tuc: juk, nosy a aL,,raav€sár kielé8it.:r:ek volt arordh t6, de más  

,éru nemi _ an t. Lilt uj g zddra.  

A fett vázolt fe lerd ►'í'.ds szonbv a :t ask átmeneti volt.  
Nig a _, r c._:ony sem hozta meg az óhajtott vásdrl.:si kedvet.  

A vitézi szék jelentése ugyanis megállak• it ja, hon "a ,. .rt  

k rdoa n, i váz tir sem hozta: mcg a ;;ivánt javulást."/176/  

A következő évben is i.elevsrnak az ujaágok a ree-  
::ed; k p r:r... s2fei v :1. Aelysetsket befolyásol  ja a k.ásalk. lm^zo Ctak  
i izetsének cs k'sentéae, a nyilván sz a k rt»lmérzy is, ho,_y  
asz ri.i:ymm 1931 julius :17 -én kezd beav tkozr.i a hitelekbe, Alt-  

rol jé3c az arany-, Cs devizt+k6szlatet, bevez tik a kfiriling-  

rendsert stb./179/ Az auguazt ~.ai he',;  zetkép s következő:/180/  

"Az atc:ik elvendesedtek..., n b-ltosbn nincs vev.., , a  
vasuton 4e a post a nem érkezik észrevehető áru. A sae:invállt:-

1:+tak e1kelmszottaikst nem tudják fizetni. f.rvaréaeken nem  
jelennek meg a vasőrlő, nincs pnz, nincs élet."  

--8t hónappal késáb -  , a közalkalmszottak f izetéecs k-

kez..ése ut .r.:/181/  

- . A  ,"úszeresek, tejárusok, pékek, kereskedbk...biéba  

várt k, este bezártla: anéláili., hogy a legszsl:edl{esebb önszeget  
bevett e.: t'm<..a fogy.:astái tömeg kareaolódott ki, j6-  
formán teljesen, a fot,;y sztusbó1.°'  

Na&; or: jellemző a pénztelene gre egy 'cores edő pana-

szM, isi sat ma Jlad ja el, hogy m .skor a napi forgalma eléri  

2-3000 pengőt, most pedig érül ha 11/!/ pengőnyi 6rut tud el°d- 
ni: 4gy m(aik kereskedd is hasonlók .t mond: "900 peng 5t megha- 

ladó az4 lit k.íldtoc, Ici, de eauk 53 pengő jött be."/182/ nér  
asz arc,nyokat tekintve az ut 'bbi kcreakedű még viszonylag j6  

bevételről azéreolh. tott be.  
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Az 1932 év szintín nem hozza meg a várt fellondü-

1 "at.:;őt, ha lene t, a helyi ujság által rajzolt kép, az  

el6b ielvnél is nyomasztóbb. A husvéti vásárról olvaahL:tjuk a  

Töve A'zó;.ett /183/  

"A vevő alig _kiad az .:zletekben mühelyekben...r, _ g;,ron  

sok ip::rosr_, kereskedőre pénz nélksl t lált z ünnep is...  

Az ifjuság hangulata is nyomott volt, alig lehetett látni  

jókeúvü locsólkodókat.  

De kik is lettek volna a vásárl'k a kim..rndottan  
mezóglzd adj.  jellegit vidé&en? A c elédek pénzbeli fizetése  
eg,re kevesek', a napszámosok még alig dolgoznak. 	k;sbirto- 

os p. rasztok is  pénztelenséggel ka4denek. A közal -almozot-

t' kná1 fizet6scsökKenés volt. Nem caod tehát a vásárló, ill.  

vás:rlókedv hi: nya !  

1932 augusztusában Dr Kenéz Péla kereskeűelomiig{i  

miniszter egy igen fig eleure méltó vezércikket irt a Sz rvasi  

...irlaapba. Irásában szinte csokorba szedi zokat az okokat, a-

jaely ek a k reskedelem nehéz hel' ze tét okoztákt/la4/  

" ...el áru-, és devizaforg_ lmi kortátozásol: me ,bé- 

nitották a f'org lm t, a kalkul rciét lehetetlenné tet Ak...  

az adóemelések, ,:, mezóc ~ : zd stAg mcbcsökkent te :erbiró képes-  

a6ge növelték a te - he:it, vevőkörét sz.:kitetA ~_...hozz'_járult  

ehhez még a hitelálság, a kedvezőtlen el dási feltételek." /185/  

A miniszter elismeri, ho,y a kriling-rendszcr s)k-

szor ért ktelen áruk be »z t::lát is eredményezi. Megigéri a  
ház dó sz blyozást, de azt ne., hoy a kormány tesz vi_lamit  
wz agrár d6 csök:entése érdekben. A szabott ár: _k re: dsz rét  
viszont, amolyet eg, e töb'en vetnek 'e1,- nem tartja 06 mód-

szernek, hiszen ug„-4.ond a háboru , lott és után is volt ilz en,  
s nem vezetett eredmLnyyre. S külbLben is, sumuZzzaa véleményét  
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..."áraagslls itiat ih mi beevatkozáss.+l sikeresen mvbol-
dani nem lehet."  

A miniazter vLildbsrn jdl litta a kereskedelem ne-
héz hel.y zetét. Nom meGlepd azonban, hogy as agrórc.d6 rende—  

s4s 6t, •v eilamint a szabo c L árak rendsztrét nem tartja megol—  
désnak. ..y ilvár r.e... ::..;rt a  korm6r{q ujjat  huzni a nr;;ytc,~kével.  

Mint  isweretes, volt ugyan 19.2. jar $rjótól  

Ora...kos 4relemső Bizottsá , de létrejötte is inkább b r ti,  
mir_tse~. ..iv taboa ":ódon tört_ nt. Nem is tucott különösebb  
eredményt l'eLr►ut cni, osak a:i:or, ha ..zt a kartellek urai  

is jónak 114 :.ák./186/  

Az év hgtr .?évó r'ozébtn a helyi uje: gok-  keveset  

irnak :;.crea4edelem helyz_ tér31. Vie dokumentumok zonbLn  
ugyanazt a rc'pet vetitik elénk,  Lait eddig is megfigyelhet—  
t;inksAz elején, illetve t.lvviszán alig 4éoárolnai  vt.l:~mit 
a~ z.4bere..../187iBizor.yos feller.di3 l ést caL ,k 	ds4i vdsz.r  

hoz, syilvAn a uiár korábban emlitett okok miatt. /1..../  

1934—ben a hetyzet hasonló a korf,bs7i években t  —  
pawzLwltakhos. Kicaí vfisfirlókedv as Lv elején, ttmeneti  
fell ~ r.dsléa óaszel. v k zben .:zonrar:  gyér  a forgaom, -.mi a  
vélság elhusódásbt jelenti.  

3./ Ajcasti 	he esete  

A gezdaelgi vilk,gvél3á ; szenvedő rel iriyai közé  

tart •)ztak az állami hiv tnlnokok, kistisztviselők, t.nitók  

stb. is. ák váltak a Károlyi—féle takarékos,igi elkópzelések  

áldoz t .i is. 1931 sze tember 1 ée 1933. m.'roiue 1 kOz't, . ,  te-
hát Gömbős idejében is 3 esetben t rtént  fizet5'gtnbdo ~;i 
lety• az illetmények azé bf,l;;ozásai.  
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A'd.árol,yi- korsRrry t. k . rékoas&gi intéskLdéaei uson-  
sl:..:sorbsn a Icisfi2et6ad hivatar:okok t ér:ntik. A hive-

-108 indokol a :z, :wry az éll ohást..rtás eg,, er.aulAn;.k aieg-  
tertLlabra van er-e sza,;, g. As elbooed,, téCaok is a korm.>ir;y  

fegyvertértibuz tLrtostA,  búr  ev.zel a közalkalmazotti létszám  
1,‘. 	cst3k'::entés ét órtí k 	el./L-;9/ De ,.. elbocsé jttíso ~ 

is inkább csak a kicebb fisetés..eket ér:.ntették, mert u6,,aor.á  

"a arag.--sabb fizetés..ek elbocsájtdsának jogi ak dáijai van-  
nak. " Es valósziniilsg a " tinden csentnek ns:,ga felé hajlik •  
kese "azólása..l m gyarósbbtd./190/ Viasor_t a aésoc3szori fize-  

té,aesökker,tés ra  "r olden elkeseredést saint, boa  még  az alis-  

r-ár.i jelentésbe is bnkerlt: "k omutt a hangulat a 4 hónapon beldl  

mér aif,sodszor  végrehajtott  fízeté ~cs6krantéa miatt:  /191/  

A véls6g sor ln kllt3nKaen nehés hely zetbe kerAtek  
• t:a:itók. 1933. év v4gére 2500 dlláat-lbn tmr:itó kért elhe-  

lyestat./19,/korébban eredat ny nélrsl kilincseltek rrunkdért,  

hiszen  állás  helyett inkLIbr a megléváket is aega:ciirstet té'c, vac;  
nauk t, ltöt ;.ó- be./193/1 aóbb visz,r,t eg rca gy ikrabbon előfor-
dult, 'cio t y awg as i11®taéssy kifizetése is elmar:.dt, v ._,y ki -  
sebb értéku volt mint lírábrún.Er eSs..aivason is a, -Aid poldat  

1931. juliusában a fele..e:Leti iHnit6k punazsét  
tol.agasolja • helyi lap. Az • sérelai]ic, iog:t  illetmérfyiiket  
ugy s záai t ják, m n tha a buses 	mird  ig 2S, a neL4 15 pengő kö- 
rdl lame aósaónkér:t. A vits eredménye az  lett,  hogy • jár r -  
ddudgot 21 P. adssánkénti árban dllr•pitottdk m_g, ami nyilván  
a t Fnitdk nagy megröviditését 4 elcntette, hiszen fél év  mulya  
Bér  10 P. kdr..1 mozog a buza !'rs./194/  

1 .932 mÜ jus bon ism t oly _ ai,dtunk a tanitók nehéz  
életkörülményeiről. k'emesak azt tud,  uk meg, hogy  kevés a fi- 
zatés, hww era L.zt is, hogy sok helyet eg;;élt-flán nines i.as/195/  
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"-~ b:.s :. móss466t m_g mindi, 	per.góber 9zimol-  
jék, pedig as 14-16 P. _.malt év julivaQtót végre 21 peng6-  
ben 611. : r íto tt6k aeg, De  hol van a -1 pengEs 'usaT !...as  
iskOl;:PenaLartó egyhász>k n<_gy ré6zQ egyazer.xen beceuntette •  
t.i'li t;: i fizetések további ki.. zol,gQltL:t6sát."  

A cikk irój• sikert kiván • tanitóknak jogos bar-  

cuyboz, zonban ennek  nos  sok tuganatja lesz, n. rt aufg 1933  
:;.,e temb_r Z4-ér is :.zt olvashat,uk a Ss rvesi ilirlapbar., hogy  
• t_rnitói fizetéseknél • buzit móg a'ndig 21 pengős &rban  
•sáaol ják. l edi t; :Lost mór plfir_e hol van as at L612 - december  
végén 6 pengó me;z.J ,; . .  

A fentebb vásoltak utfit: érthe tő, hogy as elmE.r,dt  
fiseté4:eti orssógoaan a:ésfél millió pengőre rugnak!/196/  

edig a taritók neuoaac a tanitáeb 	neveGs>'•en, ha-  
nem a az .gár{y gyerekem mgsfajt• istápoláaébv n is helyt á1]-  
tak. iRóra Ferenc • tsanitványainak tejet oeztó  pad góguat  
• s. rv si 

 
tani tóról is mintAstzatta volna. A község l.egssegé-  

nyebb gyerekeinek juttatott kenyeret • pedagó usok önk;:nt,  

kiilőn di jasáa 	osztották ki. 5k forrAt&lc • te jet, son-  
doakodtak be6zc:rzés6ról, mosogatták el as ed'-rjekL1./197/  
F~,, ed11i j~t 1..u1 as volt, ha léthA ték, hoa a b,, crek rc  

•sine.:ednek, d leg lább esznek : al.:mit az otthonról ttlh` -,n i-
re üres gyomorral elbocsAjtott nebulók. /198/  

4.1  zsdw4  ~t 

  

Néhány szót érdemes asólni as  egéssaégug i hely-
zL tről is. „részt z'rt sert öessefagg a viliággal, másréast  

p di azért, mert az e téren tap aztsltuk io igen jel'eucsók  
• tárgyalt korr . As adat kból az i a sajnálatos ttry is ki-

derult, hogy Os rvas nem k(poz kivőtelt as élt .lénoaan jel-
lume; egészségig i elmarad.: tts'gban.  

4  
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1929-ben TIdBvézz 	jelent mcg egy megdöbbentő  
cikk  a yzurvk.si ••irlapr r. A, : zerző • L-3vetkesőke t iris:  

"...Sz rvas  4' -0 hásébd1 r1i ., van 200 :1yan, sae--

lyikböl az ut61ső negyven évben .Udővészcst ne temettek  
volna,.. Sz&rvason minden neg•edik ember tüdáb-: ban pues-

tul el."  

Ima ,  a magyar betegség Ss rvason t  

193Z olctóberéber ozt olv©sh: rt juk, ' togy nAgy a ti-  
fu:;z jérv4r.y Sa ,rv ~ .nor,. A község belterületér: mintegy 40 be-  

te6et t-.rrt  ,nok nyilván, de a tanyékon enrek héroaszorosa is  

lehet. würgetik a hagmadik községi orvosi élléa bett#lt:.sA,  

mert a betezek gondo Aésa hidnyos.  

Yi lehetett • jérv;ny ok •4? a •Alv.:in a meg nem fe  - 
lelő té►plél3cozdis, a$ egjs4aégtelen ivóviz, hiszen ortősi kut  
még kevés van. /,tippen a 	idószaké.ban zajlik a eaAe-  

lényi uti kut mél;,ritésének iig;Re/. Az crjedt, de olcaóedg• mi-
att véisérolt, már téFlélkozgara alk .Imátlan dinnye is • be-  

tegsÉ:,g előidéző  oka lehetett.  Sokan  meg is _alnca3c a beteg-
ségben, mert nem véde,‘esnek, nem oltatjéik be maguk :t./19)/  

Ugyancsak a helyi ujség té,jékozt t arról, hogy a  

község belter il t, r a coec..emóh•landóség 8 %, a külterLlleten  
j »edig 2, Z.  E rendkiv;'l megdöbbentő halillosés oka legtöt'hrször  
bélhurut. A csec se 'őt nyéron ugyanis nem a.z n. a tóplélja, mert  
auwnkc ba kell meLr.ie. Igy a$ anyatejen i vő védőanyagokat  
a gyerek éppen a fertőzés miatt veszedelmes n Sri ,hóna}, ében  
nem kaja meb. So'zzor azonban nem megfelelő a tehéntej  kese-
I s• Jen, elszaporodnak benne a baktériumok és megfertőzik  
a csecsemőt. A megbetegedett . reteket többnyire r.em viszik  
orvoshoz, vagy tudetl_..nségból, v_gy pedig ugy vélik, hogy nínes  
komoly abb baja. Pedig  ekkor  mér  ma/ 0diY Ssarvason a Stefá- 
nia Ssövetség, ahol ingyenes tanótsadés folyik. Peresre az  

J► 
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anya, ha akarta io,neL.ezen tudta erme z t orvoshoz vir_-.i,  

omen es z akkori közlekedési viszonyok mellett hosuzu gy:.logldat  

jelentett. Biztonsok =yaya t visszatartott as is, ho. y neon  
tudott volna beteg  gyermekének  orvosságot venni./2 0/  

Elsó•orban e téplé?ozáoi viazonyokrdl kapunk képelt  

• kö magi orvos 1932 ny L.rán kelt j:lentéséból. Megtudjuk pl.  
hogy a kisgazdaék nap jáb€+n kdtszcr esznek. / V A lak ueAg  
zt5me is cs:.:k kétezer t'plálkozik t :len, nyáron h roa'hor.  

Igen cg;,old, lu 	nban • táplálkozées sz& onnr, krumpli, ke- 
nyér, te;; és 6z'raz főzelék. Jzt elaóeorban a napszámosok, ipa-
rossegédek, kisgazdák kosztjaként L3nteti fel az orvos.  V ~ló-
szinű zonb~ n , hogy ra jelentés még szépiti is a aol , k..t, mert  

bizony • azilvalekvár, a kenyér és hagyma, vr gy caak eg 'aze-
rien gyilmöl.As kenyérrel nagyon  gyakran  kéjezte a sokszor reh z  
munkt végzők ételét.  

A polgéri kosztról azt jegyzi meg asz orvos, ho  

avenge-, a ha :rra gondo :iunk, hogy as iparoso s, ,ere: kedők,  
köslk..lm_.zottak helyzete a v l3fg alatt azirt.n igen nehéz  
volt, ezen rem is csodálkozunk.  

Ha a tentvdzolt egészeégi gy i helyzethez  még hozzávesz-
ez -k az öng ilLosedgok szádának áll n>dd emelked646t, ;:l:or  
méltán mondhatjuk, hogy az anyagi r. omoruság mellett a  

lelki bajok is természetes kiséröi voltak • hortb.y-korezakbaI.  

a legtöbb oselód, ember életének.  
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I1. 	i viszoryok a 176184 .lstt  

"mert  földünkön sz idd érik  

s .  j  .. 1 .r.ul de  féleLaesen"  

/Jazuef At Végul/  

"Jöjj  •1 os , I.  a:deQgt Te ez.11;; nekez  
rendet"  

/ Jdzsef tia t;8vagűt,1/  

1./ kormRLyi24rt 	i b1zi 	éDvi.seL i  

3s,..-rvee, gezd sógi életének . 1 pjs a m, zdg ad aág  

volt, illetve es els,00rban e, zel ő asef.g 8 helyi mezág zda-
s.: 	r: arclomi, _: r, aceaza, értés.  

A p)litik:. i élet helyi képviselői is  valamik;  en  

módon kupc olatb a álltak a mesót,azdsségg,wl. V sy ugy , - .a  

f8ldbirtok.k ,olt, sz adta a legfebb jövedelmet, vacj pedig  

ugzj, ogy esetl'g értelmiségi f ~; 1 .lkozéauak .'olt k, de fi-
zetéaUkből földet véaároitak. Sz jellem. ó volt sor értelmi -
•égire pl. t :.nárr , ügyvédre, orvorr  . 

A helyi képviselőtestület 40 tagu, de 20 t.:+,6 •  
leg _öbb, rRddt fizetők  kö211 kerUlt ki, e cs4.1 20 t 6 megvá-  

1.eztba~ra ic r-lt sor •eetenL-ért./1/ EA u  rendszer  viszont  

~~t s itott • k~ gi c~1 i bar  a :•1 vs~r~ar:o k ak ra~~.,- 

;:.~C me~va~dsul<as~~ . As"  19~~.~v •2• je~n  ji v~;silb• ~~pQ,  kip- 
vis•lőtestcllet 3r.:köe t•gjsi k8stftt pl. ott toldjuk E°rdf  
Dolma 	/képviLeló je dr Tdt . Ié1 ors ,..iggy;iléai kéavi . e16/,  
gróf  Dolz Gésa, özv. Horv4th Pálné földbirtokosok :t. /i:or-  
vgthné képvis•lője dr  Seises Al dér svéd/ Képviselteti ma-  
gát természetesen • földbirtor.os Qr; h4s is pl.  bile  Guaztóv  

■ 

	

	személyében. U4/ sa•s mondh .td el 4imndsivarál is, ..oly  

®sintCn fö ddel read•liezet L,- .:épvi•e18 j• Rasic6 k~] ~ .:~.r, t:rér:  

~ 
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NébAny évvel később • képviselőtestületi rendes tagok  között 
;,zir: te ugyanezeket z embereket t láljuk./3/ Az örökre t: L;ok 
közül n- yon ao'rans mint látjuk nesz is versnek rész;, a kétivi-
selőtest»let 316sein, cosk megbizott.:ik t cl. 

A kiilönböző ;<.zc Q; ági vagy cs :l6di összefon&éácok 
révén a köz- ' i politika ki 1 kit'w>árAl érvényeskilhetett pl. 
a pinsirtézet, vagy az ipari ifisem.. k akarta is. d! Tóth 
Ni pl. veje volt Réthy Vilmos ecetgérosnak, a igy nemc a 
földbirtokos meÁbizott,,a Erőekeit képviselhette *flott ecct-
ben, h dne:zs az tóséét, oőt a Szarvasi Aitelb4..rkét is, hi-
ozen gr.Bolze Pál ennek a pénzintézetnek volt az elnöke. 
Holsa P61 mellett ugyancsak vez..tG:,. "gi t . >g volt 9 Jitelbank- 
n61 nél, pl. vvurs Gyula főlc'birto',cos, Hanzus 4> >a mnlomtul ti -
éonoo is.  A ; zurvasi Tak4rdkpénztér /ett,"1 vett föl a község is 
több izben köleaant/ eln ke volt hosszabb ideig dr Ficviőr 
Gyula kir. lyi köz_egyző, később kora'nytót .rv.csos. dr Iayi_'ár 
Gyula megyebizottsági tag, is volt, a igy s pénzintézet ér-
dekeit még mego ei fórumakon is kc'pviselte. Arra is von azonban 
példa, hogy helyi földbirtokos, sdott esetben "vidki" ptnz-
intézet érde.:eit pártolt  .  Ilyen aelyzetben volt pl. gróf Rolsa 
Géza, Bolza Pál tewt re, a'i a békésszent,ndr6si takarék - 
pénztár elnöke volt./4/ 

kik voltuk as uralkodó oszt Al irdekeinek helyi 
képví''elői? Zzek közel is érd-wea náh„snyat névuz rint kie-
melni. 

Nagy szerepet játszott Sz.,rvas politikai életében a 
már ealitett.dr Haviár Gyula királyi közjegyző. Politikai 
ambisidit valászirtilug testvére 'iavirir Dinisl/ a helyi sajtó 
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egyszerilen Daninak sz6litja /inspirált ., a'.i 1920 els tt 

Sz, was orsséggy:ilési k:pviLelője volt. iiavidr ayals, mint 
meg;ebizott-ági tab, kiérdemelte, ,o megkapja a korsAny-

főt: n'o3osi isinevezést. 

Sokáig állt a község élén dr Schauer Gábor f6-

solg biró is. Állását a hivntelo . politika h4 kiszolgaSlá-
sának köszönhette. 

A község közjeg 'sáje Eiki Nagy Imre, skit 1929-ber 
orökös tójegy sőv6 vál-sstottak, a est • tisAséget haláláig 
odgtarto:.ta. íozts-t;ét illetve előbb emlitett a ;vál:-.sstá-
sát 6 is e rendszer érdekében kifejtett eséleakörJ tevéiLeny-
ségtnek köszönhette. 

A 30-cs évek elejét kezdte polyefutését, s dédel-
,ette, politikai áim it dr Zorinváry zilárd királyi jé-
rásbiró, későbbi 	képviselő, a fasizmus kiazol- 
gál6ja. Da.uds gihély községi báró is jelentős szerepet vitt 
Szarvas politikai életében. A válság alatt többször kiérde-
melte az ursikodó osztály bizalmát, s birta az emlitett funk-
ciót. Közben kb. 200 holdnyi földbirtokot is szerzett. 

As echázJk k'pviselSi is a fennálló rendesen hi-
vei volt-1.. Mint e katolik us , mint z ev ngélikus e h's, egy-
formán földbirtokos volt, s igy is érdekelt s rendszer témo-
gatásában..:11önö. en kihintek politikai aktivitásukkal Kello 
Gusztáv, Er6r F,:rerc , Partoz Fál. 

kello Gusztáv képviselátestwileti t  lévén, képvi-
selhette as et,,h's érdekeit, de mint vezet:3ógi tag, itel-
bankét Is.Krdn Ferenc neac: a►, a templomban hirdette az igét, 

1 
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hanem a Ss rvasi Ujsigban is,®elynek munkatérsa volt. roliti.
kai felfogására igen jellemző egy 1933-ban irt cikke, amelyben  

'.'itlert és pártját iti, mert sz szembeszáll a kommunisták-

kal./5/  

Fl rtos Pál, j szór,otci képességek‘el ran -elkezd  
ovangéli,,us lelkísz, de 6t sem elégiti ki a lelkészi hiv.aás.  

k;ilönbciző gaadaaaigi eg,, esslete;c vezetőségi tagja. Pl. a  

Ss:.rvssi Tak.rákpérazttSrnail igazgat6ségi tag, a Saerveai 0Az-  
dék és p.;raasztok : .►sövet:cezetérr.ek elnöke. Szivesan vesz részt  

o kv].ör.btizS politikai megmozdulásobor, <~ ~ .; i ~:. vez. tú je pi. a  

Holz* F dlné Leényeg;; asuletnek is.  

Itt. kell feltétlen ezt ejteri dr Tóth X41 or ., -
gA1ési képviaelóről,mint a helyi érderek parlamenti képvi: elC-

jéról./6/T6th Pél édesapja még eg„szerü e..ber volt, fiát  
üzonban orvosnak tAlittatt Tóth Pál a 101.gyalogesred or-
vosa volt. Ebben as ezredben Békés megyeiek, többek köztstt  

szarvasiak is azolgtlLak. Az =latok azerirt igen embers=ge- 
aen bánt a kA.o r 'kzcal, s ez meg is térült, mert többek kd-
z tt az eg,;ezer» parasztemberek, • terméazetezen a helyi  

urai. d6 osztály támogatásával, •iker Alt 1926-ban as akkori  
hiv:,t:Alo• .yépvisrolJjeltsltet, Borgulya Pált, a ké, viselőségtől  
megfosztania. Lz nem  volt kőnnya, sert ossak a pótvél..astds  
ho ;., meg számára a kivánt sikert. Igaz, később is igyekezett  

• képviselő a szegénység jb orvosa lenni, pl.  iiiiinderi második  
vasárnap rg;;  er. kezelte a szegényeket. Politikaijé1 an, .::int •  
gazdasági viszryokngl sár láthattuk is, ig3,ekezett a k'ilón- 
bősó osztályok, rétegek, pl. kubikosok sz5ssólójs is lenni.  
iagatertését azonban még biráló bc.'..'dei miatt sem mondhat-

juk ellenzékinek.  

2./  Politikai pdrtok ,  sz ~rveL.: tek, c:.oporto uld_k 
y .. 	 .~  

a./ A„ll ei , séF,es Fért  
A kors: nypolitika hel. i. bázisa  as Egységes Párt. A  

s 
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pertt a helyi ujságok eyekmn i olgári Pártnak, vigy hi-  
v. t_. ios °,elyieégeut ~~n, Polgári arnek nevezik. Tagjai  
P~ildbirtokoaolc, gssd•g ipar✓sok, kere.'redők, értelmiségiek,  
hivatslnokok. As utóbbiak tslén néha Jobb meggyeződésük  
ellenére  is • prt tagjai lettek, hiszen az  fill m,tól k::pták  
fizetésüket, s igy a tiiv_t.aos  pártba is beléptek. Es azon-  
bc.in, s erre Oroz Iván, a Szarvasi :jirl®p sserkewztő je is  
páldL, reW jelentette a hiv.t los politike előtti feltét- 
len hajlongást. tdross Ivén ugyanis, ski az gyeéges fért  tog-
ja volt, kössegi hiv L ,2r,ok, sokkal rokonszenvesebben, tá.r-  
gyilagoeabben ir a na ;  sz,4aosok., iparosok, kereskedők sor-  
aáról, mint as ugyancsak Egységes Fártb'.tn lévő Tokey Ada, jos, a  

Szervasi diizlönyg sz ~.~rizeozt6 je./7/  

As Egys ges Fórt kor nt . em volt olysr szerve-
zet, '_,mily ennek a nq. mu! = t ja. Saints megel okulásától kezd-
ve s párton belül eras ellenzék el kellett számolnia, mely-
nek ves t6 je l3orgul .ya Pál volt orezággyül si kcpviselő, ki  
megm r4dt hiveit több-kevesebb sikerrel egezzen a FUg,etlen  

Kisgazda. árt megal»kulásáig m:..ga k:r+il tinta t rt ni. Aér  

new, a telrg; lt idCsz::khoz t.. rtozi  ,  Is  aaindenkóppen as Egy-
sébes Párt történetéhez, illetve a be ne lévő egyenetlen-
séghere a sár emlitet t 1926. evi képvisel6válti . uztáa, estikor  
is u hivatalos jelölt 3731, • nem hivcztales jelölt, dr  Tóth  

Pál, 3601 szavaz tot  kapott,  s végül as utóbbi győzött •  
pótve lss4tásor./8/ sir a győzelem teljes volt, az nem a  
párt egység  t hozta. Borgulya Pál annyira kézben tudta  
t..ni a régebbi tármag tők t, hogy hiveivel vakságos pártot  
.ilskitott. A he yi u. jtő is a .►iug,zdapárt elnevezést hasz-
nálja, csak egy , sz r tslálkozunc us..al • kifejezéssel, hos;y  

"a regi Dorguly a-fr kciő." /9/  
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Igaz, e frakció ra,,yo&eredméLyt csak akkor ért el, amikor szár  

oreságoa ti is ehesd..=dik egy ön6lló kieg:.AsdapLrt szervezése.  

A fent elm rdo t. k bisony i. t jók, hogy Szarvason is  

a legkevésbé feg,; elmaze tt párt • korma nypárt volt. Est nem  

ca=.,k a hivat_los jelölt 1926. évi me$buktArisa, h rem több  

példa is bizonyitja.  
korai.:nypárt természetesen minél nagyobb tösegbézis megte- 

remtésére törekedett.  :n  .k érdek ben igyskezett befolyásét   
különböző g_zd .a ági, v _lláai, politikai cél al m.40d5 szer-

vezeteire is kiterjezteri.  

Azlpartest- et a sz rvasi ip..rosck egyes, ete volt,  
1933-ban c .rtotta 50 éves fennállésr.aak unnep•égeit. Bár vol-

tak tagjai között baloldali éraelmsek, a helyi intelligencia  

eg, -e6;y .1nnepség alkaledval mégis fontosn . k tartotta, ho ;  ►  
ott megjelenjen. Igy történt ez pl_. 1933-b..11, . mórc' ue 15-t  

megünneplő vacsora slk:sl.séval is. A csd gedt iparosokba  

dr .-. Srn oi József jogés , Partos Pól lelkész ős dr Tóth r il  

orszóggyülési képviselő prób'lt lelk& brteni. Ugyanis az Un-
ne, i szónokok nemcsak március 15 e_.eményeit méltatták, hanem  
beszóltok nehőz gazdas.:gi hely setrál, vagy ecoetelték •  
kapoliti. ai neh€izségeket /dr Tóth Pál/ /10/  

As iparosok szövetség,r.ek volt egy iljue41 szer-
vezete is , az Ipa'.rosi:f juk Ln'répza Kara. Célja 	iparos fist.  
t .ilok kulturális képzése. Hogy n::m maradt kivül a kormánypárt  
érdeklóciési körén, mu,atja, ho"y örökc:g elnöknek töh`ek kö-
zött E3iki t.aa Imre jegysót, Schauer tlgit;or fő3solgebirót vé-  
lá.sztottdk. Vesetóségi tagjai kösött t.tl ijuk dr pobitsek  
Jenő ag;j4s$t, : agner Asa bimésiuti t ~jnárt./11/  

~ 
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A val ási céls. ttal -aködő egy sk.letek köz a ki-
ameli:edik a gráf Bülss Pálné Lednyegyesalet. Ugyancsek val-
lásos mezbe öltAstetett politik: i ..servezet volt a  Keresztény  

Ifjak 4gyesalete. Progr mjábrin a vallásos est, kirérduláe,  

Z7- Limit nyelv oktatása szerepelt. A szövetség az evtxgélikua egy-
ház befolyása ._.latt volt, vezet.. je Kello Gusztáv. Hogy reiL'-
csak VL.11áei, 11;,nem politikai szerve et is volt az egyesül t,  
mut:.tja hogy egyszer olyan ösJze jövetelt tr:rto .tak, ahol  

Krdn Ferenc: Igasaágot Ma41yarerazdunak c. dsrabjt játasot-
ték. A dLrab csele4a !yét az ujság nem ismerteti, de as  

estről szóló c im: "A keresztény if juség irredenta estje" nem  

ké ts ge  t a mai tartalma :elöl. /12/  

K. torsai jellege szerve. et volt • Levente  Eg; esü-
let, -e;yr.ek egy ideig 'erirvéry Szilárd is ok .. tója volt.  

Kit  cserk szcs .:: t is maködött Sz_ rvüson. A Gábor °rari ne-
vét viselő irk' bb a holyi gimn 'zium if juségáre épült, a :'np  
Vért' r, vét viselő pedig a Tanitónőkápző leérybit tőmöritette.  

Fo: toe ._zerep volt a vitézi s'.ékrek is, mel, et  
zgy ideig 1yepl czky '-á. os vezetett. A vitczi szék intéz- 
mdrL e, m ,_t ismeretes, a Horthy- rerdzzer hiveit tömöritet.e.  

A szerve et tag„ai közőtt teléljuk pl:Biki titaa Imre fdjer;y-
sót, cr 'erinváry Szilárd járésbirót stb. A vitézi szék rend- 
szeren i .vi jelen t-sekben esámolt be a szarvisi  állapoto :r ~̀ la 
a kösrendról, a közh rgulaat alakuláséról stb.  

A testieken kiv..l méz sok, s irts gomb °.addrti  
szaporodó egyes ...tetet 	tusk./12/  

1933. j r u.ár 14-én bonto 6ta ki Gömbös aii+emseti  
Egység ir°á,rt jának zgssl4 át. A párt Jlapit6 •séke•tehirvéri  
gy..lés ut_n néhelr y hdna, pa Szarvason is megalekult Gömbös  

•  
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pfirtja Ribársz.:y PQ1 Arstentesit . si főmérnök elr.üklete alatt. 
A párt előa zőr a F olgAri körben, tehát  as  : g; sél,es P4rt k znor t- 
jQben lelt ideiglenes oZ Lhonra, -mely  mintegy jelképezi r 
jogl olytonoaságot. /14/ 
A Szarvason junius 15-én alakult  pdirtnak 117 Lagja volt kcz- 
detben. A t glétszám :r.bdoeulásAról a helyi ujadgok rem adnak  
tké3coztatást. Pa  v:.szot,t tetiz.tetbe vessslk . st, hoa mind-
három korabeli svirtwsi lap, s  különösen a Közlöny de es Uj- 
aág mil, en rok:)ngzenvvel az61 Gömbös mdköd:éséről, sik.:or fel-
tétlen a t,gléLaz :'.m gfarNpodásár61 be_,zól hetíink. E rre utal 
eg, ébk. nt Martor. Béla szerv si látogatAsa is. 

ACUiml u kormé.rypárt ideolóbiéját illeti, terwé- 
szetet,er: . z. rvasor. is a "szegedi gondolat" a1-r jéin 411. A 
i7iv.t- los pol: tikét jellemző .: zovjetelleneseeg, területi ;cöve- 

al-dG ; erőkkel szembeni felldpée Ss rveeon is je-
lentkezett. Jellemző, hiszen szlovrikolc lakta vidékről v-n 
sző, a párszlávizsustól v316 félelem is.  N•i  - k meg•kr.dá- 
lyozása érdekében minden eszk,A ,:segengedett. LeEeldbbia 
ez t4ni,: ki az  egyik szbrvasi ujar:g F,gy évezred c. cikk. . 

b61, mei.y augusztus 	alkslm:Sbó1 ir6dott. Egy  lelkész - 
vtlaszt<asral kar csolatban ira a szerző • ktfvetkezőkett 

" et szab d az eszkvsökben sea válogatnunk, a 
legféktelenebb ellenpropr nd it sem szabad megvetnünk, ha 
gydselmeser akL.rjuk utjában 	felénk k zele- 
dő Génszláviznus rémét."/15/ 

fenti idtzctbdl vildgOsan kitűni: •i  a  g,, ü1 -
let, „mellyet a szerző a körn ,; ező :;zlav állr*okk l szemben 
érez. Az fiságok aée alkUoma:1. is g<;a'rar közölnek különö-
sem Románia és Csehszlovákia elleni kirohanásokat. 
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Egyre jelentősebb lett Szarvason a reviside propaganda is.  

Ezt az 4g,„ et volt hivatva; s .ol'álni a "Nagy- ;vror::zf "-ot  
...jelképező >aa . oa _'elépitése. A képviselőtestdlet a anis  
elh':térozta, hogy a reviziós gondorrt táaogatdaára Sz  
as Arborétummal szemben, eaú ,:kmüvet állitanak fel. Elképze-

16e1k szerint as éppen Triánon el Ati Msyarorazág fbldr,  jzi  

kSzep' a lett volna. Az ealk:km1 egy malom kicairy, itett aáes,  
aely az L ten 	lassan őrölnek szdlóet jelképezte  volna. 
As emlékhely ter1iletére 12^0 négyszögölt szuv zto:4k ,.1, 4„./1C/  
As ealékma fel is ip11t.  

,, re nagyobb szerepet kapott a fa: ' iszt Y ideol.Sgie  
disz itése is. 1932- ben pl. egy vezércikk Mussolini hatalom-
ra jut sát érte?keli. Olvashatunk Hitler uralmát, dicsérő cik-
ket is.  Az eg,; ik a jsé' éppen a koalmunista irók inunk bit elége- 

tő .iticr-rendszert diezéri. A kommunist szerfiók adveinek siegsea-

micitéaét azért tartja j6, helyes cLelekedetnek a cikkird,  

mart t^s erkölcsi lasulú3t ezek a muvek terj :..tik.  

Jellemző a kowwunisták elleni fellépés is. Amikor  

1930. junivamíben szi.rvesi k',oma►uniAA,. t t_:rtózt tr.t+ic le, a  

3s: rv. ,si 44zlöny ige'kazic a közvéletaérvt a mozg lea eller,  

hangolni. A ko..zuniatákat nemzetk zi k l r.;:orokn nevc;si,  

_:kik "aiasaás eszmékkel, 1 , t  ~ ~mos m_ , 3zl.:gol4ss ^1" keriti:c  

h tAmukba az embereket. dr 	Szi árd járrsbírd, aki  
~.z 19 .;1, dvi orszégty.aési v61 szt6vok korm'r7bittosdnak helyet-  
tese, is as,.kségesnek V.Irt  ja, ho8y véleményt mondjon a le- 

t rt6zt,tások: 1 kapeJolatbsn. Szerinte azért lehet ° z ilyen  

e:.zméknek tépt_ , 1: ;;a, mert a szarvasiak nem politisRln.=k,  k.- 
söabösek. A azarvysi pol~ér,- irja A.erinvéry-" gondoskodik  

esiilád jár61, 	és b rorafit nevel, lehetőleg hésat is  

vesz, ssutén megöregszik as m.2ghal. SlLasz!  "Pedig ez igy nem  
me4 ie  t 	mert akkor jön a ko,lmuni sanus ! vfetvegetődsi:: as  

iró. i:erir.véry n.k igr+sa van a pol b;éreág közömbössége, anyagi  

• 



—78_ 

jólétet hajszoló m g tartásának birál:tábfn. A politizáltzs  
azonban a cikk iró járv_k fog :imai sz:rint erős jobholdolisá-
bot jelentett, legalábbis későbhi tettei erre ut lr k.Etá-

sen jobboldali magat.-art:.ou, a f sizmus Y kiszolgálója volt.  

Politi ai m fiatartására jellemző, hogy  m_nt a Ma"yar Élet  

Pártja képviselő jelölte, földosz ,dst is igért a par:sztok-

ni.k.. Termószetes, hoey a program rokonszenves volt, Zenin-

váryt msavélusztották, aki zonban mint képviselő Leljesen  

"megfeledkezett" : ~orábbi igéret6ró1.117/  

Az országg,yttlési választások során egyébként is a  

kor '.bb,:.,n viszonylag en;,he hangvételű munk:_sellene.5 cikkek  
rendkiJ''l éles h..neuak lettek.  

A kormánypártnak politik:aj: ,  illetve ideolófiiáj  

terjesztésére 2 ujságja is volt: A Szarvasi Közlöny ;  és a  

Sz rv-si U jság.  

A Sz:.rvasi Közlöny t la jdonosa vitéz praznóczy 1é-

1.,, szerresztje a már 	itett Tokay Lajos orvos. Mindket- 

ten az E,,Kységes Párt tagjai. A lap főleg az értelmiségieknek  

iródott. r, tárgyalt id-szakban elég keveset közöl a lzp az  

iproao_, k::reskedók, kisp.r:sztok stb. :.orsóról, nyemaáról.  

Annál több Viszont a kormány ,.olitiká.ját, rendeleteit órtéke-

lő, diosőitő cikk. Gy kran találunk éles hangu kiroh, násokÜt  

a SZDP ellen  is.  

A Sz rvusi Ujsaxg 193L. uecember 25-én inuul, fag:-

getlen politik..i napil_pn..k valloa m fiát. A n _ ilap-jellel;  

ujd.nság, mert a :vásik 2 korabeli sz rv.si ujság hetilap volt.  

E sajtóorgánum sok k.ilpolitikai hirt közöl, van közgazdasági  

rov.t,_, Mely zért is fontos, m-rt közli a pi<ci árakat. A  

lap, cél ját teki: . tve, z if juság l&p ja, az  uj g2rer  5ció  e js ~3g- 

• 



ja Aair lenni- veteti be • laptul jdonoe, és szerke..ztó egyik  

cikaét. Es • cél as u„ság olvasása kúzb: . n nem érzékelhető kii-

l.;nö eb':en, viszont kormány- pártie g annál inkább,  

b./ ..U1.2____: rnr~  ,.;ár to~~ola2i  ellenzékeA  `is ~:;,  zdekör  
A  ..i„L:zda<párt megaervez.e , 

A torn :ny pártn•k as eal ite t t 1926.   évi vál _.. ztások  

ut.n b$dmo1niG kelltt a borgulya-frzkci6v 1. A volt orLzág-  

gyalési képviselő, mint lentebb emlitetttik, erős kézzel prb-  

bálta hiveit megt:.rt. ni. 	s, ez nem went mindig k::nr . er.,,  

"pQrtvillongásrdl" is érteealünk a Sservssi ILöslönybál. Az  

uj$ág a.:iagazoLkgr- ez jelentette a Borgulya- táb.r tömog-  
báziséit- egyik g, ülé3Crál tudósit, illetve eg,,1 kilép leve : 't  
kösli. A._isgzd _kört el:, g;05 arra hiv tkozik, hogy • LI= _z- 

t lt ag,,enetlen::edéa miatt ha;: y  ja el a szervezetet. 	hét  

mulva viszont  • levél eáfol :_  ts:t o1va;;h t jLűt, v .g , ;, is azt, 14e;y  

a távozó nem bék,: t, keresett as uj közösségben, h new Eílldst  

remélt, 	 azt mst, is kapt4,. Egrébk `nt 
 t

;edig, 	lit ja a cáfo- 

l=t, 	 tisp zd=ikör 6111.:nd6an 1J + Leb uj tagJik.l gJtkr 

 

 pBZ;,- . , ,  
t..i:át es., ember távosába még nem bizc ►n,, it  ja a..iagaadakör nehr:s-  

sége it ./18,/  

A két levél, mint láttuk, ellentét s vélemdgyt  

t. _. rt Imes, mel,;  ből mindenképpen lerinh2t juk azt a köve tk•s-  
tetéat, hogy a kisgal.d:kör egybetart 'se nem volt köny;i fel-  

daa, • ki itt tag volt, többr,,ire 2Snzetlendl volt as, bizva  

abban, hogy egd•zar nnjd a Yisg-,zdáit =girt önálló pelitiksi  
pértot azorveshetnek.  

A gsasdaa::gi  válság  előrehAadáa__val valóban haata-  
roaan felcsiliL;rt 	önélld párt megazervezésérek le.,otóaége.  
Bethlen pártjn hlmladosni keadett= "A vd134. elaósorb44 a  
párt agrárium illetve kieg<.zda oeoportjeribzx keltett  politikai  

viasahangot. Agrárkörvkben eg;,•re hatirozottebban növekedett  
as elí,gedetienaég, •...a ksH1k:.lcaazoLti és érte2aiis6gi ró-  
te_•>...ílénicen reagáltak erre as el:ienséici h r.gulttu noz-  
goldd4:5ra. "/:9/  
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Békés megy  ében 1929. őszér a kisgazdák béka`sasabai  
g,, aléaén már elhatározzák e Nagyatddi-file Kisg< < Ldaptrt  

L.nnek érdekében 	megye pttraazt jaiw.l is ka es31. : tot  
k resnek €36kó• kisg. .zdái./20/  

A Ss..rvs ei ídirlep egy hét mulya már kiterjedt szer-
vezkedé:sről száeol bet/21/  

"Bóké• megyei kisguzd3k ellenzéki eLervezkcdése..  
teljes erővel folyik. Borgulya Pál kiagNzde képviselő áll a  

moz,dloü álén...aa sár tnbb tistértuli megyére is kiterjed a  
szervezedéa. A kiag•zdákon kiv:l sok i; T oe, 1,ereskedő, de  

lateiner is csatlakozott a mozgalomhoz."  

A fen ti idézet is külbrh  Z.  osztályos, rétegek  
politikai . ktivitésát mutlt„etip: rom, keres ...cdő, értelmiségi  
eg,; aréint elégedetlen az 14ys6ges Pértt':l, e uj, ellenzéki  
pirtot keres.  

Az uj szervezkedés e1. ;szőr gazda: gi it,fn;, ekvt, lian-
g,zt:. t, a :,,d a titkoz vtil-szt6 jog követel ' ac is előtérbe ke-
rdl. 1930. ele jér: a kisgazdák mez3ber}lrtyi gyllé e már ezt  
követeli. A ,.i .kos vál,sztd jog ug, anis, órvelne a kisgaz- 
da, kik 4:övetelésiikkel a meg; ei rarv :y,atősgi bizottságot  
is fel cre';ikee demokrácia megnyilvánuláadnek egyik forto  ". ja,  
e.:42c 1y ors446unket a k,ill'Lid előtt is jobb szüben önteti  

fel./2a 	 . 

Ilyen előzmények ut r. a1=3kult me c.  Békésara 1930  
őszén • FiLgetlen Kis a :da F ldmuck 's is Polgári Párt./23/  
Már elnevezésében is utalás van arra, ao ;y nem 'ezt.5ly►párt  
at.r lenri.As alakuld ülés r•ogr mja is ezt mutatjatrevizió,  
titkos vá1 sztójog, kartellek, bankok megrerd.:z bál,osása,  

mezőgazd ,ség fe jlesat •e stb. Mint • progr-abdl ldthetd, fő-
leg agrúrius kbvetelésekről van sad, de amellett ol, anokról  
is, Autlyek nemc i fi ' a mo z6,,.: adoeéggal foglalkosd- 

~ 



- 81 -  

kat vorzzékt pl.  revízió, kartellek elleni hrc, vdl sstőjog  

stb.  

A Kisgazdspért helyi vezetője • mér ea.l.itett Dorgu-  
lya iél lett. Azonb.+n a különb ső alkalmakkor bektsveti~es23atett  

politikai kudarcok miatt Bor,ulya Pál lem_ ruott, a ilely'ette  

Tyepliezky Jár.oa lett  a párt elnáke.4_4/Az u,; elpök i'eh004a  

a p,Irt eg,ys ..gének biztosit aa, s a tömet;bézia növelése volt.  

munkdt `iyer.licsky János ns,gy igyekek.ettel, de nem ktiilőW,soabw  

ben nagy e:redmértg,  el végezte.  

A párt • s..r,ibb tAyateiepiiléstken 1ciag,:.=sdakdrtkOt  

szervezett, ahol 	elL•edásokat, g: ~iláuetet tartottak.  

A i:isg zda,.ör i'e sxereliséhez néha könyvtár, illetve eg  

biliárdt.szt.1 is taF:rtozott. Ilyen eezk_zükkel is pr'béltp s  

p3rt • t -igO:at imegtLirtani.  

A i:isg;= zdaif jak önképzőköre, mint az elnevezés is  

arut st  ja, a fis talLCgot próbáita töm6riteni, annak ismerc t.ei t  

gy•r ~ pit_,ni. '1.85:;orban a gasdélkodósi ismeretek  bődit_.se 
volt a cél.  

Itt kell ealitt:st tenni a 3.halyi s4t.r61,  a ; 

Ss .rw =si tiirlapról. A laptulajdonos dr Robítsek Jer6, sZ  sr- 
kesztő Orosz Iv n.Rár mindketten az 4g;,séges Párt tagjai vol-  

t~ k, az ujség ne.LeaaY a icox'm:r.y ssájaise szerint ir. Naky  

rokonszenvvel be.,z6l a lap a válság által sujtott szegényekrált  
caeiédekrál, n•pez:'xuosokr6l, parwsztokról, ipssrosokr6l.  

után "ngr  ::rius" , ujságnak lehet nevezni. Olvashatunk az  
ujs.i,ban zokról s v61 .sztaei nanóverekről, cealgsokrdi is,  

aiaelyekrvl a Szarv,si zl ny . 'ég emlitést snm tesz. Az ujabg  
igy bizonyos e:.enzóki h ngot is mgt a hiv=:.e' .os korinr.iry.  
politikával  —ember.  
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a./ A Szociélderaokrbt : : Q.: t  

Jól azc rve,:ett, komoly politikai erót  képei :etilt 
Ss. rvaaon a tárgy:-lt időszakban • Szociéldemokrats Párt.  
Régi alapszervez t, tapiszt. it kapcsolatokkal, hiszen az  
alipitáa éve 11390, e igy a gÉ zdes6gi véle! :;lett már ne.gy  

h..rci multtal rendelkezett. A tagok között m zdivazdanégi  

és ip ri munkásokat, kubikosokat, kiapar.aezto%"t, iparosokat  
t lálunk.  

A párt '1e' y i elnöke Tóth György gépász, ki fun  ~.ció ját  
j6 szónoki éa sz rvszőképess:"gének kászőrhette. Az utóbbi- 
ra k' lőnöeen savkség volt a párt ásszeta rtásándl, hiszen  

maködc`:eét a hiv, t< los :szervek minden eszköz ol aka-
dályozni igya estek. Az  e'enforr dalom első 10 évében pl. e  
pártnak nem engedél„ ették ;, ..léa aaegt:artas6t./ ~ .. 5/  
Fontos szerephez juto tak még a párt ir.:.rayitésában Janecskb  
Pál, Kilesi Jár:oa, Ceicsely Pál, Jarurik Mihály. Csicsely  
Pál ugyarCJck j6 szórok ..irdben állt, . z6tehets évl gyak-
ran tett na r szol"61stot pártjAnak.  

Fontos tvmegbásiso volt a$ SUP; nek • liagyaror-  
ar.ági 4it _..aunk:.sok Lr:a..ágos Ssifivets-g6nek szarvasi csoportja.  
Es • legfejlettebb szakazervezot. Célja els -sorban, s.uui a  
válság alatt érthet3en el..térbe karült, as ápitSi: . i munká-
sok ezáiaAra munkaalkalom teremtést. A vezetúk 1:0z1 ki kell  
emelni Farkas Járos, Koaut János, Rovass Ferenc, k..mavesalcei,  
Balozó Fá1 ácsoi. de Kiazely Mihályt, aki az épitamunkások  
titkára is volt.  

A Iíőrtaúk vidékér lekvü Sz._ rv  .son laktak kubi-  
kosok is, hiszen a gét`: it. ahez, fuly :.:; ssA3á2yosáehos, gát-  
javitóabos, csatornák íp:.téaéhz ez ó asekértelm3ket vették  
igefitybe. Ssc:muk pontosan  nem ismereteS.As emlékezet 5-610  
azarvssi cubij:osr51 beszél, egy hiv. taalos irtt azorb._ ^ sok-
kal tdb'  et 	Féleserre mindenesetre tehetj.r►k N aR.é-  
a►ukc.t.  



A vslság el tt éppugy munkanélkiilíség • sorsuk,  mint sok  abs  
ezüberré. Az ar.takor, k psildskor 6k is beé;lnak • többi mesó-  

g.nd•8:gi munkás közé, hogy megszerezzék  a téli élelemre v-adt.  

Is at  munka elfogy, tévolabbi vidékeken próbálnak aberer.esét.  
A vándorlás sorLn természetesen kön;,Jen kerültek k-pcsol t tba  

különbzi, esociáliatt3 esasékkel, s lettek  Amok megbs4 td  

haroosui, ter,;e:)ztói.  

A azarvtaai földmunkások szövetségében f:.r.tos :;ze-  
repet jáisrzott Sulyan 'ih31y, Orooski J,-,nos, Lelesi  

kubikosok. Az ut3bbi régi u.unkdsm .. zg;ylmi aulttal rer tielke-  

sett, 1905-ben pl. a budapesti országos főldmur.kds értekez-

let kü1L6ttje volt./27/ 'elesi JéLos sok:.t segitett  
t~latwiv_I az SZLi-n_k, a suellet uj, foTra.mi genereciGt  
is nevelt. .3olaan vUlottGic meAer,iknek, tCbbek között Valűs-  
tyz<n Isitvsint is.  

A Szociáldemokrata Párt azor.bar a földm.,►vesek .örében  
is tr::maszr lelt. YyillY,niSsen "fert<;ztitt" ter..lct volt _ r t6,  

illetve 	bezinei 	 i? ^ir.9-  

.:ónsac illetve Bezir:énak nevezett dillc:.;orokur: n hány hold-  
dal retxielkezök, v gy földnélkülie;: l:.,i:t: k. Lözöl::k sckan  

elj.,totts.k a kommunistü eszmékig is, -int  pl. Ce.icsely P-  , 
b':_  1 s tysn István, Pe tráa ahály.  

A SZ r̀'  helyi szervezete, L országos vezetóe44  

politikf jána;g megfelelően dol t ozott, Fzervex,cedett.  

eszközei i,r,en változsatosak volt ,k: il►em.oran:npok ét•d.aa,  

astr.. jk azervezéJe, gyülések megtartása, a i:illt;sbözó jel -  
leg;i váj  ,szts3soi.on valló réazvt:  tel, iculturális tevLkor.s ség  
stb.  Ezekkel • a.Sdazerekkel pr_ bélta a Sal  befolyását r-  
vény eaiteni.  

A memorandumok étaedásáre főleg g zd e::gi ,.g;, ek-

kel karosol tban került Bor. As épitómunkások hel:;zetére  
próbéltaa • pért ezzel a módszerrel felhivri a figyelmet.  
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1 több ak,cióró. 	n :;s6, ozekic4l külön is fozlalkosunk.  

A párt álul L,zcrveze tt tz,.1 :nek két téa:lsört  

Olefinek fel. As egyik • politikai jogok, a m sir  :• sdK.a~►gi 
nehézségek orvoslAsánnk kővetélése. ..k.r .ésseteaen • SZDk  

harcét a helyi ur, l.-od osztály nem nézte Létien4l.  

1930. janudr égén BékésosabAn. 3 napos  
t...rtott e szociáldertiokrata Fért. A gyúlésen tAbek között  

Ply-  er °roly a fí3ldreforsr6l, as ipari és ftS i dmunica::óg őss-  

ssefogé8ér6: is be:;zélt. A munkásság fe :.=zubaduldsa azonban  
"us Alt lgnos, eg,. enló és titkos vál. :aztd jogon keresast+:l  
veset"- mwnciotte. Ugy :IncL ak ezt • követelést hv ngozta  t is az  
MSZDP aa 1930 azet teu:b .rben megtartott k7ngres:,z ...sor../_ 3/  
E követel4s t6mog tYJ::Lra z.l .. erve steic meg Sz .:rv 'sor. 1930.  

október elején egy politikai 6,) :ilés3t.  

A gydléaen Szeder Ferenc orazéggy.ilési képvi3elő  
boúsélt. SsánAlatdban kitört a ksliinhösó osstilyok, rétegek  
g r.d.sáci követeléseinek ts`,m gs.tgwár , de bessódében fontos  

szerepet kr.pott ea ált lAr.os és titkos .41: azt ' jog köve-  
telk:se is./-9/A hel i I jpokrem közlik a g,•,.léaen 1.,tsztvev5k  

lét:.zémát, de us egyik ujebg el6sedetten éli_ pitj• meg,  

az ösas..e jövetelen kom...unistaellenes jelez vak! "Le a komLU—  

nietékkil! A mwagyar aaunkásmozgaom nerc  • bolseviké!"- is el-  
har,zott k. Ennek ellenére,- a es aindenképper, e politi4s4  
demor:mtréció sikcrét t:ikri;si-, a Yilzlöny egy  vezércikket  
azental a Seeder- be;,zéd eleazéséne:. A lap de®ag46iévA,  

felelőtlenséggel vddolja r  a slociáldeaokr.Aá..at , s b1.ty.14nos  
tktkos vs3laast6 jog követelése .iatt./10/  

Kéhfít tiy hón,=p l:.ulrra a fenti lap ujabb irtíat ©zentel  
a asoaiéldemoir ték elleni téia_:d:4snak. As uja6geikk •  párt  
befoly,aát, e tömege;cse gyakorolt h,t4sát akesrja ell€nsul;, osni  

assal, hogy amunkdssaAg hov . . tartozAa6t próbálja elQ.nesni.  
!b`rdeaes megismerkedni az 	nétalry gondolatdval./31/  



"A magyar ftrlc:a:unkésoYn;-k és mezőg•zc:sa3gi népes-  
sé‘nek ilt,léb n ug_ aracsat •Folgéraagg télr)réban van hel3e,  
mert a mea6g•:;xd :.égi ..zubet nines hely, • •saksserve4eti  
alapon v 16 azorvea:kedésne;c, wert a munksbér...arnyira kú-  
lőnbbső az ig`nyek sokPélesége folyt;<n, hogy wit lehetetlen-

ség volna ez Ydzervezeti kpllektiv v,orsdéaákber: 	b6j.yoas-  
ni.  

A meaóg.,td., aa6gi népesség teil:át a pol .ar:i r er.dbe  

tartasik, és nem a prolet3radg sor bae...A vid,::ki g: züsttíbor  

• városi rol.érs4 mellett ugyane®aic • ol t;,ríraaégba tartozik."  

d olgsrség al tt a Ss .rvaaai 415slör;y mindig a tsor-  
mKnl► támogk4tóLat értette. Az ujaaégeikk aa mezGg:izdaaa:Sgi  ~un-  
késok•.. t, eseibdeket, kubikosok t svarette volna meggyőzni,  
hogy ig.._k ei`et nem lehet közös nevezőre hozni, a munk . bért  

esetleg "ko":.].ektiv szerzdd`sben azabaálycsni", teha`t a vzer-  

vez:edGs 	eleve r.e.lytelen, hely.k a koraén t tdmog .tők  

között var.  

A "vidéki gazd .tébor" lcife.;eués nyilván azokat  
a kis-, a kbzépbirtokzaasok t jelentette, Aeik a gasadusógi  

naha$zs(gek mi tt • szociáldemokrstákhJs cssntl ozt k.  

/A tosdag. -bbak hovaatart:)zafi:la neaa jelenthetett problésAt,hi-  

s:.en a3k a vólsaa'ig al..tt is vioaonylag jól 	s igy  kor -  
afnytáa,ogat6 sz8ndékukYal sem lehetdett b.K j./  

As u jséöiró azdr:da• vilígos s a .:zc ►ciAldemokraták  
vél 	eredatér ;;  e  i  t/ tul vag4 urk • megyei tö rv . pyhaatós&gi  
vél_szt:14 sikerein, mel , ekról ads hel;,ien ss6lunk/ag4 .odadloan-  
maal töltötték el s helyi ur lkod6 osztályt, • igy prGbáltaák  
a uzd erejével zevQl. sst;4ni a munk 'ssaágot és a o•atlekosd  
kisg_ ldti:at • Ssociáldemokrata Pártról.  
A lav:,1 sztaási esúrőék •sonran kudlreot v l.lott. A Flirt  tóat 1g- 
b4zi5a növekedett.  

~ 
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As ealitet t. választójogi gyülés mellett na,;;; 

mozdulás volt ,.. párt sLervez,,,te ki$g zds-gyJlés, erelyró:í a  
zd 	harcokkal kapesolr. t,br+n eaik szó.  

A Párt, z országos utasitásnak megfelelden  
sztrájkot is smervezett. Amikor 1932. április 7-én a kormám  
betiltotta • Sépss - .vát, a szarvasi munkás:. óg is félórás sztrájk-
kal tilt k: zott. Ig.a, a tilt 'koz_:s nem járt semmiféle incidens-
sel, v gy ösaze.AtkL z4eael a h:..t'e€Zg embereivel, de mindenkép-
pen a helyi munkásOg fegyelmeset  twig }t, aktivitás6t bisony it  ja,  
Bgyben • demonstraoióv'l megvsldsult az i ; ri ununkLsAg ás  e 
vidék akci6egyw ge is./32/  

azociélcieabokr te párt ::ultur 	tev` kenysége, u a  
ssintd vál aztáei kasd. lem, jelentSgége miatt 1.+il r  

fejezetet érdemel.  

d./ A ko..mpriisták  tev6',:.enL:Ag4  

A SZDF mellett a Horthy- resaim ellen h rcoló leg-
hal<.d6bb era a Kommunisták R.. gyarorszégi Párta volt. r osmcurista  

sejtek zervezésev€l, mwjd s Szociáldemokrata zártba de m szak-
szervezetekbe beépülve vivta h.rclit a rendszer ellen. A párt rel-
huaenálte a m gát kom,unietának ugyan  rem valld, de azokkal  
rokanssenvez6 szociáldemokrata pártt4;ok, sz kszervezeti te- 
,ok segitságét. A felhivások, röpiratok ter„esztáae fble ;  

ezek segitségével vált lehetővé, hiszen kevésbé volt k ismer-
tek- legaláb';is tevékenység.ík kezdetén, a rer:d5raég elc.tt.  

A kowsunista mazgalomr,k Ssorvason nagyon fontos  

segitóje volt a helyi LFOSZ- fiók, .uelynek rt:azvényesei  

csaknem kizárólag a fZ ld-, és mesőg-zdfas'gi a ►unkáeAg sorai-
ból kTarűlnek ki. %bU61 kftetkezik, hogy "v lóban • kommunisták  

menedék helyének" lehet tekinteni ' t az -.)1aősorban 6:sdasdgi  

~ 



•  

auls ~ttal .4.:ködó szervezetet. Itt .u:.ott rendkiviil n: gy  
sserep Janecskd FQlnmsk, az Lrí'SZ iigyveztt8jének, 6,ki a kom-  
muniata mozgalom egyik vezetője volt, s aki helyiséget, gé-

pet, papirt tudott bixtositani, a kom_uni•te röpir.:tok aá-  

aoléaéhos. Ig,y vélt lehetővé, Áiogy egy -egy kásvetitö, mint  

p1. Skul  téti János, Val,:sty;rn segitőtrires, egy-e8y alkalosa-  

wal 2oo--3oo/t/ rőpir tot is kaphatott terjesstésre, hissen  

azok e1áá:litásór:„ jd lehetőség volt./33/  

Mist issm+eretes, a Tsns' :e:,k zt~r3aság leverése  

ut.'in • KIF hamarosan elkezdte a kommunista sejtek az .r-  

vesés==t. Ezek •egitéségével fejtett  ki prop :b.rxiÁt • fen-  

rélid rendszer. el .:zemben.  

Szilrva•on már 1923-b:n létrejött egy illegális  

sejt, f..ely dr iába Jenő ag;, réddel tartott fenn ka: esoi. tot.  

;.ásóbb töb'- , 5-6 tau sejt ül»cult. Vetői kőzal kiemelke-

dik V 1aotyán Istvtr 3c . , '. enecsk6 161, KlucL j r  ►ihél;, 
borbAy, í►edvegy Mihóly kóri : es tevékenysége./34/  

182 -~ > közötti ns4;, let...rtAt tósok idején  
Sz rvason is folytak kihallg tósok. A E3u&pesten dol ;oz6  
-roszki Jóros ennek esett óldoz tul. A fv'roab'1 röpire-
tokst holott, Rmelyeáet Halásztelken élre, tett. A nyom:sz&  
követtők, de ínkor le akarták tertóztutni borctvával tan -
t3yilkosaágot követett el. A kisérlet azonban nerc  ei':er~lt, 
a ifi• felgyóg rulása utón Orosski a eser4vrök kezére ke-

rult./35/  

ALW mísodik kongresazur3: ut:'r s L;sarvaa kőr-  
r,yOki illegális munloét a Tifsz .  -.aenti terlleti Bi:otts3it  

irtirvitotta./36/Vidékünkön azor.b , .n hasa:_r letart6stn;.ágra  
rer4lt sor,  melynek oka a lconepiréciós 8s-rólyok be new  
tart3sa volt: a sz rvnsiak levélben értesitették • mezőtu- 

~ 
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riaLut az "rostéi Jér os és i.ustyik Miltyfs ált 1 hozott röpira-

tokról. A juniusi let rtózt .tésok soréra szolnoki, mezőturi ós  

szarvai komauni:..t'W ker;.l.tek a n',omazók kezére./37/  
Ezzel azonban a letrtóztatéso' new fejeződtek be, hiazen a  

azrvasi csoport elővigyAzatlenadgának lett óld3zata Földes  

Pál csepeli ,rrig -zg&tó, `i tul ,6orkép on a szervezkedés  
feje volt. Igy az ailamkto talAm képviselői, kik Földes  lak.x-
s~;r~ rőtiratokat, könyveket t aá1 t_..k, sulyos csapást mértek •  

moz6. lomra. Fbi.dsa Pál 3 évi fegdiésbintet4s t ket ott, s ugyan-

csak bebörtönözték a maguk-t kommunistának valló szarv ai a- 

~ .. t is./38/  

1931-ben_ egy békéses b'i csoporttal  tartottak  
csi •csol .tot e szarvasit_. Ennek a se'trek a vezetője F riedmw _ 

!! 1a eg. Meni halig t6 volt, .i  Pr --nciaorezégbói t`rt hrza.  

Nem léén Lisztdbar, a hazai visz _nyokkel, igen 	a a: .r- 

vezked t t,,itélt, tüntetőst szervezett /pl. 1931. ápr. 7-4r. ./  
s e- uttatta rend .rkézre. Röpir - .ltokat, könyveket, ujságo_ t  
t , 1t-k nála, melyeket már nem volt ideje szétk.Aldeni.  

Friedmannt 6 hónr.pra itéltÉk, tárnait azonban felmentet .ék.  
A rer lvrs4 r em deritet 4e k a J.. ervező szarv si kapcsolDta-
it, mort szc;rvesit ne.. tartóztattak le lebukása során./31/  
Az en;,he itálet viszont arra enged követ-eztetni, hoigi a  

s,zervezk_dés zg igen k'améretl lehetett, mert hamar felfedték.  

A etatárivac ki hirdetóae ut:'n egyre r:esiexcbh lett  
a icoa,...uniat€a .. tevékcA,sége, ,o:szen a :.zervez:kedós r,aztvQv6ire  
haldlos itaetet is ici 1, hetett szabni. A korábbi lstsart5z -  

tatk.so.. is  nagy vérveaztességet jelentettek a murk s.:,zgalomrs.  

193•-* őszén ismét nagy let-.rtó4t tási .1ull4a► indult el, aael.,,-  

nek töb!- ek kLizőtt mezőturi, bAéseeabei komr, ►uriistgk esek  
á1d:zatul. ..:ivel a szarvasi m..zg lom is i. zek.el A v3^osokkal  
volt YuFcsol Lb n, igy a fenti rendőri tev4ieny: ég aAelyi  
aiozg lm •t is visszaszoritotta. az term azetet::er cs k rz ,,gyobb  
óvatosságot eredmérv ezett a kommur_i:•t6kn`1, de  nem jelentette  

a sn~ghátrálásuk t.  

~ 
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szarvason a válság időszakéban r sa ktaeiilt dor na- 

jobb tümegmndui.ásr':. -•n>>ek e& ik oka az lehet, hogy a .so-

ciáldemokrats :ért igyekezett oazdaségi nehézségek miatti fal -

helborodást békésebb mederbe terelni, a fesz'its get memorandumtok  

ét d ~ eiv° 1 ,  szervezett gyilléset magtart&v:v 'l leszerelni. A  

másik ok, hogy mukk aairk /pl. a kubioaok, épitók/ több  - 

nyire v'. dormunkéeok voltak, a igy més helyi me6mosdulésok  

szere; 1'.i lettek.  

i, z, a koma:.unisták Sz4,rvecor :s ró'  áltnk tömegmc;g..  

sosdulést szervezni,  pl.  m,_nden évber. meg A  rtek tortAiri a  

május 1-i felvom ést, ~zonban • helyi  h. tdaágok ennek meg-  

tartáslt nem en  ed61,, ezté::. Ha mAr 3 ember eé;,;'..tt ment, mind-  

járt kőzbei.éptek r. hel,; i élla:mhtalom LépvlSeldi. Ernek elle-  

vére a munkások a repi-kertber : , vagy vUl hol a i{örZ,s-p.Irtor. -  

tek ös : . ze  ,  ahol 	nest v  igyáztá.:  Őket  a csendőrök./4o/  

; ./ (3ezd a,a. gi g.iisige l.me k  

A világgazdnaégi válság, többek közöt :.  ,  r_ . ,y  

mu.nkanélk;iliséget hozott, Igy előtérbe kerülnek azok a  

mozgalmak, melz eknek célja munkaalk lom kih< rcolésa -,  v•..by 

korábban.- nagyobb f iz&tés, jobb munkakörwlmt'nyeik biztoai-

triaa . in.rek a harcnak a élén az ópitómurkások álltak, akik  
azonban maguk mögött tud:aatták a kubikosok vagy a wesdgrz-

dasAgi munkások, n,;pezímo'ok tánogLtele6t.  

A nagyobb fi.:.etéa eléréséért volt eky- 41 : 1;caozdu-  

lás 19a tpriliefban. A helyi  u  jaég ,rr61 tó jékozt.. t, hogy  
s helA.  teased  ik :4atuel közép.Coku tanintézet b:.k . zugi gazda-  
ságébar: sstr3,;kolrr k az ott dolcoz6 áQao.z, na;. ,ezámosok, k6-  
a►üvedek. a sztr ;k  ox' 	iogy a munkdaok nagyobb b'rt kö-  
ve4elr.ek. A vál alkozó new  engedett, inkább sWtréjkt3rd-  

ket hos, tott mtis vrosoitb6l. Mo.-  t  azonban gy úz$tt a mur.kás--  
szoliderités: a aztréjkt rők nem  vették fel a munkát. A-virt1-  
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A véll2.'ozó végül kénytelen volt murkfsr,iv_ 1 eg, ;. ezkcdni a  
aztrá' . tc? ' cs si,:errel járt, r ,g obb lett • kere::et./41/  

Ez a metsozduláa, mint 1_`_ttuk rem munkaelktilomért  

f`ol~ t h ..r egy. a nagyobb jöved lenért. Pedig • Jsóbt i kereset-
hez vibzon itva as épitők bére elég jónr+k mondható: 5 peng:  

1.at or.tr?. A válság azonban Y,.w...roaan e felére csökkürti ezt  
• jövedelmet, ahogy erről OL-y szop  ,.,bir6i ,_eler:tée is be-
szémol./4'./ A bércsökkenés  redeén,ezi az épitámunkdbo :  
1930. évi akcióját, mely azonb a :3z előbbinél kevés` - é radi-
kális lépés volt, bdr na&. -obb néptömegek kivana :git fe,:ezte  
ki.  

Zamoretea, ho,.,y az MS. DP 1930 3• eptembur e'.sejé-  
re, k,ilönbzG okok miatt felvonulást, na gy:ilébt tervezett.  
Yivvl a kormány a felvonulást betiltatta, a felhivéa csen-

des sAára salt./43/ A felvor:ulést persze r:em lehetett stin-  
den;itt b'kéa mederbe terelni mCg vidE:óen eea ► .tiyuitár., Békéscsa-
bán pl. i9e5zestk8zés volt x rhat tom és a munkások  

©rosh zár. és Ssr.rvseJn mem.orr:nt:um át . dÁe rs ker;;lt aor./44/  

A f. szolgabir6t • Sl.1)P S t- gu k.Aldöttnqge s:ereste  
fel,  a tadt:., a munkásság memorandumát. A Sz : rvasi 	ny,  
t:►el;, • hirt tudtul adja, nem besz6l az átadott irat tart =:Imáról,  

csak dias6ri a ilunkáeeágot azért,  rt nem t:intetett•/45/  

A14...4ik hel;; i ujság ítSzléiten;;,ebb. 	r.d j:, hogy  
a vAirme,,,,e gvadfAoági b zotts'.g{nak ülé:;t.n 16th györgy tör-  
vc:nyhatóa  ~►,i tag itnyu jto ;, ta • szarvasi munkáss ag westor.ndu-  

mA, bruely as alébbi követeléseket t: .rt :.m,zza: ktzmunkók  
iciilfúlctre menő munk.éiaok utlovei nec gyorsabb in-  

tézés ,: t, munkanálkilli segélyt, 6 órás  munkan :  ot.  

A®ir t létjulc, egyelőre g í_.zdes_gi ig'r , ek i;ielégi-  
téséról v-n az6. Z,g z, a követelsek, a a beadváir.y hmngneme  

• 
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igen 	...tározott:",' ,..unkkisség- idési a lap-, elérkezett a vés- 
s6 ,7 orthoz...utoln6 próbát tests, tud-e via it •lint(Isni."/46/  

A beady ry r,oa, c>r  te el eljét. Se a k zség,  as a  
véizR..egy• nem set;i  te  t  t , ua a. is e mur:k::'seég ,,ore et;-re bi -  

sonytalavubb :  

"Ma  mAr sokan ott  411mk a tél küasőbér ...és sean—  
mi  kilaitdsuk a ®ur,.ár , a keresetre. :'aeknek as embereknek a  
k omora a legborz icn"s ?,t) veszkidltáa"- tudósit az Szarvasi •ir-  
lsp./47/  

1931 aavassén t.intet6;;ek-  vannak Vésat6r., .►6tkom-  

1óson Békéacsab  ~r. A azsavrrei inur.kássdg nem m Ataul. 1931.  
ze; tembcr 24-én szoe,an 	épitöiaunkésok ujrxbb Arvéryt  

ir: ak, de most mAr as alispént . ere.:ik fel emlékiretukk :}l./4m/  

ép t6i, .:r: véllial koz6k kb. 110-er va- 
gyunk évek hosazu sora 6L , rfo yritk "n ;,utunk mun ;óhoz"-
kezdódi;. • levél. Majd kérik as a3lisp'r,t, rendelje el Ssaarva-
eon ez épitdip ri munkák t, tetarozésok t. Az Alispán oktd-
ber e1ejín egy levélben arra kéri a szarvsai képviL•16testül•-
t•t, :,o,y • tili munkáknál vegyék fig; ;  1•mbe az épitéip  

munk sok kérését. As e161jér6ség tudomásul vasi az étir  :ot, 
ennél több azonban nem t rténik. Est bison,itjá azok • kér-
J4ny•k, amelyeket a kösségi iratok kö .ött lehet tE=lálni./49/  

1953 adreiusában 	épitómunkások ia+tét kérvény- 
nyel forculnak • képvisel t•at4le thez. A dokumentum saints  
ö..ez foglalja a munkásság minden sérelmét, e elmondja a kö-
veteléseket is. trdemes éppen azrt részletes• yen is aegis-
m•rkedni a k:rvény szövegével:  

":;;:sztend6;c  óta  ostromoljuk s beadv6ryainkkal...a  
4r. 	k•rmányhst6e6goYat, a  közig zg=:tás vezetőit, mir.dhiAba...  
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ki kell jelenterünk, :.ogy nem birjuk tovább... • szó szoros 
értelmében éhezdnk. PJrn'invet sutit világ zdaaági vélsgg 
le_jobban...Itt a ta; az, s semmi jel erre, hogy megindulna 
•z 4pitkez4a. ,sem lehet látni erre semmi elókéaz'ietet..dol-
gozni ak :runk, hogy  emberi módon me,AlhessUnk...Igényt tar-
tunk arra, .o,y az önhibáján kiv..l munkanélkülivé vr lt épitő-
a,makásokat emberaL.6ea munkanéb:..li segéllyel lássék el. í; ra 
bt ngsulyossuk, nem birjuk további" 

Amint a kérv.:n;,'b61 16th%t6, az épitómurk4aok két 
kö e te 1,4sel lépnek fii:vegY :a►unka, vagy  r un nélkul i segély. 

Van  Lzonb..n a murkaidóre is egy javaslatuk: + reg,,, er. 40 órt: s 
munkchét, inert ezz . l eeök,zenthet5 vc lna a mumandikaiség, hi-

szen több embert lehetno foOelkoztatni.- Szép példa ez a 
mur..kásszolidaritásrt. is. 

A rnunkáes gr€,k e zt a m 6mozdulóst nem  lehet cs 

ss rv..ai kezdeményezésnek  monlni , mert az év ale jén másutt 
is hasonló esövegii ,:árvénJ t nyujtottak he a munkások, tehát 

ez is kósportilag szerveze t,t akció, mint  kor'.bben • memoran-

dum  átadás./50/ 

A V14 rvasi kéFviselátest414 1933. ,;urliusában hoaz- 

azu vórakosi'si idő  után- t rgyal ja a beadvt' r;yt. As dlésról 
felvett  jegyzőkönyv sajnálattal 	pit ja mag, hogy menny ire 
nehéz az Oit:Iounk sok helysote. Az elfogadott javaslat sze-
rint az clóljáróság az aratási  munkák lezajlása utAn- ezek  

bis:avos keresethez ,jutattják n munk_ísstigot-, k rr.i fa,„,a • 

lakosságot, :toa eegitae mur.káh : z a kérv n,yezóket. 2gyben 

olyan határozat is azd etik, sio8y a kL ss4, 	lohetós6- 

geihez ac:rten, taturost.,tni fogja a kösép..leteket. A h%rma- 

dii ad = s.gitség;-et fol.yemodés e v.lrweg,, -éhez. 
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A képviselőtestület jdindul: ta iizont4 kevésnek  
bisonyul. tiovQrcberben ujabb k6rvGnyt irna;c a munkások, 	zeal  
• javaslattal, ho  felváltva foglalkostf+ uék őket, s ia(  min-  
denki nemi keresethez jut./51/  
A kérvér.;it ujabb tá7,ogat_e, i,éret követi, ezonbr::n a rcur.ka-  
n6lk+iliség, a  nor  tovébh .:isért: nem sok a változós.  

As épi tőmunkásoirénoz h:: aonl  ó skciókk ,1 nerc t le11-  

;cozunk sea t. nesőg :zd s::gi munkdsaág,- ig z •z sredcttA te-  
k.: ntve nsg,, on változó tömeg- sem a kubikosok rszérdl. Pedig  
as utóbbiak között, mint Lentebb láttuk, nagy .nunkdisu ►~r,al.ui  
aulttal rendelkező, eByének winnak. UoF.;y esetleges szervezett  

fellépéaaket 	mInden év elején e€>,_, jelenik c hir a  
gát  j  .vitásokrsSl / ame?.,, ekre eg,, ébk6nt a téli rong 114e mi tt  
ez;lkség is v, n/, v&gy pedig ut,;svit."sr61,- melyhez szi tán  
bizor;, oa asakdrtelee ez4kságes. Töb` ssör kecsegtetik a kubikosok  

a ezi.:es földek javitéisával is. Amig az c:1 `J =.1!ál valami min- 
dig  megval6sul, a füld javit .:.a mindig elm rA.Pedig ez a kis-  
g zd _ák kiv.'.nega is, hiszen jobb földön több a termés./52/  

Munkanélk'li kubikosok t 1932 v :a oa1e,etnek elő-

ször é_ ::iv:italo• ir tok. 230 munkan 1'dliről tudunk. meg; üket  

m-e, • k :pALeld is magiénak érzi, mert küldöttséget vezet  

Q abő• miniszterelnök elé, bki gátmunkát helyez kilátásba.  

Sem ebből, sem sz őszre mért digdzésból nem lett semmi. A  

kiilönböző igáretekkel, hell, el- közzel jutatett s . .kaluzikg k 

•egitségével aiker»lt • kubikosok elégedetlenségét eszerel-

ri./53/  

L;,,  re hztdrozott..bb fellépést tnnusit :.nak sz  rv ~lsi 
kisg-zdE,':. 1:=29 juli . u~ zíhan 	kiav:zdák által szervezett  
~yülíeról értesuliink./54/ A az :no;c Borgulya 141, • volt kép-
viselő. t; téma főleg a g, .zd s gi bajok orvoalásst köles, r,  
:edvezőbb vámtarifa, ért k sitési lehetdságek javitúsa.  

~ 



•  

Elh-ngsott azonban, s es már politikai igcny, .:o (y "a kor-

mány térjen demokratikusabb irSr>;,rb..... pia párn' zo tt ajtókra  

t, :1álunk, akkor követelni fosunk."  

1929 6WEére 	kilép a járési keretekből a fen-  

ti igc:ts3r ht.ngoztztfts/=. A megyei Kievezdé:: Egyesületének rend-  
kivwli k.. zgyúléad.re .í,.ár 30 tagu ssarvlei kiildöttaég utnsik  
Borgulya vezet4s6vel. w is as ezyik ezórok. Aeszédében •  
fort  emlitett kt3veLelése4et issa `t1i mEO, de e16tErbe ker::l  

a ta;c...rékoaeég hdr.gozt:Usa is./5 >/Az utbb' i szúkségességd-  

re egy kJnkr, _ t példát  is mord: a b4cáapeJti oastrrik követaágen  

S, •  bécsi magyar kiilképviseleten 27 alkaL..r_zott van.  

A békóscsabbi gy silós azonbar ne ucs :k gezdaa gi  

fo,;1r.1kJzo t, h.-nesa már előre is lépett, ..z önál-

lá politikai párt megszervezésének első lépíse volt. Itt  

vetődött fel ug4anis, mint korábban már errC1 szó esett, az  

uj külön kárt megtereaí ►tőe rek  g_ndol ~:La. 

1930 áprilisében megfigyelhető z ip rcikkek árőnL+k  
sz b4l, ozásét óhajt! ig `r.y, sőt,- hiszen már r.ex v gyunk  
messze icLben sem a béklai gyüláot.1,-• t;sLtviselók z:z6-  

mára létminimum k,wetelése. A t tk rékoesági program l4r e-
go: 'A  lagnsgj obb fiszetéti ae  lehessen nagyobb,  mint  a V t-  
szir.irausr: háromszorosa. "/56/  

Ezek •"azdasigi követelaísek a válség alatt mir.dvé-  
gig  jell-omit  • kisgasadáki,t. 6Út s g<.zt,.. s4i nehézs . .gek  

növek dde-:ve1, ujabb követel_ sek is járulnak as •iőb',iek-  

hez. 1932  őszén a r.isgs.6dapárt a16st tart, a ezen szinte  
csokorba fogl..lják mind.zok . t az ígcínyeket, aó elmeket,me-  
3,y  ek a kiagazd•eégok ..t érték :/57/  

1./ i;t,trrtellek letörése, az agráro116 eaö;kentóse  

Z ./ Hitelek, IcAs;.;tok csökkentése  
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3.! Hosed -: -, és hőgutakent. szenvedett p3resztg .s-  
des4ok ad6 jának csökkentése  

4.! pport növeleee  
5./ As olt6anyagok, a nLv. r.yi védószt:rek éirénak  

cA"C..: . ei:té:ie  
./  Földhöz  jutottakndl a megv6ltási tr csökken-

tése  
7.1 is3c<.raosség, é1l.6eh tlmosés fslssámo 1 dsa  

8./ acasdc:morA6rium 1933. október 31-ig.  

A fenti követelések lén, egc ben 3 csoportra borthe-
tők. vannak olyanok, melyek mér kezdettől szerepelnek pl. to-
k rékosség, edvez b!,  értdkositési lehet  f gek.  
A másik csoportba . z esetenként jelentkező bAok t:artozn .-=k  
pl ,  a ro úadek rt szenvedett psrasztgazd t eegi.tése. &dg eddig ne.  
:i-ngoztLtoti követelés viszont • földreform sorén keetkezett  
"birtokok" tul jdonosai problé áir<<k a feli ralF ae.  

A Lisg zdapárt gyűlése után :.=lig k h6r.aprs a: zo-  
ciélúemokr. . La ` ',irt is h sonlh vagmosdulést szervez/145/ 1132,  
november 13- sr. Az ő3sze j vetel megtartlAt e 	- be- 
tilt .4t rn,; ilv .ri nem merte uz .adott  p01: tikc i viJzor.z oi: kó-  
scitt-, 3/411  és 1/2 1 között engedélyeste. A f6isp.c.irhos irt  
jelentCaébin a tőssolgabir5 elégedetten bllepitot.a meg, ho,y  
a gydlésen cs_ ~k 300ember jelent me„, . :edig ez a azdiu nem a kis  
érdeklődésnek tul- jdonith .tó s - a jelentés eg,y:bkér.t is bér  hi- 
von beszámol róla, ig ekazik a gyillés jelent,:e6gét kisebbiteni  
- hire= 	Csic:ety 1'ál megna ít6ja elu►ar:d  ja,  annak, logy  
az engedilyezett időpont éppen munkaidőre eaik, aLsréast pe -  
dig a asolgorirS mgyobb helyiségben new engedte meg  a gyalds  
n.egt,-rtáa6t. A magnc, itó teh�t egészen  mais m>gvilkitAsba he-  
lyezi d 1- ~ z.~_ 1a ::ü1,is.. t. A n..gy  érdeklődést  oz is  mutatja,  hó,ű,;, • ha i~  t~:: ~g  többször aztikitotts meg • ssórokot "Hall-  
juk!" ügy va:n! °'kősbekiáltrisokrza.  
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A4,°;i1éaen budzioesti 1aldött szónokolt, a • pa-
r sztg zdéik sirelmcit ecsetelte: as olcsó meaőguzd aQgi  

telv+éLcY.rdl, a drAg~ oltóanyogr41, 	ipz,rei]ckek magas Ará- 

ról stb. bwozőlt. Az e16,46 azcarint as éllamkincstór, a bsr.i. : 

és a  k. rtellek az a szentháromaég, 	ráte' el- azik • pa-  

r :aztivzdkr .  

IsmA• legégetőbb problémák Leraltek na irend-  

re, érthető tehát hallg, t3e.ág reagálása, érciekldd .. e.A  

követelések azonban nem t.Aláltz,k mechallgJtásrc:. A kzilán  

bösG kormány int:s:edéc;ek átmeneti enyhslést boatA. A rig-

(Stu  várt guzd •rendelet osrtik 1933 végén, tehét ,;óforain •  
g_zc:®j .~i év lezérás, ior jelent ...u _,./58/  

4./ 1014oztilsi harcol  

A e;,adaségi ellentétek 41e10dése a politikvi  
eróvi3zany°ok t is megviltozt_tt 	aktivabb • Szoci-  
éldemoY.rate Párt, 1_10-b,..:n a kisgz..zdélc önálló pérttel je-  

lenteztek.ilénkiilt a kommunista mu$,tlom is. Szarv : .s politi-
kai, t3rstad  y lmí életét is ez  jellemzi. A g.zdasági ne ézs:gek  

miatt  átrendeződnek politikai er, k, .Z :Wséges Tárt ro-
vásár  

1929 e1e,:bn ugy létszott, 	Sssrv::son kor-  
mórypárt h 	bef lyrása muging..hz, t. tln. Az év elején  

megvál:xuztott képviselóLeatúlet ug„ anis tel jeJan as E i ysé-  
ges i`árt jelöltjeiből al kult. Ig:_a, mLaYént nem is lehetett  
va1r.._, ugyanis • ::isg=.zd kör alig inditott jelöltet, a : zo•  
ciáldemokrata Párt pedig, tilt ;:ozásul • korsxfrtiy politikéja  
ellen,viesLalépett./59/  

A Szerv-ai ::8zl:ny zonbnn nem vesz turfost ar-
ról, hogy mikép}en tertént a jelölés, as . ysége• Párt gy - 
zelmét termiszetesnek tartja. A képvi-eldtest+ileti tagok  

♦ 



révoorát közölve ugyanis a következdk:.t irja:  ~ ...~.i a helyi  viszonyokkal féli,-medd i4 is tisztéban vrn, a  
berme szereplő szeméh;  ekrCl képet alkothat m L,anak, hogy mi-

lyen áridei tulaulyban van a . ol,r;ári Pdrt."/60/  

Eb' 6i oz idisetbCl ugy t,ir:ik, i,o3 ~ Szalivaaan aims  
3ea►:..il„ en e lanzé , a Jd1Amtdsok nem kav. .r ják fel a politi-

kai kedfh;°etiet. : edig as Uzi aegyei törvényhvtdsági vf' uez-  
té..ok Open ._-z ellenkeAjét bizor;yitjdk. Ius, közben a kor-  

aóny t.olitikájában is t :.rt rt néhArLq olyan fL  eleiire méltó  
aossen. t, amely • kGsdbbi vá1 aztdsi eredaén„ ekre is kih- -  
táaa,:1 volt.  

Mirt ismeretes 1929 októberében Voí ,y .rország n•_tW obb  
súryu kölcscr.t szeretett volna k..pni Angli='=tói.  i .  el ott  
mur ,:.4opárti koroár.y al .kult, 8et2ten jdnuk látta a Ssoeiáido-  

mokrata Párt esdatara megsdri a nagyobb politikai  aktivitás  
lehet3sézit. Igy kapott p7. Garrsmi .rnó és AuChír.ger Maró an-  
meazti:.it, a haz~ térhettek :%k,yarorazá6ra. Az engedéken,ység bel-

politika ozdrdéka 	az volt, 1464 a Z;zociáldeaokrat;.:  

t brt mérséklően haaeor., a.: ntegy "hálébó  i"  , • QunkáF.aozgalom-  
ra./61/  

.1  r +wef..i ei vt_ li'•. %ti yC1Jo%4  

:z a ae;v61tozt.tott kora.rypol:tika r6gt6n éreztet-
te 	táa :t Sz rv . sor is  19:3 óezin, :: mei,;, ei vé1;iszt fisok  

elkaim$val, selynek :orrín 18 rendes ős 9 póttag szarvé yéről  
kellett dönteni.  

P november 3-dr lssa jld v ►lasstést nagy kt4sJ1&'s  

elűzte m',_, mivel i,t pír nemcsak a 1ol6Ari Pórt ajánlotta  a 
répviuelóit,  

rderiea néhány nevet mcgemliteni a helyi ujsd6 !ltr=l k" tölt  

kistáró1.162/  

é  
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i:gy ar ges :árt:  Rssk6 Kálm6n t . rúr, dr Td t4 Pá1 kép-  
viseló, L: ud3 id.ihély kiró, 8ohwura  

0:u1a f' :ldhirtokos, Demcsák Jéroa  
jeg, zG stb.  

..is~ zdrskör  : 	Kel.lo Guaztáv lelktLz, vitéz F3iki  
Nagy Imre fáje6,. zá, Czinkoteski Mérr-  
tor. községi g.zát stb.  

:~Lociáldetnol~  - Janecok6 Pil l  Ride6 Mátyás, Csicsely  
rato ; 6rt 	: r"ál, welcsi ,41t:os stb.  

Aur►ir.t megC11,i3ith . :t„uk, az első trét határ alaósor-  
Drn értelmi,:,giek azerepelnel:, illetve  ozoiti kik • köz3.::g ve-  
ze tésáber. k: : zp8 tve 	közve tlen.;l v,lamilyen azvrepet j.ít-  
sz-naüe. A Szociáldemokrata 76rt jelöltjei inkdbb kdt:.ezi aun-  

k,:sok.  

Saj":ob, a helyi uijsAgoc nem kcz ölnek részle eket  

tiz indulók progr:.mjárdl. ? ;;•eddl a Kis6azdskör elképaclései- 

ból tudunk meg valamit: közéleti tisztaság, t.: k.rékoaaég, köz-

szabadság helyreél l.it sa stb./C3/ Es  a nem eléggé kifejtett  
progr:s azonban kevés ssav; setot eredményezett.  

A r.ovenbar )-ár m::gtürtott váLaztás nagyon érde-
kes erednémt hozott.  Az I. rer,il.1tber. a KiaG, zdakiSr, a II-bar.  
as 41-adges Párt, a IIl.ker..l. tbar. a .,zociáldemokrate Párt  
jelöltjei gj ;ztek. V gy.is a sz3ciiilr.tmokratá3c aebica :  Lék a  
as _vazatok 1/3-8t1/64/  

.►a a köza::gtanscei vál:-sztasa;c ereúmvt.;, - eivel vet-  
~ jjí ~~  ~:o  ~° l /°._ ♦  se ~  

~ .. ~, ,-oa ~~b~sE et, ez if,-er, naL;,• erecirü ry,  .  
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A Szarvasi Közlöny,  'ae lynek e t,,y ik korábbi cikkében 
est olvashattuk, hoj a szociáldemokraták ideje m::r le járt, ó5  

rendkivll elkeseredett hangnemben értékeli aa vélus tási ered-
ményt. Szemére veti as Ügycéges Párt tagjainak közörnbössés.i-
ket, szervezetlena'g1ket. Igaz, a  veres$'gnek, y,z ujs6 sze-
rint, • titkos vdlaaeztós is orozója./6G/ Az ujeágoikk ezer - 
ző je eáa magy arás..+tát nem leli ennek az eredménynek, hiszen, 
mint irja- Ss rvason kevés a munkás is, • igy nires aki támo-
gatná e szocidldemokraták t. 'ur:.áa veléban kevés van, de 
ezek aservezetts4e döntő v'slt. 

A Ssr{rvasi Hirlap ugyanis i.{ Ave t'rezóket irja •  
vtlusztáeokról t "Kalönösen • kiag zda1k és a. pompásan azerve-  
petI /kiemelés tőlem K.J./ ssociálcemoar. : tfik vorultattáic fel 
nasy töaaagben embereiket." 

A Hirlap értékelésével egyet lehet érteni, • ha as 
ujség más irására gondolunk, akkor még as 1/3-os eredményt 
is kevésnek t4rtjuk. Ugyanis a Hirlap, nemesek a választás 
fenti tényét kcen, hanem azt is  elismeri, hogy • politikai 
csatározás sorón • "szoksos" csalüeok is előfordultak no -
veaber 3-án: 

"A Szocit liemokrata Járt az e,,yik teriletben a vá-

1 sstsorat megpeticionál ja, mivel s választási elnöktik 
egyör.tetaen visszautasitották a szavazó által 1caadott és 

előzöl g az :1ispántól kapott é• ::z alispáni hivatal pecs t-
j el ellátott ssevesel'pokat."/67/ 

A szarvasi vdlaa{aWtaSsi csalások awe  eljutott a pur- 
1 weLtbe is. Ugyanis Farkas  IatvaAn szociáldemokrata képvise-
lő . z egyik ülísen interp llációval fordult a belágyainiass- 
ters;ez, kdrve a sserva•i eset kivisagáláas't. A bel.,aminiaaas- 
t.Ur he l . . t ad • tiltakozásnak, s  a Békés megyei t3rvér:yhaaat6sd- 
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gi választm.firy ez Tedmér,  t megsemu:isití, a uj  ,bb v61 sztá-  
so=4t rerdel el./6b/  

1930 :a:,;usáb -n következett be az ujsbb összecsa-  
iqa./69/ Ebben a harobz .:n az : gy®égea Párt de a.:iaE,azd®kür  

közösen lépet fel, visszszori - ndó a szocidldemokr  

Igaz, az uralkodó os4tály k6z8tt létrejött akcibegy s`gA a  

Szooiáldedokreta Párt sem nézLe tétlerwl, a a vb1s:,ztbsi h re  

vez,:tése Szarv .sr- jött Farb a_stv ~`,i. ia./70/  

Mtltár vetddhte t fel a kérdés, mi  lehetett az  
oka, :.oz ;; egy  községi  szictiS politikai Ir rchoz orseigos veze-
t:; jör. 5z- rv sr . Az egyik az le,  tett, agy a Vih resro el-  
nyomAtjai a :3zociálden.okr, ta Mist 	töm::gbázisQt el :. otték.  
Volt szor:bur. egy Wean  ,:elentda m_"sik ok  is.  

I44:.ttu::, ogy a korm4:yzat 1121 .őszén a k.:r1b ` inál  

r_zsgz. obb politikai aktivitást, szervező mtu.krít tett ; 13h: t3vé  

a azociéldetnokrzAfk oe:u.ér .. Ezt  az ergedéken, 75get a "'Art  
ki ia  há:~ szn~elt.:. 

1930 január 25-27 köz tt kerllt sor EC,Ascs bán  

ráz Aföld da : gozóir.ak érte Ar letéz e. Az értescezlet-, rael;; re  

Szarv,.sról Tóth 0jörgy, Csiosely i'él és Janurik «ihály uta-

sott- ,fontos politikai kérdéseket tórom,; alt. A Népszava a  

következőképpen drtk>eli Láz esem :nyt: "elsó olyén értekezlet,  
mely kö:ségpolAikánk országos megszervezését, egységes szel-

lemét szolb4l'a." A közsv politi. a fel data, ahO .__y azt -- :Zh-
ler József kifejti, a azocialis.a eszmék terjeeztéaa a nép  

árdek:ben veld alkotás t  birálat, ellendrsé::. z elriadd ennek  
a tev kerrységnek a módját is megh tározza. iöbhek között a  

kivet :e Uct mordja:/7 1/  

...bekövetkezett annak par resolá szlkségnz. r.:eéfe,  

hogy a szocialista mozi; lom őnkormúnyz Li testúletc ben  

/kiemelJa t .gem K.J./ is sikraszál L,:or...a lakosság ércek::ben."  
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Vagyis a ta,a  _:g szfímára uj tevékenységi formát  
határoz meg a párt, _: közéleti aktiyitést a különböző tea-  

tiiletek .ben. Tul jüonkáp, en enaek 	elméletnek a vcilóra vá1-  
té:iát "próbáit ~:4" :i Ssazrvason,- mégp dig sikerrel.  

Az 1929 novemb . rében kezdődött válciaztési hare  
ugyanis  a következő eredménn; ; el sérult./7 /  

Rendes  tag % 	P6tt4g %  

Egységes Párt 	3 	1G,6  

i kie6tizd ►ör 	1 	5,5  

Szociéldemokrat• Párt 	77.7  

Lso Lesen: 	18 	99,8  

A leadott az . vaz..tok :>záms: 	48£34  
..zocirílcieu.okr®tákra azfv.szám: 	2977  
Pgy sEt;ea Prírtra l  :dag zdokörre  

dz,vaztak: 	 1907  

,ir.t látjuk, a szoc iáldeawkraték elsöprő , ikert  

r ttak, _, , szen két ?;er4letben 100 %-os, eg;y b, n pedig , 3 %-os  
sikert -rattak, a ,z összes póttagot 6k delegél;►:.tták. trde-  
.1ea • tcybok fot;lalkozés szerint magoszlása is:  

Rondos  tst;o: 	Póttat;ok  

klagietzda 	:  

icisip,,roa  : 
Mdtunk.e :  
vasfaunkás  : 

z s z e s  e n:  

5 	1  
4  

	

4 
	

5  

	

` 1 

	 _  1- 

	

14 
	

9  

A fenti kimucstás a Ssociáldemokrat• :árt tömegbési-  

sttt is mutat,;s: nemosuk munktsok, :1 rem kísg zdá'r, kzsipsrosok  
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is_ taldl.r t6z> t „,  . i között. Xiilör.ő8en a kiegazddk csatlako-

mása jelentós. zt a tényt • mar emiitet  bók "scsaboi g;,ü14-  

aen felasólaló sz .rvnai kiildött is kiemeli /73/, s ug;  row-
r61 olv, sljAunk a párt elnök nek egyik iráeában, .mely  •  
Szarvasi .lirlApbsn jelent m 	Az ujságaikk a azociáldeawk-  

r-.ták g.izelraét elemzi, a többek icöe'.t a k  vetkezők  t  

talmazz•t /74/  

"A szociáldemokrata 	tötat3r,Alt i ,  ri és  

töldmunk:so:, t,rpebirtokosok összaSogt: =k a t]eBOkrAikuasu:  
érző kiaip.rosokkel óa :iaker aked6ki::1 és  a  k  i a  g  a z d  - 
t á  b o r  t~.~kintélyos réazével...Az u L,,,yr.eve. . ett köz po :: _t ", ?y  

ar nyira elaze t;,ér,, edett..., aoby ör.k, ;nteler:iil pártom  

orientálódik, s inr:c:n árja • ar:t;itsé,;et.A kisgLzda azt  ~3 
pártot t,I.Logatja azavaz. táv.}l, , : me y párt ec„yformi;n k4zd  
minden 	érdekzi4rt...a nélkd.l.ö$és magváltoztatéséért,  

apolgári damokrée ;áért, eg,;  estil,'ei de  se, tószsbedaágórt."  
A fert id'zett L.orok vi1•'6oasá teszik az el'retö-

rea ok  t:  e . s aorb n a azdaa gi r ehézs egek er dm :ryezik,ho&  

a tömegek aj pártot keresnek. Ugy érzik, problémáik megoldá-

sát nerc várh_ t ják _-z :,$,rség. s Párt képviselőitől, ::„,nem a  
polöári demo.:ráciét, politikai szabadságjogokat egyre nyil-

tabban követelő AsocidldemokratAkt61. A ál :>ztési eredm4ny  

azt is mu'etj : i, °a a Bethlen-Pey_r-puktumb r igen elórelÓ-
táan tiltották Bog a Ssociá1demokrata Prrt szá;.&a a falusi  
asegirryuég ezervesését. Hiszen pl. h csak a megyei eredek tvt  
aisz - , Ott  is H polc tiLei eróviszor ok eltolódésát fig;relhet- 
j k .i.es./75/  

A megyei tt5rvényhat5aégi bizottságb"n a azociáldo-  
rnoicrApá: ig,; skeztek a bgsléjiik vets  _t bizaiownak megfelelni.  
1)30 ósZér: p _ .4 pizott...dg a köv::: tkezóket javúsolja r. kor -  
m;iqynakt /76/  
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- ailláshalaozés megsziir.tetéze  
- ipori munkaidő: d óra  
- progressziv eC • aazegérgyaég érc:eksben.  

Mint ism re Lea, e —ruraikosaaág a szarvasi kiagazdák tivQneága  

is. A zarv si munk.:sok memrranduma, melyet éppen Tóth (3yö gy  

ny ujt i.t  . .be,- is tart la sza as  i:eri mun;ceidó csökkenté.at.  

Amikor a Oömbas- k-rmAry f lemtili jövee.elem ós  

kereoeti adat, a Bizottság tiltakozik ellene./77/  

A közmunkák aürgetése, amey a ~, zclas 'gi  vúl.sfig 
elóreh3, . r.:dtéval egyre tÜbb _ . emberrel  jel.er.tere muAk'.lehető-  
séget, gyakran vetődik fel a szociáldemokraták részéről. A  
szarvasi Munkásotthon megszülctdse is c közs6gi k6pvisel6-  

tQStiileti és  megyei bizottsági tagol: es. . -,.ttes t;ssüefogé-  

s3nak köszönh€ tő./73/  

-la • asoeidldemokraták mindig nem  is érte.: el ered-  

legtöbszcir m,gis sikerlel képvi3elték megbizóik  
érdekeit, Ant a fenti példgkbó: is latthattuk.  

b./ Or+zágx ;  4Xdsí vdles::téieok  

1931 juniusdban Horthy feloszlatta a parlala etet  

é• jun...us 28-30 között megtartották a vélusztásokat. Szarvfa  

a nyílt vélaszt:1si körz thez tartozott.  

A politikai harcba mindhárom párt bekapcsolódott.  

Az Egységes Párt űr Tóth Pált, a F: g ;ctlen King::zdepért 8or-
cj1 9pt, • Szociáldemokrata Iárt Farkas Istvánt ;elöl -  

~ 
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A jelöltek rL:vét mrir a Húz feloszlatását követő nr,pon meg-

ismerjük. Ez naelepő volna, ha már Qprili6ban neat  értesil-  

nér:k arról, hogy javában folyik a k: ~aziilődés a képviaebSvá-  

lasztásra, a a bizalmas utaaitások nap-nap  után mennek a fó-  

i s pánoicho z. "/80/  

A sz rwasi képviaelójelől'ek ozáma kwa rArosan  

kettőre olvadt. Borgulya Pál lem:}ndott dr Tóth Pál javára,  

és tárfog!tóit arra asólito ,ta fel, hogy szuvc zsanak az -

edges Párt jelöltvége. A Szarvasi azlöny meg is dicéri  

Borgulya } d14, mert tett.,:vel eldae ;itetLe, hogy  "eg,, s eges  

l ,jaz a  gazdaérdek. "/&/  

A _:i.agazdapúrt jelölt jc. tehát visszalépett,  

dr Tóth igy:''. mellett pedig yga Bethlen miniszterelnök  is  

kiállt.Leveíat k ddö.t a ez.rvasi vál'isztókhoz, mal,; ben  

dr Tóth érdereit méltatta. /d2/ A helyi lapok a levelet  

teljes ter, edelmében közölték, ezzel is a kOp.i.,eló mellett  

ukartm' harsmulstot kelteni. A választási küzdelem alatt  

ugyanis magfig, elhető, hogy mir.dICt ujadg egjetértett egy  

dologbsrseltántorita*ni a szavazókat • ezoci ldemokr/Atáktó? .  

A legváltozatosabb érvekkel tém..dták dket.  

A Szervasi özlány. a F rkas és rár::ny c. cikké-

bon  rémur,.lomuaal, éhbérrel fenyegeti a kísb. zdákut, ha  
r.em az : g;, ségea ?értot támogatják, ug,°tinis • azoci8ldemokra-

ta képviselő,- érvel as uja'g-, caak igéri a jólétet, ad6-

le3zállitúst, de utána Lem igaz belőle seri."/83/  

A kise zvrik ebben az időben mér szép szauna.  

Voltak 	tó': a szocibldesokraták t:Amogatói közötti.  
As éhb:'r, • résfa eloa emlegetése a aa ántula jdonhos  

ragvazkodó, politikailag kevésbé iskolázott emb:rt biso- 
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nk, éra..megrémi  te  tte , bizony  talunná tette.  

Azonban neassai az arlyagi roads felidézése volt  

az Lg . etie. k:orteaf 'As.  • lap  igyekezett  • szociáldemokrató-  

ka3t erkölcsi téren is s:gtá:::adni, kiha..znAlva •z eg,, s., rl  

e:.bere»ber: meglévő urtisLteletst. Az  egyik ujs :gcikk ugyanis  
• _övei..ezókápren érvel a szoei€ildeatokrata képviselő ell .en.  

"- A k. zség szószóló jn nem lehet szociel ' st_ , mert  

ezekkel a kormányzatot gyakorlók z6ba sem ólinak, mert visel-

kedésük miatt arra se:a. érdemesek. Olve hallgatják as állasad  

a'.  zatét, s ez megboo éit .'.t t1- r ban a magvar beenhet, il-

lendőség  eper." 

• Az anyai s..eretetra apell41 z - AsszonyoL.! Olvaa-  
sátok" c. ujsflecikk. Arr61 var b enne oz6, :logy a Szovjeturaó-  
bar: "kommunista üáz" 	ol a gyerek teljesen eller4l a  
csaldd kőrébői,  i  megss..ntetik ax egyéni élet te 	me8nyilva4-  

nul_aaát. '°/84/  

~ez  hasonló hangnemet ..t meg helyenként • Sz.rva-  
si fíirlap is. Az L,,,yik irős a  Népszuva ing enkiqdéaa kalönls-  
nyomat6:ak s saavsit idézit /85/  

"Mi szociáldemokrata kisiparosok és  kise::r_skedó. 
azt akarjuk, hogy a tt:rmelJei erők haladása ...éldáaéb n  

eindannyian r6szes..lheasank."  

Mit an:arnak a szociáldemokr:tók, ha erről i rnak?  

-44rdezí as uj
`
aó
t
tir

t
ó

~

.._i:o;m::ur.i.zm:.st! "A jövő ezen r,agyszerü  
igíretdre lsivből tlb~ognth - t  jAk..._ :►;r  ^ó áacgvdi .tÚáat{"-  

lejesődik be a Wpszava sorainak kom.nantt`1_:sa.  
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A Szociélde'okrLta Pértot és kommunizmust őssze-  

k.>pceolni természetesen erős tulsás, de as uralkodó osstay  

rés-éról gy-kr: .r. bevált taktikai fo,.; s volt.  

E néh r.y idésetb;.l is láthbt ~uk, iof,y a politikai  
:. rc a ezociáldemokrAdk ellen a lei;vdltozatosabb módszerek-

kel folydk.A mF.gántula jdon megsz,intet6©6ve1, a c6..aédi kere-  

tek szétsuzáaavrzl 4.16 fenyeeetózés eg+arvnt s  k..zdelem  

fegyvere. Ssirte minden térsad::lmi rétegbe , osztályba tarto-  
zó sz..v z6 ki3t;. zda, 	kereskedő,- felvil=-.gositásét  

"vállalják" z u,;aágok. A palitikailog is::olázott bb, széle-  
sebb látókör;: munkások legfel, ebb csak bossz nkodhittFsk az  
intelmeken, de sz 	k&vésbé képzettebb psJsz-  
tokra, polt, rokra nem voltak h;.tás né1k11iek.  

Az ujs4gok igyeezezr.$k kiem:lni a képviselG érdeme-  
it, ht,rg3ul,ozni eddigi tevé_.enységét, h:z®fias caele!.ecleteit.  
A sz,v~z6A61 megfor:toltségot, kell5 j6ss .naégOt kérnek. Az  
et~r ik vasts6betíia u ‘;ságeikk pl. a k :.'vet ...ezőkérpen :;git  "1s  
"drT6th fél mLgválza.t ..sávA. a aza,rvesi ker.,lAben a józan,  
hszud'ias, 	beesulri tudó felfog diacl_lms;.•kodil:."  
ugyanebben  a 1,=pszcimb3n olvoshatilk, hogy a.z:rt kell dr Tóth  
Pcilt megvél .:L,ztani, mert "a szarv,si kt,r:1Lt hr3.,efias  polg. ~r- 
8éga munkát, kmeret, béLát és nyug<}'mat Aar, nem osztAly-  
ur.lmr:t"!- a %;zt csak as Egyaéeo ::'art b:ztobithatja, hiszen  
Sz~rrraa eddig is  "mindenkor  élvezte, a korm:..~ny t.-magutás::t."/80/  

A fenti idézetben ven néhány figyeleare méltó  
megíllapitée. Pl. a hasafiság kritérium , ha fialaki a hive-
Liloa jelöltre  szavaz,  hiszen as Egységes 3_''irt biztos th^t  
es ilk békét, n, ugalm t, inunk "t és kenyeret.Pedig éppen as  
ldott id -zakb a et, re kevesebb jutott a agyunk "b61 is, a ke-
nyrb.-1 is, s ezt r_em lehetett sz esetleg ine6Lmunkt vagsó,  
v064 inségakc ió jóvoltetb61 teng.14C mu L4sokkal egy patetikus  
ujságcik' megirasáv:.1 feledtetni.  

~ 
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As oaatAyur 	hatgozU'.dedv_ 1• Tandc:iicőstár•  
•oailgot idézik a 1+apoÉ:, 404g:ő  , mint előbb a lose: ssass ets-  

legetésévl. líivel • Znndosic#Sstdrsaaóg 	jdresst ob-  
jektiv okok aistt v,:lóban kev4s ken„ 6r ;,utott, As  állsr+46  
harc fol,, t, emlitOse elrett, ntó volt az egyaacertl  pol _ér 
ssémár ~  , ,444; Akor is, ha a •swoiál.demokr tAk 1931-ben ennek  
megtereatdaétál távol  dlit ~ k. 
A hiv , t., iob pr.,pagLná• mindenesetre 3s "oest Aynra loa" érvét  
is felhessntlts ellentelével asemb•n.  

A lapok bőven idésnek dr Tóth 141 vd1HastÁsi  
bet) ddiAbl io  a igy addunk van irogr: mjún, ,k saegisserésére./87/  
As egyik Trot, mbeaséd gordol ,tais  

- oeökicenteri ke 1 a ragy fis :ttIs•ket  
- ez>wbály,sni ke 3  1 a kartellek múkWaét  
"mert sok  • közadgekkel •g4e1t :lZzr:  . em 
tőr5dnek"-  

- olcutS kasAldb=st kell magálla - it ni, zert  
a swcibroreazági ,:d ~ , zettel a kwlföld  
bi$als1A1 an  

- el kell t',r;lr•i a veti '-LdroáaL  

- csAker.teni • s►ur►katsélkillis::get  
-  kii  ari hiteleket  adni • azarvaeickn•k,  

S  a v416624.40. beaséd kor,•epc ' d ja *New  hirdetek osztdlyhar-  
co  L,  beam hirdetes a táramdulai egr adg®t, as Csasefogéet."  

Fie  at bessdd gondolstaenatét, lcriveteléseit sreg-  
virsagdljulc, 	tlpastalhutjuk, hogy agráriuu progrAz.•2  
ven dalt,unk. Dr Tdth 1'ál itt tulii,;donFcéF,:oA öa:+aefo,  1  1 :.a  
a a saarvea i tár•nd a lmi os stilyo'r, ré teg•lt köve te l  f= asé t s murkát  
u swwkan8lk4lieknek, hitel 8b..et • kisiparos knuk, vámkedves•  

sdnrt :  órver 'u ek m..gcsil: tc tz; odt a p,AreErasto‘nak, takorélco•-  
sAg. t stb. :3*élea.; ~.itii  
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program, .mely as uralkodd osztálynak is magt'olal, h seen  
térsad'lsi összefosta-r61, egysegr6I beaz4l.  

A tentiakbn átt8kimat:...k, hogy • vilaaztéei  

delemben a hivatalos párt milyen módszereket haer.oált, hogyar  

próbálta 	tábortst növelni. Amilyen  b6bcsz4diieb akdorory-  
mira ssUksz•vuak a slooitldemokraték a►lőic46sületeivel kapcsa-
latban* Qyllésrő1, progreajukrdl eg;lk  s26 sea esik a halyi  
lapokban* Pedig a sésik tábor sem tétlenlcedett. A ssoeiálde-  
mokr.: ték is eaerveztik, p,,y4töttt4k es ajdr.léeokat •  S okül.va  
• korcibbi vá7 asztdsi tap:astalatokom, segazervezt4k • sisodik  
ve4Qt,:44i gc4rcl4t. aore szórt volt azll:ség, mert vd'. -eztáso ~. 

alk~ lmúb6l a :zoci6ldetokrA• ?árt vezetóaógit letartóztattdlic.  

Ilyenkor a mór e1óre, mogszervazatt, de a hr•.tz4ségok előLt nem  
ismert, s ezá^t, s.:bbadlQbon lévő gdrd• vezette a IN,lsdeImet.  

S bár • progr:mJt as u„,adgok 	kvztlték, cezt  
mógia eoksn tuctákt politikai szAbadadgjoeok, eaokráeia,  
ga+6dusági rlehózságek caages+intetése./86/  

As akkori v1llasztáei &•ak rlstrak megfelelően a  
kópvi:►előjelöltek ajénlá ►sokat ny°ujtottsk be* A Szarvasi  xöa-  
1t;ny junius 25-i *sate  szerint dr - T4tklnak 10900, F rk s Íat-  
vi►nnak 1493 ajtAléas vat. :%zekböl a asdmokból ugy t .nik i  nint-
hs as Zgf  s _gea Párt kdpvi3oló  jelöl L je simán r.yern ►4 a voic•okst,  
hiszen szociáldemokrata •llenfel *:61 ktits$•rte Uibb aján  - 
14at kapott. Ha az:nban • rendolkrsíare á116 adatokat össze -  
haaonlitjuk, igen érdekes eredairyt kapuk.  

Ssarvr;ai Köslőay  
Junius ZS.  

dr Tóth F1Il 	10900  

Fork•s István 	1493  

Szarvai Hirlap  
junius 28,  
8598  

1183  

Pékés  

jur • 7•  
8CnC'  

13^0  

~ 
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As adatk eltérőek. Ennek oka lehat az, ho y a helyi 

ujaá ok szándékosan elferditették a tikeket dr T6th P61 ,;ávéra. 

As eltérés másik oka, s ez látózik a valóezinübbnek, hogy a 

Hirlap az elfogadott a jónlasokat közli. A !ML,. c. ujs g ugyaz:-

i•  azt  irja, hogy • közölt számok az elfogadott ajánl: soi., s 
Hirlap adstA is a vicb ki lapéhoz állnak közelebb./89/ 

Alapos elókészüle te t tett e válaeztáeokre a he yi csendőrség 
is.  r a vél sztások elócti napokban letart6zttték a kommu-
nista- g,,. c .ua ele leset. aizonban te jes inten.itáasal dolgozott 

• választási b . zott agg is,  a • szaavszéa napján mCg.kat ...naségot 

is igénybe vo Lt. Az történt ugyanis, rogy amikor as egyik sza-
vazéhe'yiaégbvl elfogytak a kevés számu korm ,nypárti azavr,zók, 

az ott lévő tömAlet a csendC-rség szét L rt'. oszlatni. 1A pa-
rencar'kkonban nem lett fogan : j . erre Mezőturről /kb. 30-km-re 

van Szaarvaatól/katnaság érkezett. A biztonság kedvéért a  
k zeli piact::ren még géppuskák t is feláll_ tottak, s i_y a s>>o-

ciail, . t::okrs .ta azaavszók szótoszl pás_, s a sz vszóhe y iség le-

zárrksa s k.2r..lt./90/ 

Ilyen körülmények között dr T3th Pál 8071, F-rdi.e 
Iatv«n 3837 sz-v zatot kapott. /agyis ajz =gységes Párt győz lme 

teijca volt, bár a szociáldemokrata jelöltre sskkal több sza- 
✓ z t esett, mint ahogy arra az ajánlásokbh] következtetni 
lehetett volna. HI• az eredményt 1926 -hoz vissonyit,juk, akkor 
• szociéldemokr_aték eléret résiről 	 hiszen aamig 
akkor 3015 szavasas. t j tott jelőltjukve, addig most 872-vel 
több. S ha  a  ter_ or nem ilyen nagy, esetleg még kedvezőbb 
eredmény •zu1Lt . ,Ytett vol=.a • Szociáldemokrata Párt j: vára./91/ 

Il;az, az ellenzék mvjélemlitise, a  hat  silzi emberek 
önkénye orszát,o• jel enrég volt./92/ Mélt a idézhet i.►k erre 
József Attila Emmázz c. vorsónek nihiny sor a : 

w Cicásnak a szép csendőrtollak, 

Mosolyognak és ázza . aatolnak, 
a 	 Megirjék, ki lesz a követ,..." 
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zrdemes néh.:ny szóban a 	ge ;.len $i i zdapárt vá- 
1 sztáa alatti tevókenységét is m.egvizsgálni. Mint ealitett' k,  

a pártnaL kUlőn jelölje volt, de ez tán viss'alépot y , • hiveit  

az Egységes Párt támog tására szólitotta fel. Eszei tulajdon-
képpen egy elens éki párt lc: tt a hivatalos párt témoge.t6 ja, s  
e ,yben • mésik elker,sóki párt ellenfele, de a hivatalos pár-
ton belül. Esel as Egységes Párt hel >  setét fölt(tlen u egköry-
nyitette, hiszen a közigazgatAsi app ar tus u r minden el-
mét a Ssociálde;okr- ta Pártra '•azpontosithattia.  
A Kisgazdapórt visszaléz ése nemcsak az ve, _$szedési ozárdékot  

,autt je, hanem azt is, hogy egyre csökkenő tömegbbzisa miatt  

önállóan nem merte vál e ni a h ► ::root..Mindene: etre erre koráb-
bi községi és 8 a►egjei vű asst :°.sok is  intő példakért czol_. Sl-
hattak.  

A he yi Ie ok ugy irnak • válcisztdaokr6 i , mir:tha  
azok lebonyolítása s legnagyobb törvényesség keretei köztt  
zajlott volna. ..gy 5z:1t :sem szólnak a koton,.súg fen/40 maga-
t ..rtáeér6l, de annál elégedettebben áliopitják az Egységes Pórt  

óselmót. A. Szarvasi .irlap pl. igy kommentálja es eredményt?'  

"Pék. scsabán, Ss: yrv€oson, amelyet a Szociáldemokrata  
Párt mat;dén k tartott, fölényesen, nagy gyóselnet aratott  

Bethlen István ,. rt;'a, ...ami letNgadh 4tatlan b i z o r. y i -
t é k /sic !/, hoc y new  volt sz»ksú g mesterséges többsegsser  
ve éar e."  

, .s idézet legfeljebb  as urt,.lkod6 om zt3ly ör m t  
te,Jesi ki, a gyóselem felett, de távol  All  4z ig zségt6l : :z  

a aregállapití •, ho$y a"fól ,:nyes, r_.gY gyLselem" mesterc bzes  
többaégazrrvezé• nélkül következett be. •a,,zen a sz,vuzat  .+ 

lesd fisának aegakedFílyosósa eredmft estv a fölényes többc,é -  
get, amit nyuboct _;n nondhltynk mesterst"ge• tőbbs:gszervezé•nek.  

~ 



Felvetődhet a kérdés, _logy az erős hatósági tám_g - 

táss .1 megvél . s-tott dr Tóth Pál hogyan felelt met, a szarvasi  
társad.l.. :m ig n,;  einek. Láttuk,hogy a kisg_ . zdák, kiskereskedők,  

rosok stb. mellett többször is felszéléit. Elérnie legtöbb-

ször alig sikertelt J  _.l,  mit, legfeljebb a k;ilönbözó problémák-t  
tette szóvá. A jószándékot, amely  természetesen kevés volt, nem  

la:iet elvitatni. Igy konkluzióként azt álla, hnt juk me,, hogy  
"j6 képviselő volt"/94/, s nem val.Jszinu, bár ez csak feltéte-

lezés, lloty a sz rvasiak szánfára Farkas Istvún többet tudott  
volna kiharcolni, pl. több munkalehetőséget, n gyobb fizetést 
• inunk 'sok szám'  

S bár választási h rc végeredményben az emll tett  
okok miatt • szociáldemokr tik vereségével végződött, mégse. 

mondhctó, hogy nem szolgált t.nulsággal. 2rűsitotte a inunk a 

öntudatot, hiszen bebizonyosodott, hogy szervezéssel, megfele-

lő vezetés mellett, eredményt tudnak elérni. 

c./ Községi kéeviselőtestületi v a sztások  

Az országgy,ilési v$l sztárok után élig félévvel 

ujabb h: rcr ker..lt sor a szeciáldem okrt4ták és ellenfeleik  
közUtt, b:_r ez kisebb jelentőség' küzdelem v.lt, hiszen csak  
a községi képviselőt ~.stulet 10 rendes és 20 póttagjának mag-

vál sztására került sor. Jelölteket az gységes párt és a 

szociáldemokraták 	/95/A kormánypárt elképzelése 

az olt, hogy uj embereket indit a vl szt ~si hnrcba, hiszen 

a régi képviselők politikáját, elképzeléseit a közsvg lakos-

s:ga ismerte, a a cser(vel, i párt vezetői legalábbis igy  

vélték,- nagyobbak a győzelmi esélyek is. Valóságos egység-
fron t  jött létre az 4ar testöle a Kisg zdakör és a l  ol~::ri 
Kör között a azcldldemokr, ták ellen. 	Azonban oz uj jel ltek  
is a gFazd gabbaó köz;il kerultek ki pl. Kiss Mihály bankiaz-

gató, Janurik Já os i.pertestuleti elr_ök, riorgulya György,  
Freska Mihály hentes stb.  

• 
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A szociáloemokrták álteláb.n a m"r korábban kipró-  

bőit h rcosoL.t áilitották c.; tasorba: Janurik Mihály, Tóth  

György, Sulyan :~~ihály ,  Janecskd i ál, Csicsely Pál stb.  

A várt győzelem azonban nem követ_ezett be. A szo--

ciá 1demokraték lényegében tartott „c eddigi hadállásaikat, meg-

őrizték s községi szinten meglévő eredményeiket, hiszen 8 ren-

des és 16 pótt ::got sikerölt a közsegi Apviselótestúletbe be-

jutatZniuk. A siker 80 %-os. Különösen nagy eredménynek ke11  

elkönyvelni azt a tén, t, hoty a kormánypárti biró, Dauda Mi-

hály helyettese • szociáldemokrata Médvegy Mátyás lett./96/  

Ugyanakkor kerelt sor 7 eskiidt .aegválasztásáre is, e köz..lűk  

kettő ugyancsak szociáldemokrata./97/  
Ez a korábbihoz képest ug, ancsak nedvező változás.  

Az eredmények fenti  alakulásáról mindkét ujság el-

mondja a vélemé yét. A Iiirlap izerint a választások rossz, ::-rue  

időben,  s ezért polgárság teljes  közönye mellett mentek végbe.  

A Közlöny ugy véli, hogy a Polgári Párt telesen elvesztette a  

kisgazdákat,/ezt már a korábbi megyei választásoknál is lát-

tuk!/ az ip"rosok, kereskedők, hivat lnokok között pedig nincs  

egység. Az eredmény kimenetelét kétságtelen.,1 ez befolyásolta.  

De a nehéz G_ zd sági le_; zet, a megélhetés neházs gei a kormánypárt  

számlájára irh tó'k, ezért egyre többen, s ezt szavazataikkal  

is kifejezték, - a szociáldemokratáktól várták kibontako -  

zst./98/ Természet e en a képvi t el :'testulet mér korábban tár-

g,,alt összetétele na gy változásra nem :adott lehetőséget, de a  

vá -sztási eredmények alakulása mindenképpen biz uj politika  

akarás€1,s regivel való szembenállást tükrözik.  

Az uj összetételii képviselótest::let szociáldemokrata  

tart j-i le f el jebb e szociális kérdések /pl. munkanélk:.liség/  

állandó napirenden tartását érté:: el, bár az adott kör.lmé-

nyek között ez is eredménynek számít. A szociáldemokr.ták  



leLnagyobb sikere a aunkásotthor létesitésé e szolgáló  pénz-

beszeg megszavazása volt./99/  

5./ Sportmunka 4s kulturális tevékenység a munkás  - 
mo  z,, , lomb   an  

A tárgy alt idászükbn a szarvasi munkások importéle-

te Urb r..:sok Mihály Szarvctsra jöttével lendLlt fel. Az  u~ l-

_odó osztály leventeintézmény, v, gy  c cser ~:észet segitségé-

vel igyekezett hatni a munkásfiat::lokra is. tlogy a munkásfia-

talok ne leg; er_ek teljesen kiszolgáltatva, szervezte meg Urban-

csok Mihály a Vesas Sport Clubot. Futball, atlétikai és uszd  

szakoszt .`lya volt. Tömegbázisát főleg sz épitő sz .iszervezet  

adta. A cél nemcsak a sportsikerek elérése volt, hanem az if-

juság politikai nevelése, felvilágositása is. ezt ismarték fel 

az uralkodó osztály helyi képviselői, s a sportkör munkáját minde. 

eszkjzzel akAdályozták, s működését azirte lehetetlenné tet- 

tek. S bár a sporttevéken„ség csökkent, a munkások még sok 

szerve.eti lehetőséget találtak arra, hogy süvelődjenek, poli-

tikailag tap,sztaltabbak legyenek. 

A ,~olitik.i felvilágositó munka egyik lehetőségét 

jelentette az Eszperantista Munkások Egyesülete. Az .gyesiilet 

célja az eszperer.tó nyelv tanulása mellett politiLi irogagan-

da is. Szarvason. 9 tagu volt sz eszperentista kör, a nyelv 

o-t t.,ja egy orosházi kommunistz., úi a nyelvtanitás mellett 

a kom;::uristz eszmék terjesztését is feladatárak tartotta.  

...ível az országos eszperantó körök is hasonló célz,:ttsl működ-

tek, a be L,.,,, . miniszter 1934-ben tevcs;cenységiiket betiltotta./loo/  

A munkásság, szeényparaaztság politikai tájé- 

koztatását jól s.olgálták az olvasók.rök is, ezek az•eb,,es  

tariyakölp or.tokban, szerveződtek. Az olvasás azonban nemc.;ak a  
hivatalban engedélyezett kör_;, vek, folyóir .tok tanulmány o zását,  



ba neta a áét:•sava egyes oikkeirek értéke14sét is jelentette.  

As *cis* ösaze j8veteleken wad esett a politiksi , Vre ~.}drimi  
helyzetről is. Mülönőaen jd pdlda a politi4l6 olvasókörre  
a strata olvesdkőr.Itt a Népszava egyes eikkeinek olvasását  
Lelkes Pál ottani tsnitő is l.ehetGvé tette, a,.i VaaListyan  
István megjelenésekor s megjelentekre osapta as 4tót éa  
edtúnt. Amikor air ygy vélte, bogy a politikai aeegbeasóléa  

befejesádött, ujbdl megjelent. Zrg hivatalosan seat érhette  
vád, hiszen a aegbessél6seken nem volt jeiest, • rum  is  
"sejthette" hogy  as olvaa6k8rban valóságos politikai  g~rillliie 
z :.j3.ik.I~C1/ 

A legAayobb lutist a szarvasi munkásságra, a$e•  
g6n,yparaszts6gra a Vilá~,~aaeság Ddikör tet te. ús el ,asör  
1913-1919 lc_sótt aelkdk:ött, aesjd  tor válaá,goa id,ssak ut4r  
1927-ben alskult ujj4./102/  

A Dalkar aokiráry  u munkát v6tssett Törekedett t4g-  
jsiruk ált.:láros aúlveitei`git növelni, die u,gya3:akkor egésm-  
aég.,gyi, 	stb. előadáookst is o$ervezett. Itt  
I3e:ücriir4, a dalosok, hams. • Eazi,mvtisánaok is ré:.•zt vettek.  

A DalktSr e1C .dá estjei mindig  rend;s:iv.il  

kósöoe6get vonsot tsk. liemesak a forraslaei tartalmut ú ulok, ho-
nest • swipes)  előadott egydb sadmok is nagy sikert arattak.  
Qyskrun előfordult as is, hogy esetleges zaklatásoktól tar- 
td emberek pl. t_-nérok, a vf llamyolt4•' utz:r. lo ; cSdztnác be a  
taere‘be, hogy seghsellglrsadk a rendkivA *Wen riasgsd dnek-  
esánokart., vugir verseket. As olóaddsak látogatottságára jel•  
lessd, hogy esetenként 1?^4 jegyet  is  el tudtok adni./143/  
Igas, a szervezés legtöbbször nem volt swvartalan, hiszen a  
helyi h0.6aágoi minden alkaloa`:. al igyekeztek akadályt gördi-.  
tei:i ws silf.°úiu* iié.  



U5  

A Deli_r azonban neme.. ak Sz rv_ aon, a helyi kö -

zörség előtt jfits ott sikerrel, hanem vidéken is. pl. z 1932.  

évi oroshézi dalostalélkozán jdf orm4n c.,ak a szam.aiskusk  

volt kvzönség..k, 6ikerük, mart ők rctték elő a legforr::LL1Libb  

dalokat, verseket./104/ Sokszor énekeltek pl. Várnai Zseni:  

Munkásdal c. versének el4b` .i sorait is:  

" he cs,.ggesszen • bun, zord jelen  

szebb jövő hajnali  int folózk.  

Megfordul majd s nagy eorsk.rék  
S ör6mdnnepre virradunk.  

..ien' a vé,  ,  ő  győzelem  

S uj vi14g esi lag• re yog felénk."  

Daliccir tev ;cenységét, szerepét, s s szzarv Li . 

munkásmGzg .lombar: elfoglalt helyét talrilótin jellemzi_: s  

Szarvasi azlögy aUbbi sorsi: /1^51  

"...agit3l.nak, propagz•nda e1& dRsolzat rendeznek, a-

melyek alaki 48 tartalmi pólusa az izgat'• hstárán 611, ós  

láisae sietséggel szer: ezik be s szervezetlenril 6116  kisgazda  

tömegeket."  

A eikkiró uutgélla, itósaivfal egyet érthet,ínk.  
A Dalkör valóbar_ izg tott a finnálló rendszer ellen, tev6very-  
aégével QrSsitette a szarvasiaknak a  jobb jövőbe vetett hi-  
tét, s .Lur.:: ..j6va1 hozsdj.;rult • SZDP t'-rn4:gbázisdnak lciezE4le-  

.:it  

~ 
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A fentiskben igy.kestank dttekinteai as 1929-33. 

évi gazd sé,gi vglsíg sz rv.:>si hatAsát. L'ttuk, hogy a g  z - 

dasági nehézségek nem c.:rwlték Si Szarvas társad .:lai. oaz- 

- tdlysit , rétegeit sec:, abz • politikai életben b=.:lratolb- 

ddat eredményesett. 

Azonban a vaság befejezése után sem beazílhetünk nagyardr°yu 

6;azd's3gi fellendaé:=r61, -y egy • tdsy,adalai fesaultsc:g caá3c- 
kenéséról. 

Nit "Or, költ" a kés6bbi neazedé k a válságból? 
Orökül kapta • asegénység.t, hiszen 1934-ben az 1-3 holdout 

g.zdákst W .s a szcl6ny ek köz:tt tartották nyilván. 
6rb;cölte e sok inségmunk._.et. A eaéplGmunksokrdl 

pl. me 4;; tud ‘uk, .og,y stég kedvező termíseredmény mellett is 
50 ssásalélcuk munka oél)cti]. maradt ,  mert Szarvason sehol nem 

t‘sláltz..k munkát./100/ 

%rököite a  későbbi  nemsedék sz alacsony munk5b4-

reke%  a a munkanapnak szinte kori Alan meghosezabbit4sit. 

pre jobban elterjedt sz urbura, mely tulajdon-
képpen a robot me ;u jitása. 1. ryege az volt, hogy ski a gas-
détól munkát kapott, pl. kukoricakapálást, as "hóláb6l" 
1-2 napot ingyen dolgozott • birtokosnak. lersze errs rem 
mindegyik tartott igcndt, de sajnos elég szép sz'al akad-
tak ilyenek. 

Ilyen kbrulményk k6zött net csodálkozhatunk as 
1936. elején kelt jegy sói jelenté, következő szavaais.t/107/ 

"A munkások kt;zött fennálld nyomor miatt as 1918• 
ósai elégedetlenséghez hasonló jelenségek nyilvánultak meg. 
Csak a felett** hat`aágok tapintatos elj'rásának volt kő -
asőnhetó Wult héten is, hogy az e"igedetlenség nagyobb ki -
töréars i em ragadtatta ' gat." 

41 
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1. . 	Ber eryd-Rdn;ci: A m:;;;r = r gazdaság ssAz éve B, .1 ) 7:: . 107414 ..  

2. Berend-Rönki i.L. lo9-11o. old.  
3. i.a. 113.old.  

4. F3erend-RAnki i.m., 117.04.  

5. Berend-T?Anki 	119.o1d.  

6. Be.: . r.d-Eér:ki Lora.   124. . ld.. 
7. As 1949-33. 6r  i vi Aggasd eági váls6g h,:tQsa Ma& arorazá-  

gon, Ak.dAmíai ~.iad6 1955. Szerkesztette: Ineze  

lds 

 

67.old.  
8. Incze 41‘168: As 1929-33. éi i...6  "1 . old.  

9. Incze Miklós: As 1929-33., 4ví...222-23.olci.  

lo. 	Irc_e Miilóe: As 1929-33. dvi ...69.old.  

11. Incze Miklós: As 1929-33. gw►i ...72..o1d.  

12. Mór : erenc: FőldAzr gadt JA: os tiS tdnete: FtSldiú'fz-  

r -aadt Jénoa3k 133`-ban  

13. 1?ék6s mcg,;e alispánjór..it jeler.tAsQ emliLi,  or C3s-  

nAdapácón a földet kapott  r sztox do : --át61  vi~~se 
kell _ tt verni a földet, mert  nem  wudtrík , ise Lrii aweg-  
v61tási öaazeget. It; s, ez már a véleg id6asraka valt.  
Bék~B wSrmegye Hivatalos Lap ija 1933.  

14. Incze Miklós: As 1929-33. ávi...83.o1d.  

15. Uo.J7.old.  
16. Uo. lo2.old.  
17. Berend-RénLi 	12901d.  

18. Uo.13ú.Old.  

19. Is c2a- Petőes: A dilLczó p r: sztAg he]ysete as ellen-  
forradalmi rend:-,:~erben ~p. 1~4.33.old. 
Ines* Miklós: As 1  929-í3.`v3...2:.5.o1d.  
1932 •ze; t. 18-6n, k: sli a Sserv¢.si :iirlap, ho .y ogy  

sertd$ beolt6aa 6-;s perag6bo kerül. Igaz, • par,=astoknsk  
• megye ®ogi..eni pr. bél, mert 1932. aug. 164n as  

46,  
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elől jár6ság közhirré tcszi, hoa a tnlb jdor_oenak co k  

az oltóar.,; a:_. 4o ú-át kell bistositesai, a töb*'it a megys  

fedezi.  De h1J a :orabe i árakat és naFssáab ~reket  

néLZ1k, 	oltóanyag akkor is drága. ias..°rvabi  ~ür- 
1ap1932. szept. 18 ez; ;sárvas nagykOsaég iratai  

1932.  
22. réja Gézes vih rsarok Mammas  é.n. ii6o-63 old.  

23. Mia~,y::rorazág c,:ez..guz3-sAgának főbb ilzemi adütai  

az 1935.évben, központi StLitisztikr.i iiivT::tal Pp.  
1933.  

24. A Ssx:rvaai i;irlap 1931 nov.15-i asZmasben hirt ad  

arról, hogy aaegiradultA a Kondoros-i:ndród-i%ros-  
háza ut földmunkálatai. A murához 2o holdas gbz-  
dék is jelentkeztek, mert nem tudták os:a'd juk -  t  

elt :~rt .r.i. 

	

~~ . 	 193o.évi né; ez:'mláláe II./".'ogl.alkozéoi ad  , toi./  

7141934.4L .old.  

26. A ,jegyző jelentóoe a fCssolabir6nek,  

naffi;,skő•ts .g iratai 1929.  
27. Ssarvasi Iiirlap /továbbiakbantSs.Ii./1929. má,,us 3.  

	

29 ;, 	 Alispáni jelentés 1929.dea. 17. Békés vara:agyre  
Hivataloa i.aipja. t.s aliaptini jelentések a Nagy*  
étl4.6os viszon,iait takrözik, azor.han 1929.nov.  
24-i asám[br+n a Ss.:I. is mk.gjegwzi, hogy a munká•  
sok ..,unkalehetőséghez : tw,m jutna~ , nyári ker saaé-  
nylkhöz nyulnak. .  

	

2u. 	Ss.I3. 1)-9. :.Alg. 2. ssáasitSaa  

30. Magyar St tiaztikai Zsebkönyv E, 1933. II.ki  cás  
32.o1d.  

31. Ss.:d. 1929. asá jus lo.  
32. Uo.-t addaitt;a a gyomdii g, aésrdl  

33. Ss.H. tu 3aitása a es4rvasi kisbirtodoeok gyiiléeí-  
r61/1929. jul.l../  
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34. 	As alispán jelentébe a 	lcépviselóte® talethez  

Pék,: s vázmegye EiiveLlos kapja 1929. mdjus 25.ez.  

J). 	A iapárii jeler°tés  Békés vármegye  

1929.okt. 5. as .  

,(:• 	Uo.  
37. 	Sz. . 1929. okt. 6.ez.  

Ss . H. 1929.   egg.. 2. z.  

39. ;z.3. 1929. aug.  

40. :::z.l. 1929. okt. 6.s..  

41. Sz. . 1929. ssept. 	károsul jérásuzk  

gk,zdat::raadala►a c. cik.  

42. : edig a busa ára még elég jó. 1929.november4ben  
mázs4á;. 20-20,:; peng ért lehetett 	1931.  
októberében nfr 	10-11 pengő  az ára.  

43. áz.H. 1929. okt.  2s.sz . 

44. Ir.cze- j et:.cz 	41.old. Ssrv si Ktizlöry /továb-  
bir+:ban Ss.i.. /193o.  j:.n. 9.az. A magyar eltidc5--  

sod ss c. cikkben Mink között a ktivetkezvket ol-  

vaahLt juk: "i': lagu jabb adatok szrint :uult év v4 in  

a msg;; arországi t^koicn k tar41Lt szcrir.t  

1/3,ss:m szerint 1/4-e jelsálogob kőlcs:;r. `.Innek  

az :•ne.W a közep es a Ykt swim növekedett, us  
• elGbbi 30, az utóbbi 37 %••kal...legerósebber,  a 
kisbirtok  von eladd®ociva. 5o holdnál rieeb.; birtok-

r. 1 1 holdra 36o pengó teher esik. 2ser holdon  fe- 
1-1 13o, középbirtoknál 22o"  

45. :;z.H. 1929.okt. 27.sz.  
46. Sz.:i. 1929. rri ,;us 3.ea.  

47. Sz.H. 1929.c]ec. l.sz. Or  Tóth Pál orvos volt , a hely-
beliek elmondása sserin1 minden vasárnap ing;, en  

rendelt s a.:~e~nyeknek. A kort.::►rsak egybeh:Xngzó  
pyil tkosatai sstrirt, btir természetesen a hiv.  

los pol . tikai kissolgélój• volt, ita tuc:ott, igy-ekezAt  

hoszátorduló asQgényeken is segiteri. A  p• reast-  
s Ag  la - kubikusok érdelcaen is tiíbbssör szót e.Leit •  
parlamentben.  

Ir 



~ 

48. Si.H. 1929. üte. 8.8:.  
49. • 	Uo.  
50. Si.U• 1929. r:ecs. 15.8z.  

51. Ssaarvesi L`pviselótest..let jed;, zókt3n,;ve 1929. tsó jus  
29.  sz. 	község iratai 19 --9.  

52. Alispdni jelentós. ék ~  e vr,,rmeg;; e 3iva taloe Lapja  
1929. =Cue  25.az.  

53. Sz.il. 1929. mv. 17.8z.  

54. •épyiael t.?9taleti ,; eid;;;,°scák nyv 193o.tebr. 10.  
Sz ~rv .s ]cözs4 iraLi ' ?29.  
3z.srvn3 község költségvetése 1929. Sz .rvas k3zoég  

ir ot..i 1929.  
56. A helyi ujadgok 1929-re vonatkozóan is beLzineY  

olyanokról, ak:.k a ne ,úz gLizd. sdgi helyzet miatt  
vetettek v6get c:let„,knek. A vllség slatt ezer: a  
közlések egyre gyakoribbak.  

57. Sz..:. 1921. nov. 24.8z.  

58. 193o.évi népszómlélé ►s ZI.Bp. 1934. 	kált`r:ileti  
;.s]cAt helyek néh-'ny fo;,1:.1Y-izési data":.31-84:.a1d.  

59. Sz.il. 1129. , j .:Z~ . 11.sz.  

6o. 	átstisztik.yi Zsebkör.yv 8p. 1933. /II.1ci,.:1418/.73.old.  

61. 1931. jan. 1 1 .  
62. Ss.H. 1933. jan. 15.sz.  
6;. 	A munkaintensités ntível43e szintén nernesak sz..rv, ei  

jelerasúg, mdautt is ez a hv lysettInesce láiklóstAz  
1329-33. ti:vi...352.o1d.  

64. A szala►8jfir ndósig ceökicenté.3ére főleg 1931 és  
193 ~--ben keralne  tett sor, mikor a termés egyébk  >nt  

. s gyerge.  
65. 1935.  avg.  23-&n jelenti a községi jegysó a f."ssol-  

g-ibir na::, hogy nagyobb mrrtékben kell inségakciót  
szervezni, mert "lresek a kaarik a sze‘ryeknél".  
Sz rv s k6zs(41 iratai 1935.  

66. Incze-PeL..c z ; i.ai. 58.o1d.  
67. 1930. é v i népszl:rlálde II. 162 .o1d.  



68. iz rv 3 kiSzeúg i 	193:./awsol114/ do 1934.  
/sz: o9 81/ A kf t dokumentum ozomoru t. nu  ja az  
sori i;, zetnek, imikor • 68 %-os pó tedbval  

tarthutó költségvetést még zaegfelelfnek tartják.  

Hogy a vegye nem tud segiteni, annak " termé-

szetes " oka v•r.= az alisrán 1933. dec. 1E-i je-  
lenet_se azQrint a mog.:  ei Aáldnek 45 %-s/!/  

folyt be.  
69. Alisptini jelentés Sék4s vármeg, e Kiv h ] c a La -  

ja 1930. márc. 7.  
70. Ali .srdni jelentés. Rék::s wiring,* +•iv, t :1va ..s -  

ja 193o. Apr. 12.  

71. Alispáni je1e:'td$. TA4.es vármegyei Hivatalos  ~ap-  
ja 193o. 	15.sz. A további ®ze84n,{edr:et a  
hJyi 	cikkei is b:z ryitjdk. A az.H.  

193o. Jul. 2,-i .zelms pl. arról tudósit, ho y •  
csépl&un,:áaok napi 16 ár i munkával Jig keres-

tek nail 2-3 . engó L. Október 1..-ér, p.:dig arról  
olvas :, tunk a hirlapt:an, ocy egy me:c:.óri  dll:~ra 
37 pál,fAsá Jan: "A mari rehéz helyzetre jellewzG  
a payAsók na& százas, mivel v:rlsei;cor h-sonlb  
dllásra alig talAlta polyQsót"-tudósít • lap.  

Jellemző viszont, hogy 1933-►b n ea; ilyen állás-  
re :adr 51 jelentkező akt. . /Sz: rv s  közeg iNa-  

t i 1!)34./  
72. ..`pvise i :.. tsstűle  ti jogysőkönyv 193o.deo. 11.es.  

as8.: van ki3zs.:g irat i 1931. Ugyanott • jegy&  
jeleníésJ f3 szolg hirrSrak.1931.  arc. 4-4n.  

73. Aliardní jelentés 1 131.febr. 17. 34kfas vdrsae ;:•e  
iivatsl s La,  ja  

74. Ss.H. 1131.ápr. 2:: .sz.  

75. Uo. 1'1314aAJus 11.az.  
76. Uo. 1931.jul. 19.as.  



77. Alispáni jeler.tée 1131. 	eFt. t,~ . Békés virraegy  e  

üivbteloe  Le~ ja 
78. L. 6.s :. jegyzet!  

79. Alispéni jelentés 1931.dec. 16. Békés v.Hiv.isT ja  
80.  
%1. 

Si.:!. 1932. ápr. 17.sz.  
Szsxrv .: s köxs(L ira', i 1933.  

82. A községi orvAs jelente az egészeégtlg,;i he4zet-  

rd1 	kósség iratsi 1932.  
83. 6z.i:. 1932. jun.19.sz. Ez leg.11'"bb lo0o munks nél-  

k+il a  rt:dt embert jeler.t, mert a lop 193:'.m;:: jus 1.  
ss. azt irja, :logy Szf,rv:3son 3000 felett van a mun-

kát keresők  száma.  

84. Sa.::. 1 32. jul. 17.sz.  
85. Az lisrAn 1932. dec. 5-4 r. :ag,'e?ent  helyL t ~elan- 

t..oe Békés v. Hiv. la:-ja   
c36. 

 
Ss.:'. 1933. jar:. 15.sz.  

87. Jelentés s munkanélL4liek sz ~.̀lcér.51 1932. nov. 24-4r  
Sa-rvse község fraud 193 ~. .  

88. L. 81.sz. jegyzet i  

61. 	Iii.ngult  jelentés a ktizséSi élllipoto;r61. :>sarvae  
kösség irstai 1933.  

90. Sz.:.. 1933. jar. 9.sz.  

91. Sz rv .s közssg iratA. 1933. AliapLr.i leir>A  
92. Uo. Alispdni leirat 1933. jun. ~ 3-án  

93. Sz. .rv e község irtd  1935. A községi jeg, ző jelen-

tés* €.z ineégakci6r61 1935. ug. 23-án.  

94. 81.'. 1933. okt. 15.sz.  
95. Aliapón: jelertéó 1933. szept. 	Békés  

i*p js  

96. Alispéni jelentéa 1933. dec. 16. Wkés v.Hiv.k;pja  

'?. 	 Saarvus közs6 iratai 1934. HsnguletjolentFss •  
közegi  éll5rotokr  1 

9<3. 	uo.  
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99. 	:'+sörvas kősség iratai. A nc.pazáabáreket többnyire 
• ht►ngJiatjeler:t'sek tart lmazsék, btfx nem windegyik. 
Az (wee :i6napokra vor ..tkosó béreket sós ir .to.: is 
e'liti'. Pl. •z 1929. évi béreltre a mogJei p 

 vate-
los lap is utal/ 36..z. vagy uo. 1929. május 25.ss/ 

	

loo. 	A .ti : at'loa lapban megjelenő alispáni jelentósok 
tart. 1*a .z k a h'. vi Átlagbéreket. 

	

lol. 	Inase-I''et'cz i.m. 58.o1d. Én as dtlt<:gbéreket 	.; 
egy tizedesig szér.litottzzm. 

	

1o2. 	Inase 	14z 1929-33. bvi ...361-6 .old. Az 
idézet a p-.ra•zti nyomorról • Sz.'.. 1729.okt. 2a. 
• s•  V.  lő. 

103. A Sz.!!, és • Ss.K. eg arér.t kUsli a , ici ár ktt, 
s igy a voratkozb évfolt; arcok a forma. 

104. űunat P, tor: A mez::gr zd adgi termelés tz rtéi.ete 
E agyraror:3égon /192o-38/, 2p.197o. 1301 134.old. 
/ja& set/. 

105. A pi cf Jug elő v..gy az éllatorvoe jelent(sei 
e . on .tkozó évekre kt.zaégi iratok k: Ott. Saj-
nos,  1-2 évre a kimut. tósok hiényoaak, de z árak 
alakulása igy is nyomor követbe t6. 

	

1o6. 	:s.I. 1932.rov. v.7.8z. 

	

1o7. 	A vitézi ozék jelentőse 193o.: ecesaberér - 1. nikdis 
megyei fdispéni ir - tok 1925-33 . 

	

108. 	Aliapéri jeler-tée 1931.dec. 16-6x. 3ikós 
Lal. ja 

	

1L9. 	A gyufa fogyaszt6i árénak al•kulésére 1.:Inose 
Mik16a:As 1929-33. évi ...162.1d; Sz.L. 1):9. 
nov. 14.sz. A gyufa ára előbb 4 fillér, majd 5, 
és 193o. jt.nuér elsejétől 6 fillér lesz. 

	

11o. 	Aliapéni jeler.témek 193o-ra; Sz.r.. 193;. Julius 
2.ss. 

111. Ss. .. .. 1);2. aug. 7.sz. 
112. 'Jo.1933. Jul. 9.sz. 



113. Sz.K. 1933• május 29.81, i:sr,erte: i a fe1:461s19st. 

114. Uo. 193o.szoF . 

115. Képviae16te8t ,;.eti jegys61:8r.yv 1929.okt. 23. 

Siv;rvas község irA,ai 1929. 

116. Ss.H. 1932. május 22.az. 

117. Uo. 1932. szept. 4.ez. 

118. Uo. 1933. febr. 12.ez. 

119. Uo. 1933. márc. :6.sz. 

12.. 	 incz3 1tik16s: Az 1929-33. évi ...218.old. 

121. It cze-?etCcz: 1.m. 36.01d. 	. 

122. Ss.K. 1933. Apr. 13.sz. Az ujság közli s kis i;6z- 

dakőr elnökének, Tyeplicsky Jánosnak A nO1A.ko- 
zat_"3t. :yeplicsky .Vr.osnak ‘b. 2oo hold földje 
vAt, ume1,; et  • fslszar d.11ia ut,ar. az Q1.1cmraY 
a jeirlott fal. Egyik  na,vy érdeme vo1 L, hot„y a fel- 
szsblidulás utí4n mint köss6gi mérnök, segitett • 
földoszt!ianfl. As 196o.-as évek ele,;én_ hat meg. 

113. 	Ircze :`i;c16s: Az 1929-33. évi  

193o. ezek t. 7.sz. A bolette nem aegitett • ;cis- 
c - i.dz+kon c. irásban olvaah t6: "A c®odasz?r,  nem 

s-:gi -tett most rosszabbul állurk bolettávol, m`.nt 
a boletta előtt álltunk." 

124. Sz.::. 1931.jul. 12. 4 Jul. 19 0e . 

125. Ss.H. 1931. ,jLr:. 1E30u. da 129. es. j,e. ,,, zet. 

126. Uo. Ugyanest • tc*A t dolgozLa rel kóra::'1l.?.htz- 
ragddt JánoséL-  1932-ben c. irása 

127. Ir.cze 	Véilsát, és nyomor a -orthy- rer,d- 
szarber. LAvelt  Nép  Köryvkid6 1952. 27.old. 

12J. 	Ss..;. 1931. slug. 9.8s. 

129. 	A Sz.K. 1932. ápr. 3-én értékeli a rer.deletet, 
meLnek kibd.-sét az inter.ziv edávégrehajtások 
i l letve sikertelenségiik tetL szukségessé. T16- 
szin4, hogy másutt is tilt -. , kozt.ak a képvi:.41ő- 
teat..letek, f.int  Békés megyében is. 1931. dec.  • 

a 
	 6-6n ugyaria • Sz.H. arról tudatit, hogy • 
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Hékés w rze&ei törvdnybi:thsági bizotto{g rezu2-  

k~ v11i v1w$t t rtott, slio1 e képviselők követel-

ték az 5ádvé"re'r.aaok felfügorsztéar  t. Az vd3-  

sort.t5r uu m ghosszabbitt5sa tehát velószinál: g •  
fer.tebb gml itett aír,tt kaveticezett be.  

13o. 	Sz.... 1134. jun. 3o.sz .  

131. 	úz.k. 1932.  nov. ;.as.  

13,41 	Sz.::. 1932. nov. ~ .es.  

133. S  s.i-t. 1 32.  jun.  17.oz. ismerteti az 	je- 

lentat  

134. ..z..i. 1932. okt. 3o.az .  

,5 1 ". 	Sz.K. 	~~'" 1933. febr. 2. 9; 	-.rc. 2.aa. 

136. 1933. ou.e. L7.sz.  

137. (.4.it. 1133. okt. 1.sz.  

136. 	Ss.H. 1933. nov. 19.o z .  
139. 	1933. c:ec. 3 63 1o.:sz•  
14o. 	Ssarvoson 	rcz 	ursjdalmaibdl kaptak .'i3ldet a  

p ;r«svt_.k. 	mt>gtjatási dr, ahoa a úz.: . 1929.  

iArc. 7. -i sz "mából érteej.i3nk s  : o1d•~:nkért  

Too-800 . 	meg a8 ujsfgcikk- tu-  
?  : j6on:,.; értéktelen p<.1,irkoronÁ,el "...s.4 175ven  

számAjuc 4 v 6rfon buza ár'vslx. /45oo• holdat!/  
vásárolta meg a birtokot. ok  atm ,ndó a cL. is:  

"Ki jArt jobbnn7"  

141. 	Ss.H. 1932. febr. 21.sz.  
14:.. 	Sz.i:. 1932. febr. 11.sz.  
143. Sz."i. 1132. május 1.sz.  

144. úuret i.éter i.m. 131.old. és Sz.k. 1932. Junius  

23.sz.  
145. L. 14o.5z. j g;set  
146. :... 1o8.sz. jes;)  z,.t  
147. 1930- évi népszbmlóiláe TI.k. np• 1934.  

248. 	A  kSzs::e,i orvos jelent - se 1932. julius Lo-án  

/Az egészségagyi :el $etr61/Sz rvaa k;: zaCg iratui  

1932.  

1r 



].26 
~ 	. 

 

149. 	Ss.H. 193o. mdre. 9.sz.  

15o. 	Ss.l. 193o. m[rc. 9.3z.  
151. Ss.-;. 193o.mAr©. 3o.sz. Az ujs4g aegj ; ysi, hoy  

sz iparosuk sorssor még a helypénzt,  meg • fuvar-  
di  jst mom  kerasik meg.  

152. Sz.;€. 193o.6pr. 2o.sz .  

153. Ss.x. 1931. -lg. 9.sz.  

154. Ss.H. 1931. no .15.ss.  

155. jo'entéa 1932.nov. 24.e1.. Ssqrvqs  

ka.:zeég ir..tui 1932. o1355.:z.  

156, 	Ss..1. 193. febr. 5.sz.  

157. 	Ss.11. 193o.nérc.  .. .sa. 
15E3. 	L.  151.8z. je.t,,, - z. .. v  

159. 	Ss.ti. 193o. ju1.27.em.  
16o. 	Lz.H. 193o.okt. 19,8z.  

161. 	3s.11. 19314pr. 26.sz.  
16_ . 	Alispáni jelentés. Békés vrmes,, ;  si "'ivp t sos  i  

1932. febr. 23. ~:a. 
Lói.' • 	S~i.ii. 1932• Ju1.14. ry Z.  

164. L. 134.sz. je.gyzA  
165. L. 155.az. je6,yzet  
166. Ineze Liklós: Yá1uQg és n;, or..or...34;35 old.  
167. Sz,k, 1930.jun.5.8s.  
168. Ss.:i. 193o.okt. 26.es.  
163. 	iz.:í. 1932.,; u1,3o.ez.  

17o. 	:4.11. 1933. aug.2o.sz .  

171. L. 153. sz. j egyzet  

172. Ss •K. 1933. Jan. 23.sz.  
173. Sz.1;. 1933. mdre. 23.az.  

174. Ssa. 1935. jan. 23.. z.  

175. Ss.H. 1933. r-ov,  

176. Sz.H. 193o. mtSjus 11.sz.  
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177. 	Ss.g:. 193o.okt. 23.8z.  

17::+: 	L. 1:7.:  z. jeg,ízet  
17 . 	Berend-Rgnki i.a. 136.old. ds 18.8z. j2_N;  zet  

18c. 	.: z.H. 19 31.okt . 11.8s.  

161. 	"i'Acte Qlse..e a sz •rv si .:.eres,zed ,_lembet . "  

Sz.11. 1331.okt. 11.uz.  

182. Ss.i:. 1331.nov. 15 .ez .  

183. :,z.:i. 1932. 4 . 3.sz.  

184. Sx.II. 1932. 	2E3.az.: "a kereskedelem és ® „:zda-  

s E;i vdlsk; c.irrí•.  
185. A miniszter ezt • t ,{nyt mér 1)32-ben elisw °ri, kdsc.7b' .  

.:: g lItk:tb ez a hoGze  t. i3erenü-Rr4rki i.m. 143 r, .olc3.  

186. Ineze Li;L16s: Az 1929-33 évi ...2D9.o1d.  

137. 	Sz rvse község ir..t.i 1933. 013o2.sz .  

180. 	U3.  

189. 	Incze Yik16a: Az 1929-:;.dvi ...370/71.o1d.  

19o. 	Incze ..ti lós: Vgls ~~t ea  n;y.)mor...44.01d.  

191. Sz.'I. 1932. jan. 17.8z.  

192. Incze Mi1.163: Az 1929 -":3. évi ...371.o1d.  

19;. 	Sz.H. 1931.m4us 3.sz.:"1+ kulturminisz er 4 te-r..itdi  
állást megazüntetett." Hesonl6 elb6n6aban rtszea,iltek  
a tisztvi.aelÖk ia. Az t•liepén • kétviselStes ..alethez  
irt leiratéban 	tz;uk: "a megaresedett képvizol:i  
él16sok eau:  vkkor töltnetdk be, he ex er.ge4é1,; ezett  

neA, h.,14: :4 jék meg." :,e=,rvaa köze4 iratai  

156,9.sz.  

194. 3s.:1. 1931.  ju1.19.:x.  
195. 1932. :..t+;jus 1.ez.  

136. 	Incze Miklós: Az i929-3 : . évi ...371.o1d.  

197. 	"+:6r .s erer.c: A csaló c. elbe3zélé6e, Jeb,; sdkőa;  v  
.z elői jéróafg 193o. szE.t. 6-in tartoA  lléséról. 
Szurves k.zaég iratai 1930.  

Ay  

~ 



ir 

198. 	Ss.H. tuddsitóaa 1932. jar. 1-ért "1+ legtöbb  

&ierekr:ek o t..hon reggelije sew volt, e ebdü je  

is hizo^yt:zlan" A juttats lo dkg kenyér, 2 dl  
:.ej.  

119. 	Az idézett cikkre: Sa.H. 1929. febr. 15. és I932.  
o.:t. lo; Szurv.as község iratai 193:.  

200. 	Sz.H. 1952. nov. C. A uzsrvasi orvosok többször  
ir . ,k f lvildgoeit " cikket a helyi ujsdgba, de  
v€:1.óssiniileg frpp ezok nem olvassék, pl. prsszt-  
asezon;;  ok, a.riknelt erre 1 ,2 ,n ~ obb uz.riksóg..Y len-

ne.  
20 . . 	A  községi orvos jelert . ve az egszség..g; i he i.. znt- 

r,1 1932. Julius 20-án. Sz was kőzs g i at.A 1(132.  

~ 
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a.  ess  legr s+~t•i , 

'Way 	Sz rims  t::rt ,: r. a t• Ss -r414  196, .  

287/8L.old.  
SZ.K. 190. jan.4. Kbsli •z ujedg 1cépviuel6test;llet  

návaorsit  
3. Sz rvbsi ujoó ; /SZ.U. 1932. deo. 25.  

4. Dr T6  r• éd•snpf%x szóbeli tcősléoe  
Or.  Ilolsdkr :74  Vadsy i.c_. 293.old.  

5./ 	Ss.U. 1933. Apr. 2.az.  
6. AesfipAm suLlbe ' i kózUse; Skultét.i Jó' • jei6m-  

sWse dr Tdth "élról; a helyi ujs.4go:  t.::st•i 
7. T6th 4y6r6y, a :iat ',inns is  haaorló véleményt  

r.y i 1viir itott  
8. Ss.. 1926. dec. 17. r;:: - s, •.ogy • pótvdlasstAson  

dr T6th 	c. 23./s$evaz tot ka ott  
Az 8szes 1^347. 	volna. Az eredmény u,Ey aza le t-  
hetett, :wgy8orguly• 1411 via:,zalépett, dr Kies  

hivei pedig • h.  t adgi önkény áldozAoi lettek.  
. 	 Ss.K. 1329. ja:. lo.Lz.  

10. 	As figysbges Fin  "fegy•lmese _tsígé 411i  7  1.d•, bogy  kép-  
viselQi • leventeir.tássétuvel Wcaol. tban • syoci- . 
éldessokr=_ tókkal as  :vristak/ Ss.K. 1932. szept. 1.az./  
As 1932. évi ké;.viselóteatlleti álasztésok azoci-  

ildemokr•ta sikert hostak. Est neg: nt • f•g;, •lmeset-  
lenségr.e: tul.y;idor.itj• a Sz rvasi 10318ty  

1332. j•n. 4./1ilar:.e•t1l  e  Lre t SZ.U. 1933. ipr. 7.  
és Ss.U. 1933. ;Aárc. 17.8s.  

il . 	Ss.U. 1933. ®dre. 28.as.  

kr  

12. Zs.U. 1933. febr. 5.; Ss.l:. 1933. wArc. 21.8s.  
13. liadv  

~ 
	 14. 	S .H.1  33. Junius 18. :';z.K. 1933. ,;u. 15. és ju! .18.as.  

Wrtor Béla 14t _,gat.~aár•t Ss.ji. 1933.ezep  t. 17.az.  
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15. Ss.U. 1933. oc:4.. 2o.sz.  

16. Sz. .. . 1933. 4 u1. 2.811. Tudósit..s s ;c-'pv. testület  

uléséról. As emlékmti a ■ai napig 	Tulejdonkdp-  

pen caa , :; 	malom formáju, kőből 1 ; v6 épület, me- 

lyen se felir68, se szárny nincsen. Ktirwlótte  le-  
illetve gy,:möiosöa van. Terméssatesen ma  

semmiféle ideológi.-i jelentősége mince, • egyéb-  

ként is ea" ország földr . jsi közép, ontját tregha-  

térozni nehéz 141 (lat.  

17. Sz.i. 193w.. febr. 14.sz. Sz.U. 1133. ‚pr. 2.Sz.K.  

193o. jun. 26. és `u1.3.sz.  

18. Sz.`:. 1)2 . febr. 7. és febr. 14.3z.  

19. 114yerorszát; Története 8. Bp. 1976. 625.o1d.  

~©. 	Ss.H. 1929. okt. 27.sz.  

21. 	Ss.H. 1929. nov. 3.az.  

2~ . 	193o. ápr. 13. ludósités a mezáberényi gyü1j,9r61.  
23. Sz.ti. 193o.okt. 19.sz. Földmunkás és Sz ~ ;éryp-..r szt  

mozgaaak Yk;,}•arorsáigon 1848-1948. II. kötet.  

Sze ^keszte L :.e s PO őskei Ferenc é• Ssalcdos Kálién  

Bp. 1962. 824-25.old.  

24. Ss.1í. 1932. ápr. lo. .: z.._. 1932.4r. 21.•s.  

25. Tóth  György panasss a SZPr bikés}esabsi gyűlésén  
/1130. jaauir 25-től- 27./ Népssa3va 1938. jan. 26.az.  
A lentiek ismeretében kAönösen értékes eredminy,  

h: gy as 1926. évi orezéggyüleai válss: tQsokon  r 

SZDP jelöltje dr Kiss Jenő 3015/BorgulJa 3731; dr  

TóLh3601/ saavasa_ot kapott.  

26. Val_atyán István kb. 	kubikust *alit. A jegyzői  

jeler:tÉa 1933-ban a munkanél.killi kubikusok számát  

"1000 fó"-re teszi. 1936-ban • 592 munkanélk..li  

kubikusról tud 	jelentés. Elób ° i Szarvas község  
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irs.ais 1933.4r. 7. 057:a4.sz. Utóbbira szintén 
Szarva község irattat 1936.4r. 30. 08733.8z. 
Megjegys+: ndú, hol. Szarvas község terül tőr kevés 

kubikos la.ot;.. A járóshoz t rtoz6 8ikésszent rdrás 
volt inkAbb kubikos:- központ. Egy munkához pl. 

1931-ben Szarv ,  arél 60, Békóssze:: tandrásr6l 170 
kubikus ment. /Ss.H. 1931. mL jus 24./ 

27. Takács '6zsefs A főldmunkis mozg;aloa története 

Bp. 1926. 79.old. 
28. 1. pszt;va 1930. január 28.sz. Magyarország Történe-

te i.m. 618.old. 

29. Ss.i. 1930. ot. 5.8z. 

30. Ss.. 1930. okt.. 9.8z. 
31. 

 
1931. febr. 26.az.A 	munks ciria vezéreik.. 

32. Sz. . 1932. ápr. lo.az . M .TörLér:ete i.m. 647-T8. 

oldal 

33. Vir:6h Fenne: A Békés z.' ei F  rsastaég és r un-
ksaég helyzete, kúzdelea az el '.enform&imi kor-

sz.kb, a Békéscsaba, 1964. 159.old. 167.old. / jegyzet/ 
1satyan latván szóbeli k,z1(fse az Ált lápos Fo-
gyasztási csöve tkezetről. 

34. Valastyar, Istvén közlés. Va1' stysn Istvén écs, 

78 éves, Sssrv'.a, Csabai ut 86.es. alatti la .os. 
VAaatyan Istvén a "orthy- korszakban aktiv kommu-

nista, többször let ,rtózt%tták, rendőrségi felügye-
let alatt tarrtotték. F.€y kommunista sejt vezetője 
volt. Skultéti Jénas Szarvas, Lehel 2.az. alatt' 
la os volt Valfastyén Istvén scgitötPrsa. 
Skultéti a SODP balold.c:l 'hoz tartozott. 

35. .iszelyihóly közlése. Az évben nem biztos; 
19:1. vagy 1928. Kissely +ihály Szarvas, Damjanich 
u.73.ez. alatti lakos,  az  épitómunkás.k titkára, 
a a Dalkar t:l;,,a is  volt. 
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56. 	r'ólóakei- 2sakfoa i.aa. 851.01 .  

37, 	lirdgh 	224-25.old. lölöalcei.. , a  '.c 3  i.~ . 

819.old; 	dirlar 1930. Junius  2 ~ .sx.  
Sz. U . Lust;►ik 114t,~ dst és Iha:"és J  snost  

A Ss.i:. U30. Junius  26-i ssisv pedig 4 iccmmunis-  
tdról bs.: zé1  a  r1",  néi :íll.  
A a4tudtdsuLAgalOs tOrtdretér.eit e4vroldatfiat  

1919. . ug. 1-1?45. dc'r. .. A.adémio+ tied N . 1975.  

241.old.  
38. "rsonolágia 246. 263.o1d. és Ss.1.. 1930.azapt. 11.  

Vírág23  

39. /A ktryv 	caali Li  , de  
kétségte ler::ü F.9-ről van azó./ -irágh i.m. 227-  
228.o1+1. Ss.K. 1930. Julius 2.; A bf46scaarai  

` 

	

	 mur.kdamsgAoat 4okumentuoaf. 1890-1944. Sserks84-  
lint  Ferer:e- 0. Vass Iatv4r.. 716késca4b 1171.  
110.old. :al .atyan 	k8slése.  

ti^. 	V:1 et;, an Istv::n 112-bill  egy kommuc.iűta se,;t 14-  
teait(faéral be,:;z41. Es azor.ban inkébb oa&'4 	esz-  
me tovdb él(aét a  mintsem  azervezÁad6 t jelent.  
.. ölöakei- 	::f35.o1d. ; Dokumentumak a  
magyar forradalmi aaunk;aawasgaloo törtEnetébZ1 !'p.  

1964. 275-282.  : ld ; A Pepi-kert a ar arvfir  i Arboré-  
tum  

41. 	s.  i. 1929. Apr. 12.  
;.:. 	 Szarvas Magda  irA,:.i 193o. Ssolgebiró  Ar rilisi 

b,Al,b,ul , t Jelent4Ae eaaliti • b4rOSö...kenéat.  
43. Törtónete 8. 615-616.o1d.  
44. "•%okumer.tutok...101.104.old.  
45. Ss•K, 193o.smept. 4+.ea.  
46. Ss.rc. 1930.  -mz pt.  

47. Ss.Pi. 1930. okt.  

46. 	Dokuav tusok 	116 .old; ;.:s rves laaedg ir.  tai  
~ 	 1931.2s év ssr;: teaber 24-4n kelt as eml 'AA L.  
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49. Szarvas községi ir .gi 1931.1 19:2. 4vf.  

50. Ss-rvaa község ir... ~ si 1933. :ia:>on16 szövegi  kér- 
v: N  t ealit -Legyi Ancur .s is Acts Histórica Toaue  

XLIX.sz. A ezegedi aunkése4 g z,  e.ségi kiisdeLsei  

51. Sst:rv,s küza,  g ir,atLi 1933.  
5~ . 	 Ss.ii. 1931. .á us 5: Az ármentességi türeulat  

20 ezer pengőt kap gétépítcare.Sz.It. 1931. s,jus  

24.as tirmer te,ait6 mun1C ., mea,kezd6d te ~. , L;survusró .  

60 ea.ber aent dolgozni. $z.U. 1933. gpr. 2: A  

ber ~ nyi ut épitdiénél az.aw,siak is részt vesz -  

rek; A Yiegitxdék békracembmi gy41c4En Kress ~yálc  

141 szorg. lan.. zz" a szi :czs f ldek javit "sAt.  

/Ss.'.. 1929. okt. 27./  

53. A munlc:3néikiiliség.^e: Ss: :rvas község ir .. i 1932.  
A községi Jegyző jelentése 1932. nov. :4-én;  

Ss.H. 1933. ápr. 2.s..  

54. 19-9. juliüs 12.az.  

5 ,. 	816.1t. 19 9. okt.27.s,:.  
56. Ss.ii. 1930. szept. 14.sz. A lap tudósit3aL: a  

i:ía►g, . zdakőr ;11é- `ró1.  

57. Ss.'ri. 1932.sLept. 25.sz.  

58. A gylléar61: Fóispór►i it tok 1925-33. /1509/  
1933.ez. ipsdarendeletre: Ss.:i. 1933. nov. 19.aa.  

59. Ss. é.1929. jan. 11.sz. Az SLDF-: e von tkozó (ú t  

Tóth György közléae.  

60. Ss.K. 1929. janudr 24.az.  

61. 1ö10s e:ey-Zsakécs i.m. 813-14.old.M.^. Tö.rtftete  

8. 620-621.o1d.  
62. Ss. H. 1929. r.ov. 3.sz.  

63. Uo.  

64. Co.íi. 1929. r.ov. 4.  

~ 
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65. Ss.K.1929. febr. 7. As ujsk,, a községtanácsi  
t:.eoc 

 

eredményéből vonja le ezt a köveL►.eztetést.  
66. Ss.'t;. 1929.  november 7.sz. A 4ösl6ny a vglssztów:ok t  

ért 	A szerző rem  gt#.allja leirri, 	Sz rv  or  
"birtokme:6oszl.;s is aránylag kedvez5".  

67. Sz.H. 1929. nov. lo. z.  

68. Sz.:-i. 1929. dec. 8. A hiv. .aios mae,yerésut aserínt  
r.zért volt k: tféle3 a_svstSlap / nag  lehetett  ismerni,  
melyik a koraénypérti!/, mert sz egyszir.ü z,znv: z61m,:.o x 
e.:.ke3szitése, az alispAni utasitás ezt irt  elő-, 11.6r  
"nem volt id6". Fsrklsarat Munkeiamoz,,alomtürtr ti  

lexikon 3p. 1972. 145.old.  
69. Sz.xi. 1930. Apr. .sz.  
7.. 	Uo.  

71. Sz.K. 193o.febr. 2.es. 'Avid kis hir  közli  L  gyül4s  
térvét, %"ülöskei-áza .ács i.e. 814-15.o1d. bépsz,-va  
1930. jL.n. 26.saz. Az e1..ó nst 	g;/‘ilé-  
oeaa elh:.+r..gsott basAdekról szóló tudósitás.  

72. Sz.;i. 1930. mAjua 25.sz. Hész1:- 64 s ismerte Lós a vá-  
lasztáso+crá1.  

73. A Nép zava 1930. jan. 26.sz. iudósite8 •  ~yül ~sről. 
Jr-aruríx A•ihijly azarva6i szociélciemAr tg felszólaló-
eft r emliti: "M r • 3cisik;zdaik is a ssociá2L$.zokratá::-  
k:31 éreznek" /v :..r:urY  k li,sály tapasztó, kemercee3pit:,  
amnkQs volt, többnyire munk_nélkiulli./  

74. Ss.Ei. 1950. junius 1.saztgegyebizottaági vál,sztések  
UK.n c. uj$dgcikk ió th György tolldból.  

75. Megyei vi . zon;y  l .,tb n • köve t_ezó a he i,, sot. 19i9. nov.  
3. után 168.fónyi testiile tbóa. 37 szoeieildeaokrvta a  
asaurvasi pe3tválaastás uteAn ez az r'rw e:ltol=.idott,  
híssen most mAr nem 12 ; olbri rárti ké viseld volt  
Szervuaról, hanem cask 4, • 6 szoeiáldemokr.ta he -  
lyett vicsort 14  lett. ve,_yis az r y 1`?8-ra, ill.  
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~ 5-re aaódaault. /_. rendes Ugok aránya ez./A t:gatIgnak  
mujdnean as 1/3-a szociálciemokrat .a. V.ó. '"ék6s c. 	/  

,`olitiksi, t~rs~dulmi, kc:sgasduaás;i 	`r:ornCrvpé,r-  

ti lap, G;; u fir: adtók ki/1929.r:,v. 6 -i ez3cii.  

76./ P6:.és 193o.o&t. l.sz.  

7:. ss.Z. 1933. febr. 2.febr. 9. és márc. 2.sa.  

76. 	5z.i:. 1932. szept. 1. és 1933. junius 4.es. T6.41  

Győray szóbeli 3cnzl(6e. A 3iunkésotthor iarehozésórn a  

aLL.rv 	Lépvivelót.. stulet 4000 pengót szav.`zott meg, s  

ehhez a megye 5000 pengővel járult hozz6.  

A Munkaotthon a 6z _ rv at a5zlöny szerirt- b ezzel  

mi is mgj  etértne 1nk- "aaindenstt a szoc id l uemokr tn  
politikai szervezkedés 	mezbe burkolt intés-  

mn,e volt".  
79. Ss.4i. 1931. junius 7.azsgeg varrnak a v`2 . ;}1 ek a képvi- 

selő 	sztf~ara c. u jságcik:.  

80. , s.Fi. 1931. Apr. 19.6z.  

81. ;4s.K. 1933. jun. 11.sz.  

82. :;z.II. 1931. jun. 14.a.  
83. ;:z.,:. 1931. jun : ua 18.8  . 
84. ✓s.... 1931. jur.ius 25.az.  
~3. 	Ss.II. 1931. junius 28.az.  
86. :1ld.11 . 1931. junius  
87. Sz... 931. junius 21.::z.  
88. rót•l .: ,  örgz; közléoe  
89. A Aékés c. 18p Julius l.gz. közli a sL.rvesi vilasztQs  

végeredményét. szerint dr Tóthn.k 8-06, Farkas Istvén-  
nale 1080 a járaé$a volt. A í1e' yi 1. pok cstrk e végered-  

atAnyt közlik, az elfogadott ajr:nlésoket non. A F3ákés  
c. ujs.'.gra t. maszkodva bizto:>ra vehetjük, hogy a volt  
ké,>v;.seló ajs;►r16sai nem sokkal h 1 dtgk me ~  a:;0^0-et,  
Firksa Iatván6 pedig 11 ':.1C-1300 körUl lehettek.  

M  
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90. A vrélaezts3si terrort a Kronológia i.za. is es '  iti  
260. old. Valastyan latvár:, Skultéti Jima' is ezaz-  

litették • az:vasAs nzpjén a k:tonasé►g jal€rlétét.  

Sz&rv,öor.  

91. Sz.H. 1)31. Julius 5.az./1926. -ban HoreW.ya 3731.  
Dr Kiss 3013. Dr. 26th 36C1 szav ,sat. Ss.H. 19-C.  

dec. 17.8z./  

92. Pd18siei- Szrkácy i.'t. .. . 30. Ad. M.O.  rört.8.  

629-630. old.  
93. Sz.:. 1931. Julius 5.sz.  

94. Va:_styan István ko.Iwuni. t ,  Skultdti Jéros szoGi-  

ál.emokrr:t_., Petrázs litély b..loldali, szeoiáldeznort_{-  

ták eaönte ,. .en jó képvi3el8r.ek tartották dr .6th  

Pélt, aki a sz3g6nyeken is segitett. PAP F : rfc .s  

Istvánra von4atkozól g cask felt .telezéssel élhe -  

tíir.k, mégis me,kacrcást .t:i -t, uk ~:st a feltevést, ho"y  

as adott kör-lmén,, ek között nem ért volna el nagyobb  

eredmén;,•t. Ez t lán a.  nél is inkább fel  ételeshetó,  

mert 193-. ut;n a Ssocigldera.,krata .Fért a vidéki  

bziWére mér kevesebb , Jr.dot forditott, még ha es  

a zr.egállaliitás nem is vonatkozik tel;Lsen a Yihar-  

sarokrk. /Mag,yaror:azág xört.i.m. 649.old./  

95. Ss.b. 1932.j•r. '.szs "A Polwbri Párt és a 8 ociál-  

demokraták jelöltjei kiizdenek a zzmandatwaokért"  

bisgazdapúrt  new indit jelöltet, illetve 	Pol; ; 'ri  

i'értot tdm)g t  ja. Ss. K. 1932. Jar.  1z3s.  

96. Ss.i. 1932. jar. 17.8z. Ss.K. 1932. febr. 4.3z.  

97. Ss. ". 1932. ja . 31.8z. Tud3sit.,s as ragz•es tiszt- 

ségekre történó 	eredmén„ eir51.  

98. 1932. január 15.sz. A Sz.K. a Strucpolitike  

c. :..lett elemzi a v " :L.,azt6si eredmén';- t, ero: en  el-  
marasztalva a °olg ri árt hiveit.  

Ir 
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99. Lásd: 78. je,;,, zet. 

100. Lovász György doktori értékesése 1C8-11C.old. 
101. Valastyan Intvén szóbeli közlése 

10':. 	Lovász i.m. 112.old. 
103. Uo. 117.old. 

104. iiezely "ihéiy szóbeli közlése 
10y. 	Sz.K. 132.febr. 13. E z. 

A kSsaégi jegyző jelentése a 8zarr isi ozolo1A-
rónak 1936. ápr. 30-ün. Szz.rvas község ir t. i 

19;6. 
107. 	Siv.rvAa közséfi; ir-tai 1936. 

.-. -.-.-.-.-. - .-.-.-.- .-.- 



Fe lh• :s r. : 41 t irodalom  
--- _ 	,... 	 ::st=s=zZn - 1R  

1./ Ir czOti;ddps  As 1929-33. évi viléggasdaségi vi1441  
h-téisa Yaaarorsságon. r41d6miai Kiadd 1955. Sserkess-  

te tte: Inose Miklós  

2./  Inv,  liWjs ,   VL1sdg és nyomor • Horthy-rendsserben  

Yii♦eit hép Kőnyvkiadd 1952.  

3./ j•rerad-Híi;kp  A maa ar gasdaság 100 éve  
Bud .peat 1972.  

4./ Incze-.Fetócst  A dol' ,osó p :rasste6g helyzete as ellen -
forrudalmi rendiz .;rben Pp. 1954.  

5./ pr :lsadsw l'41sSsarvaa ttiWraete Ssarv®e 1962.  

6./ Dokumentua►vk a *agyar forrauAmi aunkéism- sg .Los tör-
ténetéből 1929-35. Kosouth Kiadb 1964.  

7./ il a iés•s Vi,.€rs - rok Athaenecaa i.n.  

8./ Vir3,-_h 7q Ir .cz  A Pákás ;Leg : ei szLgén,gp-:rusztség ~.e•  
atunkéaság hei,; ze te , kü,zdelm=: as elleraorrad imi kvr--  

ssr+kb. n nékéscan ba 1964.  

9./ Magyarorszag 4e4óg zdaségának főbb üseasi adatai as  
1935. övben KSH! Bua=F1est 1938.  

1 '"./ As 1930. évi r,épssá anlélás II./Foglalkoz4si adatolt/  
.S" Bp. 1934.  

11./ Xat,,yar statisztikai ssebkön,v /MAsodik kiadis/Sp.1933.  
lt./ ka yaroresig Története 8. Dp. 1976.  
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1;./ uunet Pétex:  A mesógasda. gi termel'* története Magyar-
orsz: on 1920-38. Bp. 1970.  

14./ Földmur.kéz és .;z•gón,rpE ,r,Aaztmozgalmak MacyarorsLágon  

1848-1946.II. ;.Stet. Sserkesztette PöltSskei iQrene és  

Ssakáca Kálmán Bp. 1962.  

TA4cs J6ssefs  A főldmurc4e mosgslom története F3p. 1926.  

16./ :..urkoeuws,galomtörténeti Lexikon Ko_3suth 1972.  

17./ A magyar forr ~~ ls►i munkésca...-a;; lom tört r.ete II.  

Kossuth Körl„'vkiadó 1967.  

18./ A mw káam zgulom tortér.atdrek krá1:016,U4du  

1945. áprilia 4.  
A]c' dé~ui a: 

 
Kiadd Budapest, 1975.  

Dotc„omentua~  

1./ Szarvas nagyközség iratai 1929-36. Pék6e megyei Le-  
véltér, 3,;uia  

2./ Békés vérmegye Hivat _.loa Lapja 1929-33. Békée megyei  
Levéltár, Gyula  

3./ D'kée megyei fóiapát i iratok 1925-:3. B'kée ...egyes  
Levéltár, Gyula  

4./ Ssurv_si "irlc.p 1929-33. Politirai, táreada1ai 'a  köz-
gazdasági hetilap. Szarvas, Gimn.siuo ,Fanéri Könyvtora  

5./ Sz, .rv ai Közlöny 1929-33.Fagg-
. 
tlen polÍticei é® társa- 

dalai hetilap. Ssarvae, Giamósium T..r.{ri Kány vtár ► -  

6./ Ssarvaai 'Iirlap 1930. de Ssgrvz:ai Közlöny 1930. évt'o-  
]yaa. Sr.:zbgos Széo:anyi :Znyvtár, Bu .speA  

~ 
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7./ Sz:.rv. si ;; je4g 1932-33. évtblys-. l'tl t;getlen politikai  

Ssürv,.s, Jimmísium Tan~sri 5:6nyvtára  

3./ Hékéa 1929-33. évfoly auu. t olitikai, társu+38Lui  ,  kösg zd s-  

Gógi i,otilar .Zor®árqrpérti u jaég, k ..lén adték ki  

Lieg,,-ai Köny vtár, Bé::ésaeeha  

9./ A d31gos, t 	falhasználtam Tóth 4y8rgy, Vol a-  
tyan Istvén, Xisaely bihály, S1-ultéti JAnos szóbeli  
kö4l seit is.  
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Harruckern J imi György (1664 1742 ) 
Békés megye egykori Földesura 
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rlarxuckt. rn Jánoo G; ; ~rgy, a XYIiI,az. elején  

Békés tneg:  e és Ssc .xvas i't3ldesur . Az S bivdefl-  
ra jöttek  a felvidéki azlovákok ,b nOptelen uaarva•  
si föl& kre 1922-ben.  

A Pepi-kertet /_',rbcrétunot/ alapitó Bole : -c  

egyik kastélya bzarvaeon, a Körös-pr.rton. A kas-
tély most az Öztbeaes Kutató Intézet tulajona.  
A kR.etély eldtt lát1i tcí, a várost je1k6°,ezó uzo-
box nest a Talajjavító  Villalat SsubadeAg utcai  
irodahaza  előtt  fill.  

kft. 	A Szarvasi Tfkarékpéntfír gptilete. Lttől a péasin-  
tózEttól vett 2ö1 ^ küzc6g több iEben kölcu. nt.  
Az épület hel;w:n ma es Szirén KTLZ épülete  áll~ 

y-5-~,~~ ",~• a e  léd  ictin;;  v e; k lapja a 30.0o évekből.  
A 4.wt. 104) Libaka Katalin /uz.1911/ celéd-  
kön,t, vánc:k egy lapját ábrútaol.jf;. A 1Lwy minde-  

neoiCnt :;zolgál a TanitónőképEÓben. A "minden-
ben 	m nőeitá:>t kapott c::el::ci hpvonta  

28 pengőt keres:. Ez u kcresst /5.u11.kép./  

1932-ben  már 24 pengőre c:;ökken, kb. 15 %•kal./  

ts u lrp is elátáa':t3$t jci a cuel::"'.le:k mualk:béresök•  

k .néuét muto`t6 óaámitáuokz:t./  

Kisze1J 161ton bércc /sa,1887/ áeelédkünyvé-  
nek egy lapjF as 1931/35.évbóls Megfigyelhe-
tő a váliig után is rendk viii elt4eony a  
píttsbcl.i ¢izetio. inké.rb t®:: Qetbeni jutta-
tás  VIM  /aóe enalonaai kása, termény/ éo  ál- 
lattartisi jog, A oselédkbr.ayv lopjaib51 kial-  
vaohatd ti,ieió® igen keVé©.  



is 2 _  

Kossuth tőr. Ls volt as, "emberpiac", itt  
zajlottak lc a  azc;  ;6d=.: , c k is. 	c:zen  
a helyen s3gy hitresmmeleC:E, 6, lAktleos  
é ~ iilc:t 

 
ős a isuiturhis van. / A 9.sze  

k.:pen j61  látható n m.:6 1945 ut<n is mg.  
16vő áxt5zi kut, sa.c].:;nek viséért mess=  
utcákból Jártak,  a 30-ve óvekbssn is.  
libben as időben mO&  kuvős3 SsaF.rvas3on ns  
ttEt3zi kut. A 7.s3z. képen az is Jól  lót- 
hatci, hogy a tőx kvvs:s3et3crl. /L s; , s i',e%tt  
G i za essvssit táranezt ja ald, ki sárteneer»  
ről beasél Ssarvrs.sgal kapcaols:itb an. / A  
tőr kiktivesée3a egydbk:jnt éppen a válság  
alatt sokan stlrgettxi: / kcv3o eredmésny-  
snyel/, mert  us is munkranlkalm.at jelentett  
vo lAr: •  

A mi $lisbaciság utcáben 1őv8 AIk sZ•épitlet.  
/Moot  t: Bokréta-•falato8ónak ad  helvet•/  
Az kFO::::Z kiep5nzü Eabexck esaővetkezete  
volt, ^rnit sa kipcn nth.A6 személyek  úl- 
Uae tc is  bizonyit.  

P-roeztadv.ir 30•aas évekből. 1Jacaibon 	la-  
kóh5z, Jobbról e mesll;k8piilete  k /koc:A-  
s:.in, iatálln/. A `ipen látható állatok  
/ p1. 3 16, LA: rtéshk, tehón/ s az éptile-  
tek já állapota után itélve viszonylag  
gazclqg portóról van 096.  

hgy neh_.z n,vdzi munka, a oséplde  látható  
R 

 
'Open, A k5pr3l n cséplé,i egyts a ►osr:ana•  

tni is  leolvtnhatók. A eAölögáp ale  jón  
a maim.  esik ki, oi4nit a villdval álló  



ooóplvmunk..~s a töreket rakja„ A gi p te te j:sn a k54e-  

vdgál3n,y ée az etető 16 szike A másik k it cmbcr  
a oeóplőgépre dobja a kóvóket. A oséplSgip végénél,  
kiesé eltakarva, a salíssa létható. A gépet gőegip  
hajtja. Látni mó,; a gy  ke rE:kee bőci ót is, melyben 61.-  
taldban a g.:tphez tartozó eserazámok, alkatrezek óa  
a gépész holmija volt. i a a bódó ,zoli-,11t 	génáez  
éj jc ,i :;zi11és3ul is, hiszen neki § . js  1 is  w,épe  

IIell tt 
 

kellett t ~:+ rt5skoari.  



Birálat  

Krejcsovics Jánoss A világgazdasági válság szervasi 

hatása /1929-1933/ cimü bölcsészdoktori értekezéséről 

A dolgozat alapos, részletes monográfiát ad a cimben jel-

zett témáról. Két fő fejezetből áll. Az első részben a gazdasá-

gi, a másodikban a politikai helyzetet mutatja be ég elemzi. 

Igen jil sikerült az elr-J rész. Ebben mindenekelőtt sok 

adattal és statisztikai táblázatokkal vázolja Szarva t4rsadal- 
baser 

mi ős gazdasági struktúráját, majd szintén nagy adatiO4 

ábrázolja az egyes társadalmi osztályok és rétegek helyzetét, 

valamint annak romlását, évről évre végighaladva a válság idő-

szakán. Különösen részletes képet kRpurik az agrárproletáriátus 

különböző csoportjainak gazdasági és szociális viszonyairól. 

Az adatbőségen kivil az anyag al való bánni tudás, a jó 

szerkesztés dicséri még ezt a fő fejezetet. 

A m,_lsodik, a politikai állapotokról szóló rész, nem éri el 

az előző színvonalát. Itt is jellemző a preciz adatfeltárás. 

Sok ismeretet, lényegében teljes körképet ad a korabeli politi-

kai szervezetekről, pártokról, mozgalmakról. Felfigyel néhány 

sajátosságra is - például az Egységes Párton belüli frakciók lé-

tőre és egymáshoz való viszonyára - az elemzé d:,a magyarázatot is 

megkisérli, de nem sikerül mindig elég mélyre hatolnia. Az es,-

ményeket, a történéseket is igyekszik nyomon követni, a vázolt 

kép azonban végül is elégné statikus marad. A helyi munkásmozga-

lom helyzetéről és történetéről is igen sok anyagot közöl a dol-

gozat, azonban nem elég ; é ös zefogottan, hanem inkább töredéke-

sen, mozaik szemien teszi ezt. A problémát ennél a részhél - meg-

itélésem szerint - az okozhatta, hogy a szerzőnek nem sikerült a 

helyi folyamatokat kellőképpen az országos összefiggésekbe ágyaz-

va tárgyalnia. Kétségtelen, hog;, ebben a hel y történetirás álta- 
lános, mondhatni objektiv nehézségei is közrejátszottak. E,,-ébként 

a nlsodik rész is komoly munkáról, a kérdések marxista megközelí-

téséről tanuskodik. 



Összességében Krajcsovics János dolgozatát az anyaggazda-

ság, a jó t.rténeti felfogás ős a sikeres feldolgozó munka jel-
lemzi. A téma által mebkivánt valamennyi forrástipust felhasz-
nálta, kiilönösen sokat merített a helyi sajtók anyagából. A  leg-
fontosabb irodalmat is forgatte ős hasznositotta. Stilusát ille-
tően elhfq;yhatott volna néhány szokványos fordulatot, egy;, éhként 
világos, értekező prózáb ';n ir. 

Az ért kezest summa cum laude  fokoza tai elfogadásra javaso- 
lom. 

Szeged, 1977. szeptember 22. 

/Dr. ' Serfőst La j,e/ 
egyetemi docens 



Vólenón.v  

Kraicsovics János;  A világgazdasági válság szarvasi hatása 
/1929-1933/ c. bölosóazdokteri értek©zóaéreil 

A mintegy 130 oldalaz dolgozat fonton tóra foldol-
gozását tart ?nüzma; a citnben jelzett négy esztendő anya-
gának feldolgozására küli3nöe0n  egy  kiuebb vidóki község 
vagy v1ree esetóben kevóe helytörtónettol foglalkozó kuta-
tó vállalkozik. rezeknek as  óveknek a feldolgozásánál ugyan-
i© jelentős nehózsógekkel kell megbirkóznia a kutatónak. 
A tanulmány készitője is tudatában volt ennek, mógís ezt 

tó 't ' . r.- ztott 	 ótleu dics . vtou ós he  es. 
A  fonton témaválaüztáoon tulmenően Krajcoovies János alap-
vetően jól oldotta meg feladatát; böoórPos anvnF*,ot r 'tI.1-
Vitt össze. amelynek birtokbbgn szinvonalas. Jó dolr?oza-
tot kóozitott,,  A kót fejezetre tagolt disozertáaié az or-
©zágoa öac3zefdggóseket is alapul vóve rószletos képet ad 
a nagyközsóí; zazdasági- társadalmi ó© politikai helyze-
téről. Szarvas akkori állapotának megfelelően különösen 
jó 48 árnyalt elemzőst kapunk a mezőgazdasági nópeaség 
különböző rétogoinek gazdasági- ós szociális helyzetóről. 
A többi tároadalni osztály- ős róteg állapotát ugyancsak 
jól tárgyalja a dolgozat. 

Elsősorban bonyolultsága matt nehezebb kőrdőseket 
tárgyal a dolgozat Dodik fejezete. Ebben a politika i  
viszonyok felvázolása du ol©mzóoe már összetettebb fel-
adatot igényel. Itt  is  jelentős forrásanyag áll rendel-
kezásőre a szerzőnek, amely lehetővő teszi a tárgyalt 
kórdó©ek oredrmónye© feldolgozását, de  vólenényem szerint 
non olyan ©zinvonalasann, mint az első fe jozatbon tárgyal-
ta. Ez különösen szenbetünik a helyi szociáldemokraták 
ós kom munioták tovókenyságónek bomutatásánál /82-89. old./ 

baazesanóben Krajesoviea János munkája megfelel 
a doktori diaazertációval ©zenben tdma©ztott kÖvetelmó- 

1 l 



nyeknek *  Qzdrt azt — vgyet4rtve a  fób3.ráló órtAelés4vel  
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javaslom elfogadni.  

Szeged ,  1:, (t. c;4z6ner  

/Dr.  Re=  ,Jáno3/  
tanszékvezető ersete:Li tan:1r  



Vélemény  

Krajcsovics János:  A világgazdasági válság szarvasi hatása  

/1929-1)33/ c. bölcsészdoktori értekezéséről  

A mintegy 130 oldalas dolgozat fontos téma feldol-

gozását tartalmazza; a cimben jelzett négy esztendő anya-

gának feldolgozására különösen egy kisebb vidéki község  

vagy város odetében kevés helytörténettel foglalkozó kuta-

tó vállalkozik. Ezeknek az éveknek a feldolgozásánál ugyan-

is jelentős nehézségekkel kell megbirkóznia a kutatónak.  

A tanulmány készitője is tudatában volt ennek, mégis ezt  

8 témát választotta. ami  fel tétlen dicséretes éd_ h ~slsres. 
A fontos témaválasztáson tulmenően Krajcsovics János alap-

vetően j61 úiűü,ta meg feladatát; béges anyagot rü;j-

tött össze. amelynek birtokában színvonalas, ió dolgoza-
tot készitett.  A két fejezetre tagolt disszertáció az or-
szágos összefüggéseket is alapul véve részletes képet ad  
a üabyközrlég gazdasági- társadalmi és politikai helyze-

téről. Szarvas akkori állapotának megfelelően különösen , 

jó ős árnyalt elemzést kapunk a mezőgazdasági népesség  

különböző rétegeinek gazdasági- és szociális helyzetéről.  

A többi társadalmi osztály- és réteg állapotát ugyancsak  

jól tárgyalja a dolgozat.  

Elsősorban bonyolultsága miatt nehezebb kérdéseket  

tárgyal a dolgozat második fejezete. Ebben a politikai  

viszonyok felvázolása és elemzése már összetettebb fel-

adatot igényel. Itt is jelentős forrásanyag áll rendel-

kezésére a szerzőnek, amely lehetővé teszi a tárgyalt  

kérdések eradményes feldolgozását, de véleményem szerint  

nem olyan  szinvonalasan, mint az első fejezetben tárgyal-
ta. Ez különösen szem etünik a helyi szociáldemokraták  
és kommunisták tevékenységének bemutatásánál /82-89. old./  

összességében  Krajcsovics János munkája megfelel  

a doktori disszertációval szemben támasztott követelmé- 



4yeknek, ezért azt - egyetértve a főbiráló értékelésével  - 
summa cum laude  minősitéssel javaslom elfogadni. 

Szeged, 1977. október 15. 

/Dr. Rácz János/ 
tanszékvezető egyetemi tanár 


