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Köszöntő
A makói Szirbik Miklós Egyesület első kiadványát tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A tanulmánykötet két okból is rendhagyó.
Egyrészt kezdő helytörténész ritkán kap lehetőséget kutatásai bemutatására egy új sorozat legelső köteteként, másrészt Makó 1945 utáni
történelmével foglalkozik.
Elérkezett az idő, hogy szembenézzünk a 2. világháborút követő koalíciós évek és a kommunista állam helyi eseményeivel. A
fiatal történész nem élte át személyesen a jelzett korszakot, így tisztább fejjel, a források és a visszaemlékezések kritikájával tud számot
vetni és következtetéseket levonni.
Nem vállalt könny feladatot. Első tanulmánya a kuláksorsot
járja körül, amely Makó és környékén, ahol a mezőgazdasági termelés, a tulajdonosi szemlélet meghatározó volt, különösen drámai
„eredményeket” tudott felmutatni.
Személyes érintettsége van a szerzőnek a Zeitler-malom történetének tárgyalásakor, mégsem az érzelmek határozták meg írását,
hanem a fellelhető források irányították.
Újszer és nagyon érdekes a Makói Járási Sport és Testnevelési Bizottság története. A helytörténészek között kevesen foglalkoznak sporttörténettel. Érdemes jobban elmélyedni a sportban, mert
nem csak egészséges, de tanulságos is.
A 2015 nyarán megalakult egyesület egyik célja, hogy a történészek tudományos módszertanával kezdje meg Makó elmúlt 40−50
évének feltárását. Ennek a törekvésnek első eredményét tartja kezében az érdeklődő.
Forgó Géza
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1. kép: Agitációs plakát az 1950-es évek elejér l
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Kuláksorsok Makón és környékén1
„Nehéz dolog hitványabbak uralma alatt élni”2

(Démokritosz)

A dolgozat témájául a Makón és a makói járáshoz tartozó településeken élt kulákok3 sorsának bemutatását választottam. Célom a
kulákok helyzetének általános ismertetése, és néhány személyes életút kiemelésével a politikai változások által meghatározott emberi
sorsok, tragédiák felvázolása.
A gazdagparasztság elleni osztályharc élez dése 1948-ban
kezd dött. Rákosi Mátyás a KOMINFORM határozata nyomán, az
1948. november 27-i MDP KV ülésen elmondott zárszavában célként jelölte meg a mez gazdaság szovjet mintára történ szocialista
átszervezésének, a term földek és művelési eszközök gyorsütemű
kollektivizálásának, szövetkezetekbe tömörítésének megvalósítását.
E cél elérésének legnagyobb hátráltatói, ezért a rendszer ellenségei –
az azt kialakító MDP vezet i szerint (a diktatúrák vezet i jellemz en
ellenséget keresnek és találnak!) – a gazdagparasztok voltak, az
orosz nyelvb l átvett szóhasználattal a kulákság.4
Makón és környékén a mez gazdasági termelésnek évszázados hagyományai vannak. A feltételezésekkel szemben mégis kevés
kulák volt itt. Makó lakosságának mindössze 0,7%-a min sült kuláknak. A gazdagparasztok nagy része pedig nem a földterület nagysága, hanem a földterület értéke miatt került közéjük.5

Készült a 2013/2014-es Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre. Felkészít tanár: Pál
Lászlóné Szabó Zsuzsanna
2
Hortobágyi kényszermunkatáborok 1950 - 1953 (2010). Kiadta a Hortobágyi Kényszermunka-táborokba Elhurcoltak Egyesülete, Budapest, 9.
3
Kulák: (or.) zsírosparaszt, orosz jelentése ököl. BAKOS Ferenc (2006): Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 436.
4
BALOGH Sándor – GERGELY Jen – IZSÁK Lajos – JAKAB Sándor – PRITZ Pál – ROMSICS
Ignác (1986): Magyarország a XX. században. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 360.
5
Dr. KOROM Mihály (szerk.) (1981). Makó az els felszabadult magyar város. III. kötet. Makó
Város Tanácsa VB Művel dési Osztálya – Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 107.
1
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2. kép: A kulák ábrázolása a korabeli sajtóban

Dolgozatomat levéltári és múzeumi kutatásokra alapozom,
emellett fontosnak tartottam a még él kulákok és utódaik felkutatását is, hiszen közléseik alapján hiteles és új ismeretanyaghoz juthatunk hozzá. Ezen korosztály emlékeinek meg rzése részben a mai
fiatalság feladata is. A dolgozat megírását nehezítette, hogy ebb l az
id szakból nem, vagy csak alig áll rendelkezésre helyi szakirodalom,
így a pályamunka egészen új kutatási anyagra épül. A vegyes, és
gyakran ellentmondásos források miatt dolgozatomban újfajta, manapság elterjed ben lév szerkezet alapján próbálom bemutatni Makó és a makói járás gazdagparasztságának 1950–1953 közötti történetét.

A Rákosi-diktatúra agrárpolitikája
A német csapatok kiűzése után megkezd dött az ország helyreállítása, és egy rövid stabilizációs folyamat vette kezdetét. Az átmeneti id szak végén a Magyar Kommunista Párt ragadta magához a
hatalmat, és megkezdte a mez gazdaság átalakítását.
1945 tavaszán került sor a földreformra, a tömeges földosztásra, amely felszámolta a nagybirtokrendszert. A 3200 földigényl bizottság mintegy 730 ezer földigényl t írt össze. Május végéig a kiosztott föld nagy részét már át is adták új gazdáiknak, akik így a
szántás-vetés jelent s részét is elvégezték. A földosztás a szántók
8
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összterületének 35 %-át érintette, de volt olyan régió, ahol elérte az
ötven százalékot is. A birtokviszonyok átalakulása f ként a törpe- és
kisgazdaságok földterületét növelte meg jelent sen, és a kisbirtokos
réteget er sítette, arányát növelte. A 0−5 kh-as paraszti üzemek száma 19%-kal, az összes földterületük 76%-kal növekedett. Az 5−10
kh-as gazdaságok száma 90 %-kal gyarapodott, földterületük pedig
130 %-kal. A 10−20 kh-as birtokok területe kisebb mértékben,
mindössze 23%-kal növekedett. A földhöz jutott birtokosok a föld
értékénél jóval alacsonyabb megváltási díj fizetésére voltak kötelezve. Azok, akik termel szövetkezetbe tömörültek, már ekkor is mentesültek a megváltási díj fizetése alól.6
A mez gazdaságot a háborús veszteségek, a ló- és marhaállomány, az igavonó állatok számának megcsappanása mindenütt gátolta az újrakezdésben. Az új gazdákat hátráltatta ezek, illetve a gépek,
járművek, gazdasági épületek hiánya. Az uradalmi majorságok eszközállományából osztottak ki nekik felszerelést, hogy elkezdhessék a
munkát.7
A következ évben megkezd dött az ország talpra állását el segít hároméves terv végrehajtása. Ezt 1949 végére sikerült befejezni. A gazdaság háború el tti teljesít képessége 1949-re nagyjából
helyreállt. Az ipar nettó termelése ekkor közel 30%-kal meghaladta
az 1938. évi szintet, a mez gazdaságé viszont kb. 10%-kal elmaradt
attól. A rekonstrukció id szakában szerkezeti változások is bekövetkeztek a gazdaságban, n tt az alapanyag- és energiatermel ágazatok
aránya, csökkent a könnyű- és élelmiszeriparé. A fejlesztés nem a
legkorszerűbb műszaki vívmányok alkalmazásával valósult meg, hanem a régi technikai, hatékonysági szintet állította vissza. A hároméves terv id szakában a nemzetgazdasági beruházások 33%-a az
iparra, 17%-a a mez gazdaságra jutott, és fele irányult az ún. „tercier” szektorba. A nemzeti vagyont ért kárt 1949-ig csak részben lehetett pótolni: a lakáskapacitások, a hálózati infrastruktúra stb. helyreállítása a következ évtizedekre húzódott át.8 Ezután a gazdaságpolitikai elgondolások középpontjába az önellátásnak a SzovjetunióBALOGH – GERGELY – IZSÁK – JAKAB – PRITZ – ROMSICS (1986) 358
VARGA Zsuzsanna (2006): „Kulákpolitika” 1948-53. = História, XXVIII. évf. 6-7. sz. 20.
8
PET Iván (1998): Egy rendszer változásai. = Rubicon, XIX. évf. 1. sz. 23.
6
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ból másolt koncepciója került. Ennek megvalósítására a magyarországi feltételek, tekintettel az ország gazdaságának nyitottságára, alkalmatlanok voltak, ezért er ltetése igen nagy anyagi károk forrásává
vált. A hazai nyersanyagbázissal nem rendelkez iparágak gyors fejlesztése elmaradott technikai szinten valósult meg, ami hosszú id re
kedvez tlenül befolyásolta az ipar, s t az egész gazdaság termelékenységi színvonalát.9
A gazdaságfejlesztés arculatát az 1950-es évek els felében a
gyors iparosítás, ezen belül is els sorban a nehézipar er teljes fejlesztése jellemezte, amelynek eszközéül a felhalmozási (megtakarítási) hányad – nemzeti jövedelmen belüli – állandó növelése szolgált,
indokolatlanul feltételezve, hogy a beruházások mennyiségi fokozása
automatikusan a gazdasági fejl dés gyorsulásához vezet.10
Az els ötéves terv (1950–1954) az ipari termelés évi 26%-os
növekedési ütemét nem lehetett teljesíteni. Súlyos aránytalanságok
keletkeztek az egyes ágazatok, valamint a termelés, elosztás, felhasználás között. A beruházási források közel fele az ipart (és épít ipart) szolgálta, a mez gazdaságra 14%-ot fordítottak, és 40% sem
jutott a többi ágazatra, az infrastruktúrára. A terv nem teljesült.11 Az
alacsony hatékonyságot a szakszerűtlen gazdaságirányítás, a politikai
szempontok els dlegességének érvényesülése okozta.12 A külkereskedelemre orientált, nyersanyagszegény országnak megnövekedtek
az importigényei. A kényszerimport kiviteli kényszerrel párosult – az
ország gazdasági függ ségbe került a Szovjetuniótól.13
A mind magasabb teljesítményekért folytatott állandó küzdelemben nem emelkedett az életszínvonal. 1951 elejét l bevezették a
jegyrendszert kenyérre, húsra és iparcikkre, majd 1952-ben megszüntették. Az életszínvonal csökkenésének, a vásárlóer elvonásának és a terv finanszírozásának sajátos eszközét jelentették az „önkéntes” békekölcsön-jegyzések. Az 1949-es tervkölcsönt is
beleértve, ezek 5,6 milliárd forinttal csökkentették a lakosság jöve9

Uo.
IZSÁK Lajos (1995): A Rákosi-rendszer (1948 sze – 1956 nyara).= Történelmi Szemle, 37.
évf. 1. sz. 54.
11
SZAKÁCS Sándor (1995): Mez gazdaság és politika. = História, XVII. évf. 4. sz. 22.
12
IHÁSZ István (1993): A tetten érhet manipuláció. = Rubicon, IV. évf. 7. sz. 27.
13
GYARMATI György (2011): A Rákosi-korszak. ÁBTL–Rubicon, Budapest, 186.
10
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delmét.14 Súlyos gondokat okozott az els ötéves terv id szakában az
államigazgatás létszámának háromszorosára növelése.15
A kommunista párt 1948 februárjában hozta nyilvánosságra
szövetkezetpolitikai irányelveit, amelyek a „mez gazdaság szocializmusba való átvezetésének” átfogó tervét tartalmazták. Kimondta,
hogy egységes falusi szövetkezeteket kell létesíteni a földművesszövetkezetek és a többi falusi fogyasztási, értékesít szövetkezet
egyesítésével. A Tájékoztató Iroda 1948 júniusi – Jugoszláviát, többek között a kollektivizálást nem er ltet politikáját elítél – határozata az MDP vezet it az átszervezés meggyorsítására ösztönözte.
Hangoztatták, hogy a parasztság felemelkedése csak szövetkezetek
útján lehetséges. Rákosi az MDP Központi Vezet ségének novemberi ülésén már azt hangsúlyozta, „nekünk ezt a kérdést 3-4 éven belül
oda kell vinni, hogy a magyar parasztság 90 százaléka rendes szocialista közös társas művelésben művelje földjét”.16
1948 decemberében megjelent a termel szövetkezetek működési szabályzata, amely a termelési társulások három típusát határozta meg. 1949-t l meggyorsították a tömeges szervezést, ami az egyéni gazdálkodó parasztság „felszámolásához” vezetett. 1949. március
5-én, a MDP KV ülésén Rákosi Mátyás beszámol a kulákok „megrendszabályozásának” kérdésér l.17 1948-49 fordulóján kialakították
az ún. „kuláklistákat”.18 1950 májusában önálló termel szövetkezetek alakítását rendelték el, és törvényt hoztak a helyi tanácsok szervezetér l, az új büntet törvénykönyvr l.19 1951. január végét l er teljes kampány indult a termelési szövetkezetek szervezése
érdekében.20 1951. március 18-án elrendelték az állami begyűjtést.21
Júniusban közlemény jelent meg a kitelepítésr l.22
14

IZSÁK (1995) 56.
GERGELY Jen – IZSÁK Lajos (2000): A huszadik század története (Magyar századok).
Pannonica Kiadó, Budapest, 339.
16
IZSÁK (1995) 59.
17
BEREND T. Iván (1981): Utak és tévutak a gazdaságpolitikában Magyarországon az 1950-es
években. = História, III. évf. 3. sz. 8.
18
Magyarország Történeti Kronológiája (MTK) IV. 1944-1970 (1983). Szerkeszt : GLATZ
Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1048.
19
SZERENCSÉS Károly (1991): Magyarország története a II. világháború után (1945-1975).
Korszerű történelem érettségiz knek és felvételiz knek. IKVA Kiadó, Budapest, 98.
20
133/1950. (máj. 7.) Minisztertanácsi rendelet (MT) az önálló termel szövetkezetekr l; MTK
IV. 1944–1970. (1983) 1055.
15
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3. kép: Az Államvédelmi Hatóság ünnepsége

4. kép: Kulák a bíróság el tt

21

Uo. 1058.
Az Elnöki Tanács 1951. évi 10. sz. törvényerejű rendelete az 1951–52. évi állami begyűjtésekr l. Uo. 1059.
22
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A parasztság gazdasági ellehetetlenítése 1953-ig katasztrofális
méreteket öltött. 1948-ban a parasztságnak már minden egyes rétege
több „közterhet” viselt, mint 1938-ban, s ez 1953-ig megháromszorozódott. Rákosi Mátyás 1950 novemberében kiadta az utasítást:
„kényszeríteni kell a parasztot, hogy többet áldozzon a szocializmus
építéséért”23. A nagy „padlássöprés” – a kötelez beszolgáltatás nem
teljesítése miatt – idején, 1952–53 fordulóján az élelemtermel parasztság 2/3-ának (1,2 millió család közül 800 000-nek) nem maradt
kenyere, vet magja, amire történelmünk során még nem volt példa.24
1948 után tömegessé vált a földt l való menekülés, ami a hagyományos paraszti termelés tudatos felbomlasztása (megnövekedett
terhek, kényszerre alapozott „földfelajánlások”, tagosítások, illetve
kitagosítások stb.) következtében állt el . 1953-ig kb. másfél millió
kh szántót hagytak el, „ajánlottak fel” földművel k, egyéni gazdák,
s t tsz-tagok. 1950 végéig 120 000 taggal b vült a termel szövetkezetek taglétszáma, ugyanakkor 180 000 mez gazdasági keres adta
fel eredeti foglalkozását. 15 000 szövetkezetbe kényszerített középparaszt mellett 11 000 számolta fel gazdaságát. Míg 1953-ra a termel szövetkezetek taglétszáma 376 000-re emelkedett, a mez gazdaságból elvándorlók száma megközelítette a 300 000-t. A parlagon
hagyott földterület 1953-ban 1 000 000 kh körül mozgott.25
Sztálin 1953 márciusában bekövetkezett halálának hatására az
MDP-n belül meger södött a mérsékelt irányzat, Nagy Imre lett a
miniszterelnök. 1953 és 1955 között fellélegzett az ország. Visszafogták az er ltetett iparosítást és fegyverkezést. Közkegyelmet hirdettek, feloszlatták az internáló táborokat26, csökkentették az adókat
és a beszolgáltatásokat, valamint növelték a béreket. Az intézkedéseknek köszönhet en érezhet en n tt az életszínvonal, csökkent a
félelem. Nagy Imre lett a legnépszerűbb politikus az országban.27
A Nagy Imre-kormány programja a lakosság életszínvonalának emelését, az ellátási zavarok megszüntetését olyan helyzetben
23

1951. június 17. Belügyminisztériumi közlemény. Uo. 1060.
Uo.
PET (1998) 24.
26
ACSAY Tamás - MAROSVÁRI Attila: A Rákosi-diktatúra évei. In: Kiszombor története I.
Kiszombor, 2008. 467.
27
MT 1034/1953. sz. határozata, 1953. július 26. In: MTK IV. 1944–1970. (1983) 1069.

24
25
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ígérte meg, amikor szinte mindenb l hiány volt. Megvalósítása az
ipari, f leg a nehézipari beruházások csökkentésével, s az így felszabaduló er forrásoknak a mez gazdaság, a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok, valamint a lakásépítés területére átcsoportosításával történhetett.
A pártvezetés az agrárpolitikára helyezte a hangsúlyt. Ezt jelezte, hogy a Minisztertanács 1953 második felében néhány hónap
alatt közel ötven határozatban foglalkozott a mez gazdasággal.
Csökkentették a mez gazdasági termel k adó- és beadási kötelezettségét. Eltörölték a beadás elmulasztása miatt kivetett kártérítéseket,
és elengedték a felhalmozódott beadási és adóhátralékok egy részét
is. Megszüntették a kuláklistákat, visszavonták a kitelepítéseket.28
1953 decemberében új begyűjtési rendelet jelent meg, amely három
évre el re megszabta a begyűjtési el írásokat, s ezzel kiszámíthatóbbá tette a gazdálkodást. A földhaszonbérletet is engedélyezték 44
hektárig, s t az 1951 után felajánlott vagy elhagyott földek visszaadásáról is rendelkeztek. Mérsékelték a gépállomási díjakat.29
A Nagy Imre-kormány intézkedései minden mez gazdasági
termel helyzetén könnyítettek. A tsz-ek, tszcs-k a rendelkezések
többségében nagyobb kedvezményeket kaptak, mint az egyéni gazdálkodók. Ezzel a szövetkezeti rendszer teljes összeomlását sikerült
megakadályozni, de a nagyarányú felbomlást már nem. Míg korábban a tsz-b l a belépést követ három évig nem lehetett kilépni, addig 1953 második felében megszüntették ezt a korlátozást, és a tagok
jelent s része a kiválás mellett döntött. S t, a tagság kétharmadának
akaratából maga a tsz is feloszolhatott. 1953 második felében 5 224
tsz és tszcs közül 688, 1954-ben pedig 255 oszlott fel. A tsz-ek,
tszcs-k 376 ezer f s taglétszáma 1953 végéig 126 ezer f vel, 1954ben pedig további húszezerrel esett vissza. Az 1953 közepén regisztrált 1620 ezer hektár közös művelésű földterület az év végéig 477
ezer, 1954 folyamán pedig 61 ezer hektárral csökkent.30
Az agrárpolitikában hosszú id óta el ször figyelembe vették a
termel k érdekeit. A parasztságban reményt ébresztett az új politika,
28

IZSÁK (1995) 59.
MT 1034/1953. sz. határozata 1953. július 26. In: MTK IV. 1944–1970. (1983) 1069.
30
SZABÓ Bálint (1987): Új szakasz az MDP politikájában 1953–1954. = Századok, 121. évf. 1.
sz. 211.
29
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hozzávet leg kétszázezer magángazdaság újra egyéni gazdálkodásba
kezdett. A termel i kedv éledése hamar éreztette hatását az élelmiszer-felhozatalban és ellátásban. Az agrárpolitikai intézkedések javították a parasztság helyzetét, és kedvez hatást váltottak ki a lakosság minden rétegénél. A mez gazdaság gyorsan regenerálódó
termelése árufedezetet jelentett a bér- és nyugdíjemelések, valamint
az árleszállítások révén megélénkül lakossági vásárlási kedvhez.
Az új mez gazdasági politika kiélezte a kormány élén álló Nagy Imre és a párt vezetését birtokló Rákosi Mátyás közötti ellentéteket.31
1955 januárjában a szovjet pártvezetés marasztalta el Nagy
Imrét, márciusban az MDP Központi Vezet sége, hiszen Rákosi
vissza akarta kapni vezet szerepét. Tavasszal leváltották Nagy Imrét, Hegedűs András lett a miniszterelnök. Azonban a bel- és külpolitikai nehézségek egyre sokasodtak, 1956 júliusában Rákosi végleg
megbukott, helyére Ger Ern került. A társadalmon belüli, egyre
fokozódó feszültség 1956 októberében a diktatúra elleni forradalom
kitöréséhez vezetett.32
A falu és a magyar agrárgazdaság kínjai tükröz dtek az egyetemi ifjúság 1956-os követeléseiben, s a falvak lakossága is megmozdult sérelmeinek orvoslásáért. A budapesti Műegyetem hallgatóinak 1956. október 22-én megfogalmazott 16 pontos listáján
olvasható: „Követeljük a beszolgáltatás azonnali eltörlését és a termények okszerű felhasználását. Követeljük az egyénileg gazdálkodó
parasztok egyenrangú támogatását.”33 Társadalmi összefogás indult
a diktatúra ellen.
A forradalom szovjet támogatással történ leverése után, a
Kádár-kormány 1956. november 24-én a parasztsághoz intézett felhívásában elítélte az el z évek hibás mez gazdasági politikáját, az
er szakos termel szövetkezeti szervezést, a zaklatásos jellegű tagosítást, mindazokat a módszereket, amelyeknek alkalmazása következtében évekre visszaesett a magyar mez gazdaság. Kinyilvánította,
hogy alapvet feladatának tekinti a magyar mez gazdaság fejlesztését, megteremti a mez gazdasági termelés biztonságát, a termel k
31
32
33

GERGELY – IZSÁK (2000) 339.
IZSÁK Lajos (2004): Nagy Imre kiigazítási kísérlete. = História, XXVI. évf. 1. sz. 3.
BALOGH – GERGELY – IZSÁK – JAKAB – PRITZ – ROMSICS (1986) 358.
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anyagi érdekeltségét és a mez gazdaság belterjes irányban történ
fejlesztését. Megkülönböztetés nélküli támogatásáról biztosította a
szövetkezeti és magángazdálkodókat. A parasztság szabad elhatározására bízta a gazdálkodási mód megválasztását. A földművelésügyi
tárca utasítást adott ki a termel szövetkezetekb l való kilépés, a tszek feloszlatásának szabályozására.34 A gyakorlatban azonban megszilárdult a termel szövetkezeti rendszer.

5. kép: Cséplés az Alföldön az 1950-es években

ORBÁN Sándor (1998): A paraszti szervez dés, érdekvédelem néhány problémája 1956-ban.
= Századok, 132. évf. 5. sz. 1089.

34
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A kulákság helyzete a Rákosi-diktatúrában
Az 1945. évi földosztással százezrek érezték úgy, hogy végre
esélyt kaptak arra, hogy a maguk uraként gazdálkodhassanak. Ez az
életforma rengeteg munkával, a családi munkaer maximális kihasználásával járt. Az MKP agrárpolitikájában az 1948-tól feler söd
kollektivizálás hátterében a szovjet-amerikai szembenállás miatt a
kelet-közép-európai térségben bekövetkez szovjetizálás állt, ami a
gazdaság minden területén a magánvállalkozás felszámolását vonta
maga után. Rákosi Mátyás 1948. augusztus 20-i kecskeméti beszédében már sürgette a kulákságnak, mint az utolsó és legnépesebb kizsákmányoló osztálynak a felszámolását. Ekkor lett politikai ellenséggé a gazdag parasztság.
1949 nyarától rendeletek sorával megkezd dött a kulákság
gazdasági korlátozása. Nagyobb földbérleteiket elvették, és megtiltották számukra a föld szabad adásvételét. Saját és bérelt birtokaiknak fels határát 40 holdban maximálták. 1948-ban állami ellen rzés
alá vonták a gazdagparaszti ingatlanok adásvételét, így elkerülend ,
hogy a kulák földje eladásával alacsonyabb adó- és beszolgáltatási
kategóriába kerüljön. Ezután a birtokát csak úgy tudta csökkenteni,
ha földjei egy részét ingyen felajánlotta az államnak.35 Megkezd dött
munkaeszközeik kisajátítása is. Ezekb l az elkobzott eszközökb l
jöttek létre a kés bbi gépállomások. Az adózás és a beszolgáltatás
progresszív jellege is a gazdagparaszti réteg ellen irányult. A begyűjtési rendelet értelmében 1948-49-ben egy 25 holdas gazdaságnak háromszor, egy 50 holdasnak négyszer annyi terményt kellett beszolgáltatnia szántóholdanként, mint egy ötholdas gazdaságnak.36
Vidéken teljes volt a bizonytalanság abban a kérdésben, hogy
milyen paraszti réteget kell kuláknak tekinteni. A kulák lényegét tekintve mindenekel tt politikai kategória volt: „a falusi burzsoázia”,
„az utolsó t kés osztály” falun, amellyel a f baj nem az volt, hogy
vagyonilag a falu vezet rétegét képezte, hanem hogy részben vagyoni függetlensége és eredményessége, részben a falusi népesség
más csoportjaira gyakorolt gazdasági és politikai befolyása révén a
35
36

SZAKÁCS (1995) 22.
VARGA (2006) 21.
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kollektivizálással szemben a falusi ellenállás lehetséges vezet rétegét képezte. A diktatúrában adminisztratív kérdés lett, hogy ki kezelhet kulákként, kulák bérencként, ellenségként. 1952–53-ra a korlátozás jelszava alatt tulajdonképpen lezajlott a kulákság
likvidálásának legf bb szakasza, a mértéktelen elvonás következtében általánosan megroppant a parasztság jómódú rétegeinek ereje. A
kuláknak min sítettek igyekeztek megszabadulni min sítésük objektív kritériumától, els sorban a kulákhatár feletti földt l, a jövedelemszámítási alaptól.37
Az országos és megyei sajtóban megindult a kulákellenes propaganda. Vezércikkek, tudósítások és riportok számoltak be arról,
hogy a kulákok kibújnak a beszolgáltatás és adózás terhei alól38, a
szegényparasztokat is a beszolgáltatás ellen hangolják, szabotálják a
mez gazdasági munkákat, terrorizálják a béreseiket, gabonát vagy
más terményt rejtegetnek, feketén pálinkát f znek vagy rémhíreket
terjesztenek a termel szövetkezetekr l. Ilyen példákat láthatunk e
tanulmány következ fejezetében is.39
Mindazok, akik 1949-ben mez gazdaság-fejlesztési járulék fizetésére voltak kötelezve, felkerültek a kuláklistára. Akinek a földterülete a 25 kataszteri holdat vagy a kataszteri tiszta jövedelme a 350
aranykoronát elérte vagy meghaladta, szintén felkerült. A listáról akkor sem lehetett lekerülni, ha a gazda csökkentette földjének területét. A kulákok elleni támadás a téesz-szervezés megindulásával feler södött. A kommunista párt likvidálni kívánta azokat a rétegeket
is, amelyek ugyan nem alapoztak bérmunkára, de földbirtokuk elegend volt arra, hogy a gazdálkodó családot jó színvonalon eltartsa.
Nem csak földművesek kerülhettek a listára. Származás szerint megkülönböztetünk sváb, magyar, felvidéki, délszláv (titoista) és telepesb l lett kulákokat, foglalkozás szerint pedig keresked -kupec,
kocsmáros, malmos, gép- és kisüzem tulajdonos, pap, csend r, értelmiségi kulákokat.
Az újonnan szervezett tsz-csoportok érdekeire hivatkozva lehet ség nyílt a még magántulajdonban lév munkagépek mellett a
Szöveggyűjtemény az 1945 utáni magyar történelem tanulásához (1990). Összeállította:
JÓVÉRNÉ SZIRTES Ágota – SIPOS Péter. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 118.
38
Uo.
39
Lásd: ÍM 4/B
37
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gazdag parasztság lakóházainak és gazdasági épületeinek igénybevételére is. A kollektivizálási kampányok keretében pedig sor került a
községi földek tagosítására, azaz a szétszórtan elhelyezked , egymástól távol es parcellák egyesítésére.40
A kulákokra kivetett adókat (földadó, mez gazdaságfejlesztési járulék, házadó, vagyonadó, általános jövedelemadó, társadalombiztosítási hozzájárulás stb.) és beszolgáltatási terheket olyan
magasra emelték, hogy nem lehetett ket teljesíteni. Emellett bírságok, büntetések kiszabására a legkülönböz bb ürügyek miatt is sor
kerülhetett. A fizetési kötelezettségek halmozódása el bb késedelmi
pótlékok, büntet kamatok fizetését, fizetésképtelenség esetén pedig
elárverezést, börtönbüntetést vagy internálást vont maga után.
Megközelítette az ezret azoknak a családoknak a száma, amelyeket az ország különböz területeir l a Szolnok és Hajdú-Bihar
megyében szervezett zárt táborokba hurcoltak. A kutatásom során
megkérdezett személyek részletesebben szóltak err l.41 A teljesíthetetlenné váló gazdasági terhek, a tanácsházára való beidézések, fenyegetések, a megbélyegzés, megszégyenítés változatos technikái
kiegészülve a fizikai bántalmazással, a személyes szabadságtól és a
vagyontól való megfosztással néhány év alatt megroppantották a parasztság jómódú rétegeinek erejét. Helyzetüket kilátástalannak ítélve,
tömegesen ajánlották fel földjeiket az államnak. 1953-ra a kulákság
földterületének harminc százaléka maradt meg.
Az iparban sem tudtak elhelyezkedni, vagy csak nagyon nehezen, így bel lük verbuválódtak az állami gazdaságok legjobb brigádjai. A munka a vérükben volt, így bérmunkásként is megbízható, jól
teljesít embereknek bizonyultak. Szemben az egykori napszámosokkal, akik közül számosan az állami gazdaságokban is gyenge,
hanyag munkaer nek mutatkoztak.42
Azt a tehet sebb gazdaréteget üldözték az osztályharc jegyében, amelyik élt-halt a gazdaságáért, és értett is a gazdálkodáshoz.
Ennek a „falusi elitnek” az üldöztetései, a termel szövetkezetek
40
VARGA Zsuzsanna (2006/1): A gazdagparasztság tönkretétele, kitelepítése. = História,
XXVIII. évf. 4. sz. 15.
41
VARGA (2006) 21.
42
60 év 1950-2010. Emlékalbum a Hortobágyi Kényszermunkatáborok Áldozatainak emlékére
(2010). Kiadta a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete, Budapest, 15.

19

Kuláksorsok Makón és környékén

szervezésének er szakos módszerei „eredményesnek” bizonyultak.
1948–1956 között tartósan marginalizálták, s nemcsak anyagilag tették tönkre, hanem lelkileg-fizikailag is megtörték a falu erejét. A jó
agrárszakemberek közül sokan a városokban próbáltak megélhetést
találni betanított vagy segédmunkásként. A hatalmas, új ipari centrumok kiépítése nagyszámú új munkaer t igényelt. Az utánpótlás els sorban a mez gazdaságból érkezett, de meggyorsult a n k munkába állítása is, a nehézipartól az épít iparig. Enyhülést e réteg számára
a Nagy Imre-kormány rendelkezései hoztak. Feloszlatták az internáló
táborokat, megszüntették a kuláklistákat, a retorziók nagy részét eltörölték, de a politikai el ítéletek megmaradtak. Ezt jelzi Rákosi elhíresült kijelentése: „A kulák, kulák maradt listával vagy lista nélkül
is.” A kulákság korlátozásának és elszigetelésének politikájáról tehát
továbbra sem mondtak le teljesen, így a lista megszüntetése és a
megbélyegzés következményeinek eltűnése id ben nem esett egybe.
E réteg diszkriminálása majd csak a Kádár korszakban szűnt meg
lassan, fokozatosan.43

6. kép: Traktoros lányok
43

GYARMATI (2011) 186.
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Kulákügyek a Viharsarok című napilapban
Makó 220 év után (1730–1950) elveszítette megyeszékhelyi
rangját, és a 17 településb l álló makói járás székhelye lett. (Makó
mellett ide tartozott: Ambrózfalva, Apátfalva, Csanád, Csanádalberti,
Csanádpalota, Ferencszállás, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor,
Klárafalva, Kövegy, Nagylak, Nagymajláth, Óföldeák, Pitvaros és
Püspöklele.)
Az MDP Csongrád Megyei Pártbizottsága által kiadott Viharsarok című napilapban Makó környéki és makói hírek is megjelentek.44 A legtöbb kulákokkal foglalkozó hír 1952-ben és 1953-ban
született, amikor az osztályharc a legjobban fokozódott a magyar falvakban. A híreket elemezve, teljes képet kapunk a Rákosi-rendszer
kulákellenes propagandájáról, amir l több konzekvencia is levonható. Szinte minden héten olvashattak a kulákok „szabotáló”, „ellenagitációs” tevékenységér l. A szerkeszt k a megye minden területér l
megjelentettek ügyeket a kulákokkal kapcsolatban. Gyakran adtak
áttekint összefoglalást a gazdagparasztság elleni harcról, kiemelve
fontosságát. A cikkekb l kigyűjtött, a kulákokról hivatalos politikai
véleményeket megfogalmazó idézetekkel a Rákosi-rendszer cinikus,
lenéz , embertelen, megalázó hangnemét kívánom kiemelni, amelylyel a diktatúra ellenségkeres -ellenségüldöz , a társadalmat a saját
politikai céljai érdekében manipuláló módszerei bizonyíthatóak.
Az els , 1952. január 12-én a kulákok „szabotáló” tevékenységér l szólt. „Termel munkánk mellett a kulákok szabotáló cselekményeir l egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk. Ezek a minden hájjal megkent él sdiek nem válogatnak, vissza szeretnék
forgatni az id kerekét.”
A politikai állásfoglalást alátámasztandó egy olvasói levelet is
közöltek, amely egy hatvanholdas kulákról szólt, aki fontos állásba
akart befurakodni. Több tényt a levél nem tartalmazott, lényegében
megismételte az újságíró állásfoglalását.45
A következ , Makó környéki gazdag parasztokkal kapcsolatos
hír 1952 áprilisában jelent meg. Az újságíró szerint: „A kizsákmá44

VARGA Zsuzsanna (2006/1) 16.
Dr. KOROM Mihály (szerk.) (1974): Makó az els felszabadult magyar város. II. köt. Makó
Város Tanácsa VB Művel dési Osztálya – Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 102.
45
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nyoló osztályok leger sebb és utolsó képvisel je a kulák, a kulák
minden igyekezetével azon van, hogy népgazdaságunkat és a dolgozókat megkárosítsa.” Az újságíró nevét nem közölték, de újabb negatív példát kívántak az olvasók elé tárni. Varga Antal makói negyvenholdas kulák 230 kg dohányt elvont a beszolgáltatás alól.
Letagadta termését, dohányvágó gépét eldugta, és el akarta adni a tiltott dohányt, azonban tevékenységét a pénzügy rök leleplezték, és
„példás” büntetésben részesült.46
Július 18-án a csanádpalotai kulákokról állították az újságban,
hogy ellenagitációs tevékenységet folytatnak. A dolgozó parasztságot a beszolgáltatás ellen buzdították, mondván úgysem lehet azt teljesíteni. A népnevel k azonban felvilágosították a parasztokat, és
azok kinevették, kigúnyolták a kulákokat. Az újságíró így írt: „Nagyon kisfiúk most a kulákok Csanádpalotán.” 47
A túlzott beszolgáltatás elleni felszólalások a nyár folyamán
folytatódtak. Laczkó Péter mez r véleménye a beszolgáltatásról:
„Mi lesz velünk, mit fogunk enni? Egy szemig be kell adni a gabonát,
közvetlenül a gép farától. Teljesen ki fognak semmizni bennünket.” A
mez r véleményére földeáki asszonyok válaszoltak. Megcáfolták
állítását. Szerintük a kulákoknak túlzott befolyásuk volt: „A kulák
hangja azért hallik, mert mi hallgatunk!”48
Az aratás el re haladásával fokozódott az ellenállás, Nagyéren
Kádár Bálint a földjér l a búzakereszteket áthordta fia tarlójára, így
azt nem neki csépelték le, és nem t le követelték a beszolgáltatást. A
csalásra a dolgozó parasztok rájöttek és elítélték, elfordultak t le
„mint a jelenükre és jöv jükre tör elszánt ellenségt l.”49
Augusztus 13-án érdekes cikk jelent meg „Hogyan férk zött
be a kulák a makói József Attila tsz-be?” címmel. „A termel szövetkezetbe tömeges volt a felvétel, és a vezet ség hanyag módon nem
vizsgálta meg a kérvényez k múltrendszerbeli életkörülményeit. Ilyen
módon kerülhetett a tsz-tagok közé Joó Sándorné negyvenholdas kulák, aki hat holddal rendelkez nek tüntette fel magát…hamarosan
romlott a munkamorál, és sok lett a hangoskodó. Az elmúlt hónapokViharsarok, 1952. január 12. Szabotáló kulák a bíróság el tt
Viharsarok, 1952. április 13. Népgazdaságunk károsítói
48
Viharsarok, 1952. július 18. Csanádpalota példát mutat
49
Viharsarok, 1952. július 26. Olvasói levelek
46

47
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ban a kulákok felvételét elutasították. Az elutasítás után a tsz vezet inek fülébe több információ jutott, miszerint Joó Sándorné a Szegedi
utcai Szirbik Antal kulák menye… Megtudták a negyven hold földet
is, Joó Sándornét azonnali hatállyal kizárták a tsz-b l.” Szekeres
Mihály párttitkár szerint az eset jó példa arra, hogy „a kulák nem riad vissza a legagyafúrtabb módszerekt l sem, hogy beférk zzék a
termel szövetkezetekbe, és ott bomlasztó munkát végezzen.”50
1952. szeptember 16-án Makó termel szövetkezeti várossá
vált. 3418 család volt valamelyik tsz tagja. Az MDP napilapja
ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a tagok között gazdagparasztok is „rejt zködnek”. Papháton Tomorják József a tsz ellen beszélt, Márton István és Kisjakab István pedig a József Attila tsz-r l
szóló rémhíreket terjesztett. B. Szűcs János felvételét kérte a József
Attila tsz-be, de kérvényét elutasították, mert a tagság ellene szavazott kuláksága miatt.51
Az szi munkák során a Makói Járási Tanács kihágási bírója
1000–2000 Ft-os bírságokat is kiszabott az szi árpát határid re el
nem vet gazdagparasztokra. Az indoklás: „Veszélyeztették takarmányszükségletünk biztosítását és akadályozták állattenyésztésünk
fejl dését.”52 A teljesíthetetlen beszolgáltatási kötelezettségek miatt
októberben is csökkent a beszolgáltatott mennyiség. Az újság elrettent példaként adott hírt a büntetésükr l. Id. Fodor Antal, 41 holdas
maroslelei kulák nem teljesítette az el írt tojás mennyiséget, de a
pénzügy rök ellen rzést végeztek nála, és 1845 tojást találtak portáján. Nyolc hónap börtön várt rá, és 1200 forint bírságot is kapott. Siket Sándor, Móricz Zsigmond utcai gazdagparaszt baromfi és sertés
beadását nem teljesítette, ezért 6480 forint bírságot kapott. Kusz István és Siket Lajos ugyanezért 5200 forint, illetve 7800 forint bírságban részesült.53
1953-ban a makói ügyek száma lecsökkent, mert ekkorra szinte alig maradt kulák a településen. A környez falvakban továbbra is
nagyobb számban volt jelen a gazdagparasztság. Február 7-én
Mágori József levelez nek a következ címmel jelent meg írása:
Viharsarok, 1952. augusztus 1. Nagyéri kulákok
Viharsarok, 1952. augusztus 13. Hogyan férk zött be a kulák a makói József Attila TSZ-be
52
Viharsarok, 1952. szeptember 19. Makó termel szövetkezeti város
53
Viharsarok, 1952. október 1. Szabotáló kulákok
50

51
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7. kép: Eltitkolt áru után kutat a karhatalom I.

8. kép: Eltitkolt áru után kutat a karhatalom II
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„Óföldeákon kedvesebb a kulák, mint a dolgozók gyereke.” A levél
szerint Szalma Gyula raktáros két kocsira való szenet adott Szűcs Jen kétszázholdas parasztnak, míg a dolgozóknak alig jutott a szénb l. Az író szerint: „Els , második, harmadik a dolgozó, és csak azután jöhet a kulák!”54 Mágori József egy hónappal kés bb újabb
levélben tájékoztatta az olvasókat arról, hogy a makói Úttör tsz-b l
kulákokat zártak ki. A tagság egyhangúan szavazott Bagaméri József, Nacsa János, Ifj. Nacsa János és Csele János kizárása mellett. A
levél írója Sztálint idézte a tagság helyes döntését alátámasztandó:
„A letűn osztályok nem azért fejtenek ki ellenállást, mert er sebbek
lettek, mint mi, hanem azért, mert a szocializmus gyorsabban növekszik, mint k, és gyengébbé válnak, mint mi. És éppen ezért, mert
gyengébbé válnak, érzik, hogy utolsó napjaik közelednek, és kénytelenek minden eszközzel ellenállni.”55
1953. október 4-én jelent meg az utolsó makói és Makókörnyéki gazdagparasztokkal kapcsolatos hír a Viharsarok lapjain.
Ennek témáját a makói Hunyadi tsz-ben megbúvó kulákok esete adta. A cikk szerint a tsz csak akkor szilárdulhat meg, ha tagjai közül
„kitakarítja az ellenséges elemeket”. Az újság közli e tagok nevét is:
Szalai István, Szalai Sándor, Sipos Mihály, Sipos Ferenc, Borka Imre, Börcsök Sándor, Szabó János, Bencze János, Bencze István, Fazekas János, Török István, Nacsa Antal és Ponyaczki Ferenc.56
A falusi léttel, a faluval kapcsolatban soha a magyar történelem során nem bontakozott ki olyan „nyelvújítási mozgalom”, mint a
kulák szóval kapcsolatban. Mint a mágnes, magához vonzott ez a szó
minden emberi és társadalmi negatívumot: piszkot, huncutságot, erkölcstelenséget, feketézést, árurejtegetést, zugpálinkaf zést, fegyverrejtegetést, bűnösökkel való cimborálást, magát a bűnt…57 Ezeket a
bűnöket ismételgette a sajtó is, mint a propaganda egyik eszköze. A
hírek valóságalapja igen csekély volt. A cél a dolgozó parasztság (és
a teljes magyar társadalom) meggy zése volt arról, hogy a gazdagparasztság káros a falu életére. Ez az elképzelés azonban teljesen téves
Viharsarok, 1952. október 4. Szabotáló kulákok
Viharsarok, 1953. február 7. Óföldeákon kedvesebb a kulák, mint a dolgozó gyereke
56
Viharsarok, 1953. március 14. Kizárták a kulákokat a makói Úttör TSZ-b l
57
Viharsarok, 1953. október 4. Kulákok a makói Hunyadi TSZ-ben
54

55
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volt, és azzal a metódussal, hogy névtelen újságírók névvel és címmel ellátott kulákokról írtak, teljesen aláásták a sajtó hitelességét. A
kulákság elleni rágalomhadjárat és a leszámolás a párt elképzeléseivel ellentétesen valósult meg. Azzal, hogy elvették földjeiket és eszközeiket, megsemmisítették a magyar mez gazdaság sajátos szerkezetének f motorjait. Ennek oka az volt, hogy a gazdagparaszt renrendelkezett annyi szaktudással és tapasztalattal, amellyel földjét
eredményesen tudta művelni. Emellett nagyrészt rendelkezésre álltak
termel eszközök, gépek is, így tovább növelte eredményességét.
Ezek mind haszontalanok lettek volna, ha nem lett volna birtokában
a harmadik és egyben legfontosabb összetev nek, az óriási munkabírásnak.

A makói járás kulákügyei
A makói járási kulákügyeket a makói székhelyű járási tanács
intézte, amely 1950-ben jött létre, ett l az évt l kezdve rendelkezünk
levéltári forrásokkal is.
1950 elején került az els , kulákokkal kapcsolatos ügy a járási
tanács végrehajtó bizottsága elé. Innen ismeretes, hogy a makói járás
területén 56 kulák 38 025 Ft jegyzett békekölcsön befizetésével tartozik, bár a kölcsönök jegyzése jól haladt, a falvak közül kiemelkedett Apátfalva, amely több mint 32 000 Ft-ot jegyzett. Elmarasztalták
viszont Csanádot, mert hiába jegyzett 60 kulák kölcsönt, mégis csak
8 000 Ft érkezett be, amit igen alacsonynak tartottak. A járási vb fel
is szólította a Csanád községi tanács dolgozóit, hogy er sítsék az agitációs tevékenységet, növeljék annak hatékonyságát.58
1950-ben elkészültek a járás településeinek kuláklistái. A járási vb a Belügyminisztériumtól kapott határozat alapján tájékoztatta a
települések tanácsait arról, hogy a felmérést hogyan kell elvégezni. A
kulák min sítésére három irányelvet határoztak meg:
„1. Akinek tulajdonában, bérletében, haszonbérletében lév
földterülete a kert, gyümölcsös négyszeres, a sz l ötszörös területtel
számítva 25 katasztrális holdat, vagy kataszteri tiszta jövedelme a
350 aranykoronát eléri vagy meghaladja.
58

TAKÁCS Péter (1987): Kuláklegendák. = História, IX. évf. 5-6. sz. 47.
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2. Akinek csépl gépe, elemi vagy gépi er vel hajtott munkagéppel rendelkez ipari üzeme (malom stb.) volt vagy van. Továbbá
aki kereskedelmi, vagy vendéglátó ipart folytatott vagy folytat,
amennyiben gazdaságához tartozó mez gazdasági művelési terület
kataszteri tiszta jövedelme eléri vagy meghaladja a 100 aranykoronát.
3. Aki az 1949-es évben mez gazdasági fejlesztési járulék fizetésére volt kötelezve.”
Ezekt l el lehetett térni kizsákmányoló tevékenységet tapasztalva. A felmérést 1950. január 18-ig kellett elkészíteni. Fel kellett
tüntetni azokat, akik elköltöztek vagy kitelepítették ket.59 A felmérés bizalmas jellegére ügyeltek. A kuláklisták id ben elkészültek, bár
sok adat hiányzott, nem volt egyértelmű, hogy ki miért került a listára.60
A listákat végigtekintve elmondható, hogy a parasztok nagy
része nem földterületük nagysága, hanem annak értéke miatt került a
kulákok közé. Ennek az oka az, hogy Makón és környékén igen jó
min ségűek a földek, emiatt aranykorona értékük nagyon magas.61 A
listára felkerült néhány olyan személy is, akinek nem volt földje, pl.
a klárafalvai Cs. Gyula, k műves, F. István, aki bércséplést vállalt
saját csépl gépével62, a királyhegyesi K. István keresked .
Nagymajláthon a helyi téglagyár tulajdonosát, özvegy G. Jánosnét is
kuláknak nyilvánították, Kiszomboron K. Mátyás pap is fölkerült a
listára.63
A megyei tanács utasítására a járási tanács vb-je 1950 decemberében felmérette a kulákoknál lév szarvasmarha-, sertés- és juhállományt. Az adatok közül Apátfalva községé hiányzik. A falvak közül a jómódú Csanádpalotán volt a legnagyobb számú állatállomány,
több mint 400 sertés és 151 szarvasmarha. Ferencszálláson, a felmérés szerint, egyetlenegy állat sem maradt a kulákok tulajdonában.
MNL CSML ML, Makó Járási Tanács Végrehajtó Bizottság VB iratai 1950. 1. doboz
24/1950
60
MNL CSML ML, Makó Járási Tanács Végrehajtó Bizottság VB iratai 1950. 1. doboz
28/1950
61
MNL CSML ML, Makó Járási Tanács Végrehajtó Bizottság VB iratai 6/1950.
62
H. I. makói lakos szóbeli közlése alapján.
63
F. J. ferencszállási lakos szóbeli közlése alapján.
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9. kép: Beszolgáltatás ellen rzése

Összességében elmondható, hogy a makói járásban sertésb l
volt a legtöbb, juhból pedig a legkevesebb. A települések nagy részén egyáltalán nem tartottak juhokat a kuláklistán szerepl parasztok.64
A Járási Tanács Végrehajtó Bizottság ülésein a Begyűjtési
Osztály vezet je mindig ismertette a szabotáló kulákok névsorát. A
Makó Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága által készített jelentés szerint 1951-ben a bűncselekmények zöme gazdasági jellegű volt, és az
elítéltek 4,4%-a volt kulák, ami arra utal, hogy a kulákok általában
igyekeztek eleget tenni el írt beszolgáltatási kötelezettségeiknek
nyugalmuk érdekében.65
1952-ben tovább fokozódott a kulákokkal szembeni fellépés.
Januárban három nagymajláthi kulákot, K. Bálintot, Z. Istvánnét és
B. Józsefet 1000 Ft pénzbüntetéssel sújtottak, mert nem végezték el
mélyszántási munkáikat. K. Bálint a silózást is elmulasztotta, így
újabb 1000 Ft büntetést kapott. Makón S. József és Sz. Ferenc
ugyanezért szintén több, 3000, illetve 4000 Ft pénzbüntetést kapott.
F. J.-né kiszombori lakos szóbeli közlése alapján.
MNL CSML ML, Makó Járási Tanács Végrehajtó Bizottság VB iratai 1950. 2. doboz
89/1950

64

65
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Márciusban S. János, K. János, A. Balázs, K. István és R. Kálmán,
földeáki kulákok eltitkoltak 3-3 hold földet a tulajdonukból, hogy
mentesüljenek a nagyobb beadás alól. A bírósági per indult ellenük.
Áprilisban O. Pál csanádpalotai kulák szabotálta a hagymatermelést,
mert ketté vágott dughagymát rakott el. Földeákon K. János és A. József az adótartozásukban lefoglalt süld k beszállítását megtagadta. A
süld ket a karhatalom beszállította. Kövegyen B. János csanádi 60
holdas kulák 150 kg hízó húsát és zsírját T. Imre kisparasztnál rejtette el. A húst és a zsírt elkobozták. Királyhegyesen feljelentették K.
Józsefet, mert eldugta kukorica vet gépét. A gépet elkobozták. Makón R. János és B. Ferenc nem tettek eleget hagymarakási kötelességüknek.66 Májusban ifjabb A. József földeáki kulák nem végezte el
id ben növényápolási munkáját, emiatt hagymája 50 %-os kárt szenvedett. H. V. János 800 négyszögöl szerz déses cukorrépát nem vetett el. Csanádpalotán P. József és E. Mihály nem adta be sertését. A
két kuláktól elkobozták sertésüket. Makón H. K. Antal, N. Gy. István
és K. Sándor növényápolási munkájukat hanyagul végezték el.67 Júniusban 3 csanádpalotai kulákra tűzvédelmi intézkedések elmulasztása miatt róttak ki büntetést. A makói G. Imre aratógépét nem jelentette be, ezért 2500 Ft bírságot kapott.
Az aratási munkák kezdetekor a járási tanács több instrukciót
is adott a községeknek. Ezek szerint: „a cséplési munkák elkezdésénél nagyobb súlyt kell helyezni a kulákság ellen rzésére, mint ahogy
azt tavasszal is tették. Ügyelni kell rá, hogy a kulák ne szerz djön le
csépl géphez. A másodvetés biztosítása céljából a kulákokkal tervet
kell készíttetni, és ezt be is kell mutatniuk.” Ennek elmulasztása
újabb büntetés lehet ségét hordozta. Makón K. Sándort, J. Sándort,
S. Mihályt és K. Lajosnét meg is büntették emiatt. Júliusban Csanádalbertin a községi tanács VB elnökét le kellett váltani, mert nem
hajtotta végre az Országos Begyűjtési Operatív Bizottság határozatát.
K. László begyűjtési adminisztrátor ellen pedig eljárás indult, mert
munkáját megalkuvóan végezte. Az eljárás után állásából elbocsátották.68 A megenged bb hajlamú hivatalnokokat a rendszer nem tűrte.
MNL CSML ML, Makó Járási Tanács Végrehajtó Bizottság VB iratai A-17/6/1951
MNL CSML ML, Makó Járási Tanács Végrehajtó Bizottság VB iratai 1952. 3. doboz
99/1952
68
MNL CSML ML, Makó Járási Tanács Végrehajtó Bizottság VB iratai 38-5/1952
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A makói járás harmadik negyedévi adóbevétele a kulákoktól
1 765 000 Ft lett. Ebb l Ambrózfalva része 7000 Ft, Csanádé
375 000 Ft, Csanádalbertié 6000 Ft, Csanádpalotáé 260 000 Ft, Földeáké 52 000 Ft, Királyhegyesé 76 000 Ft, Kiszomboré 60 000 Ft,
Kövegyé 11 000 Ft, Nagymajláthé 22 000 Ft, Nagylaké 2000 Ft,
Óföldeáké 9000 Ft, Pitvarosé 3000 Ft, Püspökleléé 13000 Ft. Ferencszálláson és Klárafalván nem volt adóbevétel.69
Októberig a kulákok a kenyérgabona beadásának csak 40%-át
teljesítették, árpából pedig 70%-ot adtak be, ezért a járási VB felszólította a községet, hogy fokozzák a begyűjtést. Novemberben 47 kulákot büntettek meg beadás nem teljesítéséért 1500 és 2000 Ft közötti
összegekre.70
1952 legfontosabb kulákokkal kapcsolatos ügye a listák felülvizsgálata volt a 0046/2/1952/II rendelet alapján. A listázás szempontjai a 2 évvel korábbihoz hasonlóak voltak. A kuláklistán szerepl k egy csekély részét mentesítették, ha 1952-re már felajánlotta a
földjét az államnak önként és térítés nélkül. Ha azonban 1950 el tt
volt csépl gépje, és a földjét nem maga művelte egyedül, azaz cselédet vagy bérest tartott, akkor is a listán maradt, ha már egyáltalán
nem volt földje. Az 1952-es kuláklistákról elmondható, hogy hanyagabb munkát végeztek velük a községek, mint 1950-ben, gyakran
nincs megjelölve, hogy az érintett személy már régen nem az adott
településen él, mert földjét valamelyik tsz-nek adta, és egy nagyvárosba költözött vagy disszidált. Jó példa a felmérés abszurd voltára,
hogy bár Ferencszálláson a listán 8 kulák szerepelt, közülük már
egynek sem volt föld a tulajdonában. Hatan felajánlották a földjüket,
egy meghalt, egyet pedig kitelepítettek.71 A 47 kiszombori kulákból
pedig csak 21-en éltek 1952-ben is Kiszomboron, és csak 14-nek volt
földterület a tulajdonában, de azok is a kulákhatár alatt.72 Több személy újonnan került fel a listára. E parasztok jelent s része fellebbezést nyújtott be a listára kerülés ellen. A fellebbezéseket a járási tanács elutasította.73 Az 1950-es és 1952-es járási kuláklistákat
MNL CSML ML, Makó Járási Tanács Végrehajtó Bizottság VB iratai 0039/31-a/1952
MNL CSML ML, Makó Járási Tanács Végrehajtó Bizottság VB iratai 06-23/1952
71
MNL CSML ML, Makó Járási Tanács Végrehajtó Bizottság VB iratai 38/11/1952
72
F. J., ferencszállási lakos szóbeli közlése alapján
73
F. J.-né, kiszombori lakos szóbeli közlése alapján
69
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összehasonlítva megállapítható, hogy a járási települések többségében a felülr l jöv nyomásra n tt a kulákká nyilvánítottak száma.
Még ez sem volt elég. Az 1952-es kuláklistát a következ év februárjában felülvizsgálták, mert a járási tanács szerint a korábbi kuláklista
nem volt elég részletes, nem tüntette fel, hogy miért kerültek a listára
azok, akiknek a földje nem érte el a kulákhatárt. A járás településeire
vizsgálóbiztosokat neveztek ki. C. Rozália Ambrózfalva, Csanádalberti és Nagylak, M. József Csanád, K. Istvánné Csanádpalota és
Pitvaros, K. Mihály Ferencszállás, Klárafalva és Kiszombor, R. Ferenc Földeák, C. János Királyhegyes, Kövegy és Nagyér, Zs. György
Püspöklele és Óföldeák listáját vizsgálta felül. Jelent s változás a
listákon nem történt. Csanádpalotán 5 paraszt került föl a listára,
Nagymajláthon, Kövegyen és Csanádon 1-1. A listáról senkit sem
vettek le, így még tovább n tt a kulákká nyilvánítottak száma. Fontos változás volt, hogy kiegészítették a listákat a megfelel adatokkal.74
1953-ban 209 7760 Ft mez gazdasági fejlesztési járulékot
szedtek be a makói járásban él kulákoktól. Ez az összeg csak a töredéke a teljes járuléknak, mert a nagyobbik részét terményben teljesítették a gazdagparasztok. Egy másik kimutatás felsorolta azoknak a
személyeknek a nevét, akikt l csépl gépet koboztak el, de a korábbi
tulajdonos elmulasztott átadni bizonyos alkatrészeket. R. István többedmagával együtt nem adta át a csépl géphez tartozó ponyvát, mások pedig a f szíjat, a mérleget és a súlyokat tartották maguknál. Az
el bbi személyeknél karhatalom jelent meg, és a tartozékokat elvették a gépek korábbi tulajdonosaitól.75
Az 1953-as év végén elkészült az utolsó nagyobb kimutatás a
makói járás kulákságáról. Ezek szerint a járásban összesen 97 kulákgazdaság működött 3276 katasztrális holdon. Kulákhatár alatti, de
kulák tulajdonba 337 gazdaság volt 5499 katasztrális holdon. 648 kuláknak már nem volt földje, ebb l 41 értelmiségi munkát végzett.76
A Makó Járási Tanács Végrehajtó Bizottságának iratai és az
abban közölt, kulákokkal kapcsolatos ügyek nagyobb hírértékkel bír74
75
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tak volna, mint a sajtó. A kulákokkal kapcsolatos ügyeket ugyan áthatotta itt is a propaganda, de sokkal letisztultabb és tényszerűbb volt
a közlés módszere.

A makói gazdagparasztság sorsa
A makói gazdagparasztság sorsának jellemz i keveredtek az
országos és járási jellemz kkel. Az eljárások, perek, beszolgáltatás,
internálás hasonlóan működött, mint az ország többi részén. A kuláklisták összeállítása, az arra való felkerülés oka hasonló volt a makói
járás 16 egyéb településéhez. Az erre az id szakra vonatkozó városi
adatok er sen hiányosak. A Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának
iratai ugyanis még nem kerültek át az önkormányzattól a levéltárba.
Így csak a VB jegyz könyvekb l tájékozódhatunk.77
Arra vonatkozóan, hogy Makón miként alakult a kötelez terménybeszolgáltatás mennyisége, csak hozzávet leges adataink vannak, és nem is mindegyik esztend re. Ennek több oka is van. A különböz terményekb l beszolgáltatásra kivetett mennyiséget a tanács
általában nem is közölte az egyéni gazdákkal, de ha igen, az sem volt
megbízható adat, mert év közben többször is emelték a keretet. Továbbá elvárták, hogy a lakosság minden terményféleségb l túlteljesítse a beszolgáltatási „kivetést”. 1953-ig minden esztend ben el írták a beszolgáltatásra kötelezett mennyiséget, de ezt a begyűjtési
szervek sem vették komolyan, s rendszerint már nyáron, de sszel
egészen biztosan kiderült, hogy nem a kivetett, hanem a „felesleges”
mennyiséget kell beadni mindenb l.78
A hatóság meghatározta a „fejadagot” és a vet magszükségletet, és a többi volt a „felesleg”. A fejadagot azután még tovább csökkentették, s rendszerint a vet magnak szánt mennyiséget is csak
részben hagyták meg. „A kulákok terménybeadási kötelezettségüknek
eleget tettek, s t ijedtükben még a vet magjukat és a fejadagjukat is
beszolgáltatták, holott a vet mag beadása nemzetgazdasági szempontból káros” – olvashatjuk a mez gazdasági osztály vezet jének
jelentésében. Attól ijedtek meg a kulákok, hogy „Huszonhét kulákot
77
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a rend rségnek feljelentettem, és akik az elszámoltatásra még nem
jelentkeztek, felszólítottam, hogy ha három napon belül nem jelentkeznek, ket is feljelentem”. Egy évvel kés bb: „El fordult, hogy az
elszámoltató bizottságok vet magot sem hagytak, vagy elvitték a kulák részesének a búzáját is. Problémát jelentett, hogy az elszámoltató
bizottságok nem ismerik a nyilvántartási lapokat.”79 Csaknem valamennyi VB-ülésen szóba került, hogy nem lehet tudni pontosan,
kinek mekkora hátraléka van a beszolgáltatásból, hiszen a „kivetés”
rendszerint nem volt lebontva egyénekre, vagy év közben többször is
felemelték a mennyiséget. A különbséget jól érzékelteti, hogy „A
begyűjtést az alaptervhez viszonyítva 306,8%-ra, a felemelthez képest 56,8%-ban teljesítették.”80 A felduzzasztott adminisztrációt a
hivatal képtelen volt tisztességesen elvégezni. Emiatt azok, akik teljesítették kötelezettségüket, éppúgy ki voltak szolgáltatva a további
zaklatásoknak, mint a ténylegesen hátralékban lév k.
A kötelez beszolgáltatás rendszere érintette az egész mez gazdasági lakosságot, de legkeményebben a kuláknak kikiáltott személyeket és rokonságát sújtotta. A város listáin a kulákság összekeveredett a kis- és középparasztsággal. A „kulákkorlátozás”-nak
nevezett szankciók a valóságban a kulákok likvidálását jelentették,
így a gazdagparasztok gyakorlatilag törvényen kívüli állapotba kerültek. A makói helyzet talán annyiban volt sajátságos, hogy az átlagosnál jóval kevesebb volt a 25 kh-nál nagyobb, tehát hivatalosan is kulákbirtoknak tekinthet gazdaság. Ennek két következménye volt,
egyrészt a kulákokra rótt terhek viszonylag kisszámú egyén között
oszlottak meg, másrészt nagyobb arányban terjesztették ki a „kulákkorlátozás” intézményét a középparasztokra. A hódmez vásárhelyi
Dózsa tsz akkori elnöke fogalmazott úgy, hogy „a középparaszt a kulák kisöccse”. A hivatalos ideológián túlmen en jelent s szerepet kapott a kulákok megítélésében a helyi vezetésbe került emberek
szemlélete, amelynek lényegét Szenti Tibor fogalmazta meg igen találóan a Hódmez vásárhely környéki tanyákról szóló könyvében:
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11. kép: Beadási könyvecske

12. kép: Békekölcsön
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„[…]a társadalmi igazságtalanságok ellen addig is küzd
nincstelen és kisbirtokos rétegek közé olykor hangadók is kerültek,
akik […] nem a szorgos munka eredményét, hanem a vagyont látták.”81
A Makói Levéltárban megtalált lista arra utal, hogy a korábbi
szakirodalom tévesen állapította meg a makói kulákság számát.
Egyes források két-háromszázra teszik számukat, viszont az 1953-as
listán 527 név szerepel. A kuláklisták elvileg titkosak voltak, ami
már önmagában is sok visszaélésre adott lehet séget. A listák gyakran változtak, és esetenként több is volt bel lük forgalomban. A kuláklista „tökéletesítésének” kérdése többször is szerepelt a vb ülésein. „A Földműves Szövetkezet a kulákokra kivetett szerz déses
növények termelése ügyében az ügyfeleket a tanácshoz küldötte át
annak igazolása végett, hogy az illet kulák vagy sem, mert a Földműves Szövetkezetnél kulákként szerepelt. Amikor a városi tanács
megállapította, hogy az illet nem kulák, azt a földműves szövetkezet
nem fogadta el”. A vb megállapítja, hogy a jelenlegi kuláknévsor
nem helyes, „mert szerepelnek benne olyan egyének, akiknek van
ugyan 25 kh földjük, vagy az aranykoronájuk eléri a 350-et, de mégsem nevezhet k kuláknak, mert földjüket családjukkal művelik, viszont vannak olyanok, akiknek kisebb földterületük van, s az aranykoronájuk is alacsonyabb, mégis kulákok, mert a földjüket felesben
művelik”. A VB bizottságot hozott létre egy új kuláklista készítésére,
amelyben képviselve volt a párt, a DEFOSZ, az FMSZ, valamint a
tanács kereskedelmi osztálya, a pénzügyi osztály adóügyi csoportja
és a mez gazdasági osztály.82
A kulákokkal kapcsolatos politika elméletét és gyakorlatát, valamint annak helyi megvalósulását jól érzékelteti a megyei sajtóban
1954-ben megjelent cikk. Ez megállapítja, hogy az elmúlt évek során
helytelenül alkalmazták a kulákokkal kapcsolatos lenini-sztálini politikát, amely a cikkíró szerint világosan kimondja, hogy „amíg a szocialista mez gazdaság nem tudja elegend terménnyel ellátni az országot, addig csak a korlátozás politikáját kell folytatnunk és nem a
felszámolás politikáját”. A cikkíró megállapítja, hogy a „sorból ki81
82
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d lt” kulákok „amennyiben pontosan betartják népi demokráciánk
törvényeit, nyugodtan gazdálkodhatnak, termelhetnek.”83 Az 1956
nyarán hozott VB-határozat ennek cáfolata, hiszen 116, kuláklistán
lev középparasztot mentesít a korlátozás alól, kijelentve, „mentesítéssel olyan középparasztok kapták vissza a becsületet, akik az 1953.
év el tti törvénytelenségek során kerültek a listára.”84
Végezetül fölmerül a kérdés, hogy egy ilyen korban, mint az
ötvenes évek els fele, amikor ennyire összekeveredtek az értékrendek, voltak-e, akik a kulákság kizsákmányoló tevékenységét korlátozó helyes intézkedések eltorzítását, a gazdagparasztság gazdasági
likvidálását eredményez gyakorlatát elítélték, vagy valamilyen módon segítették azok károsultjait? Magától értet dik, hogy igen, még
ha igyekeztek is a háttérben maradni. Minden okuk megvolt rá, hiszen akikr l kiderült, hogy nem teljesítik, vagy akár csak „nem elég
harcosan” hajtják végre a beszolgáltatással és a kulákok „korlátozásával” járó feladatokat, azok szigorú megrovásban, felel sségre vonásban részesültek.85 A kulákok, különösen pedig a kulákként kezelt
középparasztok „likvidálása” arra késztette a jobb érzésű embereket,
hogy t lük telhet en segítsenek az eltorzított politika és gyakorlat
áldozatainak. Miként Fazekas Bélánál olvashatjuk: „A dolgozó paraszt általában elhatárolta magát a kizsákmányolóktól, akár rajta
voltak azon a listán, akár nem, viszont ellenszenvvel fogadta az igazságtalanságot, ha dolgozó paraszttal szemben úgy jártak el, mintha
kulák lenne.” Ennek az ellenszenvb l fakadó rokonszenvnek egyik
megnyilvánulása volt, amikor a parasztok úgy igyekeztek segíteni a
listán lév kön, hogy elvállalták: a náluk lev termény egy része az
fejadagjuk.86
A kulákként kezelt személyekkel kapcsolatos hangulat megnyilvánulását tapasztalhatjuk abban is, hogy a Makói Tanács Begyűjtési Osztálya rendszerint halogatta a hátralékosok feljelentését és
végrehajtását. 1951 augusztusában a vb-titkár szemére is veti az osztály vezet jének, hogy „még mindig nem mutatott ki olyan rosszul
83
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teljesít kulákot, akit elrettent példaként tudnánk állítani a dolgozó
parasztság elé”. Az osztályvezet pedig azzal védekezett, hogy „a
kulákok elleni feljelentést eddig adatpótlásra mindig visszakapták, s
mire az adatokat beszerezték, az illet kulák teljesített, és a feljelentés tárgytalanná vált”. A Begyűjtési Osztály vezet it gyakran cserélgette a vb a nagy lemaradás miatt.
Konkrét kulákügyek csak nagyon súlyos esetben kerültek a tanács vb-je elé. Ilyen eset volt 1951-ben K. Lajos makói kulák esete,
aki kérte a Csongrád megyei vb-t, hogy baromfi és tojás beadását
kukoricában és napraforgóban teljesíthesse. A megyei vb erre engedélyt adott a makói tanács megkérdezése vagy értesítése nélkül. A
város vezetése sérelmezte az engedményt, hisz hasonló könnyítéseket a dolgozó parasztok sem kaphatnak.87
A kulákoknál a végrehajtás során gondot jelentett az is, hogy
„sok olyan kulák van, ahol már foglalni sem tudtak, mert nem volt
mit”. Ezeknek a „sorból kid lt” kulákoknak „vagyoni” helyzetét jól
érzékelhetjük az 1956 áprilisában felvett jegyz könyvb l, amely három, a tsz-tanyában lakó kulák kilakoltatásakor, viszonylag részletesen felsorolja ingóságaikat. Ezek a „kulákok lista, vagy lista nélkül”
már valóban nem veszélyeztették sem a fennálló rendszert, sem a
nagyüzemi mez gazdaság kibontakozását. A velük szemben alkalmazott módszerek annál inkább. Az ötvenes évek derekától lassan
ezért is szűnt meg a birtokos parasztsággal szemben alkalmazott törvénytelen diszkrimináció. El ször f ként rendeletekben, majd mindinkább a gyakorlatban is.88

Válogatás a Szegedi Népbíróságon tárgyalt makói
kulákperekből
A makói és a makói járási kulákügyeket a Szegedi Népbíróság
tárgyalta. Végigtekintve a bírósági ügyeken azt tapasztalhatjuk, hogy
a kulákok büntet ügyeit egyfajta séma szerint kezelték. Jelent s részük nem teljesítette a beszolgáltatást, az el jegyzett tervkölcsönt
nem fizette, nem készített vetési tervet, vagy épp saját vetési tervét
87
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nem végezte el. Ezen ügyek nagy része rövid lefolyású volt, és általában pénzbüntetéssel zárult. Különböznek ezekt l az ügyekt l a
„demokratikus jogrend elleni izgatás” miatt vádlottnak nyilvánítottak
peranyagai. A továbbiakban ezekb l az anyagokból válogatok ki és
vizsgálok néhány ügyet, amelyek jegyz könyvbe foglalt „izgató kijelentései” tanúsítják a birtokos parasztság keserű, néha lázadó, néha
beletör d életérzését, egyúttal kifejez i a kulákság korszemléletének.
„Kár a cip t koptatni, ez a munka hiábavaló kísérlet, úgyis
háború lesz, a nagyhatalmak úgysem egyeznek meg!” (B. Imre makói kulák, nem jegyzett tervkölcsönt.).89
„Ami nálunk van, nem egyéb rablógazdálkodásnál, mert ma itt
az emberekt l mindent elrabolnak, mindenét l megfosztják, földjét l,
tanyájától, gabonájától. Ez a rendszer tönkretesz minden becsületes
parasztot,. […] Az oroszok hozták a nyakunkra a kolhozt, és most
mindenkit bele akarnak kényszeríteni. […] jöv re már kenyerünk
sem lesz. Nehogy belépjetek a tszcs-be. Bezzeg jobb volt a Horthyrendszer, mert akkor, ha a paraszt kifizette az adóját, nyugodtan
hagyták,[…] Én ugyan nem adom a földemet. Mindennek Rákosi az
oka a demokráciájával együtt. végette szenvedünk most mi is.” (M.
Imre 59 éves makói kulák – segédmunkásainak panaszkodott.).90
„Azért nem fizetek adót, mert ez a piszkos állam még nem fizette meg a kendernek és a lennek az árát. Ilyen piszkos rendszer
még nem volt soha Magyarországon. A becsületes parasztokat tönkre
akarják tenni, de erre már nem lesz id , mert ennek a piszkos rendszernek gyorsan meg kell változnia.” (P. Lajos 50 éves 38 holdas kulák a végrehajtóknak mondta.)91
„Ha azt akarják, hogy Dózsa-féle parasztlázadás legyen, akkor k -kövön nem marad. A jelenlegi rendszer tűrhetetlen, minden
becsületes embert megnyúz és tönkre tesz. Ideje, hogy megváltoz-
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zék.” (K. János 42 éves makói kulák – nem jegyzett békekölcsönt.
Az édesanyja szintén hasonló izgatási ügy miatt állt bíróság el tt.).92
„Nem érdekel a demokrácia, sem a rend rség, sem a dolgozók.
Ide senki be nem teszi a lábát, innen senki nem visz el semmit, bárki
legyen az.” (I. F-né K. Mária megtagadta a tengeri rekvirálását ellenrz k beengedését a tanyájukra.)93
„Mi szükség volt a földreformra, miért osztották fel a nagybirtokokat és a papi birtokokat, mi értelme van ennek, mert most azok
után minket piszkálnak. Tudom én, hogy úgyis elveszik el bb-utóbb a
földemet. Mindenkit a szövetkezetbe akarnak beer szakolni, hogy elvegyék t lünk a földünket, de nem biztos, hogy ez sikerülni fog nekik.” (Sz. István földeáki születésű, n s, makói kulák –vendégl ben
ittasan izgatott a téeszesítés ellen.)94
„Nem érdemes már termelni sem, mert az embert l elveszik az
utolsó szemig, de nem baj, nem sokáig fog ez tartani, majd meg fog
változni hamarosan ez a rendszer és ezek a rablók, akik most az embert ki akarják semmizni kis vagyonából, azok, majd lakolni fognak.”
„Sokkal jobb volt a régi rendszer. Ha rajtam állna, kiirtanám ezeket
a rabló kommunistákat.” (Ifj. Sz. János makói kulák – államrend elleni súlyos izgatás ÁVH-s ellen röknek.)95
Az utolsó kiválasztott ügy különlegessége, hogy csoportosan
elkövetett izgatásról szól. Tipikusan makói ügy, hiszen a hagyma
felvásárlói ára okozta a bonyodalmat.
1950. július 26-án a makói hagymatermel k a hagyma új árával nem voltak megelégedve. A Belkereskedelmi Minisztérium kiküldöttét több mint 2000 ember várta a szövetkezet udvarán. A tömegben megjelent makói kulákok a vád szerint a szövetkezeti
gazdálkodás és a kommunizmus ellen hangolták a jelenlév ket. B.
Imre, J. Ferenc, D. Sándor, M. Sándor, H. Ferenc, B. István, B. Sándor, I. József, Sz. Lajosné és B. Sándor az ügyészség szerint a Horthy-rendszert dicsérték, és szidalmazták a szövetkezeti rendszert,
MNL CSML 25.9/b. Szegedi Megyei Bíróság büntet
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mondván, a kommunisták elrabolták a földet, és most a termést is el
akarják rabolni. Súlyos büntetést kaptak: B. Imre els rendű vádlottat
5 év börtönre ítélték. Politikai jogaitól 10 évre megfosztották és elkobozták teljes vagyonát. Többen ugyanebben a büntetésben részesültek. H. Ferenc és I. József 4 év börtönt kapott. Vagyonukat elkobozták, jogaiktól 10 évre megfosztották ket. A legenyhébb
büntetést B. Sándor kapta, 1 év börtönt és vagyonelkobzást. A vádlottak fellebbezését elutasították, hiszen kijelentéseiket nagy tömeg
el tt tették. Emellett a bíróság példát kívánt statuálni, hogy hasonló
eset ne fordulhasson el többet.
A fenti ügyekben több hasonlóság is észrevehet . A tanúvallomások gyakran zavarosak. A tanúk a rend rségen nem olvashatták
el vallomásukat, ami az eljárás jogszerűségét kérd jelezi meg. A fellebbezések után a Legfels Népbíróság a börtönbüntetéseket jóváhagyta, a vagyonelkobzást kismértékben csökkentette, amivel az
érintettek családtagjainak éhenhalását elkerülték. A kulák vagyonát
minden esetben elkobozták, csak a mértéke volt a kérdés. Enyhít
körülmény volt, ha ittas állapotban beszélt, vagy ha kevés ember
el tt.96

Kuláksorsok személyes interjúk alapján
Kutatásaim során a személyes interjúk tárták fel el ttem leginkább – hallgatva az id s emberek visszaemlékezéseit szüleik, rokonaik, szomszédjaik és a maguk gyermekkori megpróbáltatásairól,
szenvedéseir l – az 1950-es évek diktatúrájának, a hétköznapi emberek sorsát egész életükre meghatározó legsötétebb mélységeit. A parasztember érzelmeit ritkán mutatja ki, nehezen szól a szenvedéseir l, a föld, a földművelés, a gazdálkodás az élete. A megkérdezettek
hangja nem egyszer lehalkult, elcsuklott, szemük a messzi múltba
révedt, ahogy lassan összeszedegették, nehezen feltör szavakkal felidézték emlékeiket. Történeteikb l a ma is bennük él keserű múlt
szól a mához. A három legteljesebb kuláksorsot mutatom be úgy,
ahogyan az 1950-es évek tanúi elmesélték nekem.

96

MNL CSML 25.9/b. Szegedi Megyei Bíróság büntet peres iratai. B.IV. 3356/1950
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G. L-né, 93 éves és fia, G. L. (Kiszombor)
„Azt pusztították el, aki eltartotta a nemzetet.”
„25 holdon gazdálkodtunk. Hagymát, kukoricát, búzát, herét
termeltünk. Tehenet, lovat és baromfikat tartottunk. Mindenfajta gépünk volt, vet gép, eke, csépl gép. Úgy hívtak minket, hogy „szegény
G-ék”, mert mindent magunk csináltunk a földjeinken. Esténként viharlámpával szedtük a hagymát. A parasztember így termeli meg az
élethez az élelmet.
Egyik nap kint voltunk herét vágni. Este 10 óra felé jött egy teherautó tele fegyveressel. Azt mondták, hogy kitelepítenek minket, fél
mázsa csomagot vihetünk magunkkal. Korábban nem gondoltuk,
hogy elvisznek minket, mi csak a munkánkkal tör dtünk. A fiam ekkor
másfél éves volt. Vonattal vittek a Hortobágyra, az elinduláskor mindenki azt hitte, Oroszországba megyünk. Tiszaszentimrére kerültünk
a 9-es tanyára.97 39 hónapig voltunk ott. Soha nem felejtem el. 1953ban Nagy Imre rendelete szabadított ki minket az internálásból. El ször a nagycsaládosokat, aztán a jól dolgozókat engedték el. De nem
volt szabad hazajönni. Csak 1956-ban jöttünk haza, úgy, hogy semmink sem volt.”
A tábori életr l a következ ket mondta: „Nyári szezon volt,
vittek bennünket aratni. Rizst termeltünk a Hortobágyon. Kialakult a
konyha, Gömbös Gyula volt kastélyában. Összeszedtek 5-6 ötven év
körüli asszonyt, azok f ztek. Egyszer jött egy fegyveres férfi, és szólt,
hogy menjek oda hozzá. Nagyon megijedtem. Vért vettek, aztán kiderült, hogy a konyhára kerülök. Oda csak orvosi vizsgálat után lehetett kerülni. Üstöt mostam, a konyhát takarítottam, hordtam az ebédet a határba a dolgozóknak. A konyhán maradtam, amíg ki nem
engedtek minket. A táborban a férjem lovakkal foglalkozott. Látszott
rajta a szaktudás. Tudta, milyen növényt kell szedni a mez n, ha taknyos a ló.
97
Tiszaszentimrei 9-es tanya. 1950-ben létesített internáló tábor a Hortobágyon. F leg Csongrád és Baranya megyéb l kerültek ide családok. A tábor 120 családot fogadott be, és 9 tagú
rség rizte. A családokat egy légtérben, a magtárban helyezték el. A tábort 1953 októberében
zárták be. Forrás: Hortobágyi kényszermunkatáborok 1950-1953. (2010) Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete. Budapest, 19.
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A táborban is próbáltuk tartani magunkat. Színházat csináltunk, verset írtunk, dalokat énekeltünk. Örökre megmaradt bennem98
az ott énekelt dal:
„Péntek volt és huszonhárom,
Hajnal volt és negyed három.
Felébredtünk rend rszóra,
Pakolni kell a nagyútra,
Bepakoltattak a vagonba
Elindítottak a nagyútra.”

„Már egy éve, hogy itt vagyunk,
Elhoztak a kilencesbe raboknak,
Fáj ez nagyon mindnyájunknak.
Bízzatok csak sorstársaim,
A jó Isten, majd megsegít,
Lesz még nekünk szabadságunk,
Viszont látjuk szép otthonunk.”

G. L-né fia vette át a szót: „1956-ban visszajöttünk, és újra
földművelésbe kezdtünk. Apám írt egy listát, hogy mije volt. Adtak rá
8 ezer Ft-ot. Itt le volt rombolva a ház, a kotárka 99 leégve. Apám kapott 4-5 hold földet, és mindent újra kezdett. Vett két csikót. Az istálló
megvolt, csak szerszámok kellettek. Krumplit, búzát, herét vetett. Kaszát és ekét vett. A paraszti tűz megmaradt benne. Ebb l tudott meleget csinálni, és kenyeret rakni az asztalra. A következ évben már tehene és baromfiai is voltak. Néhány év alatt teljesen talpra állt.
Minden jobb módú parasztnak kettévágták az életét. De a tábor után
mind megállta a helyét. Volt, aki értelmiséginek állt, volt, aki a földet
művelte a kés bbiekben is. 1990 után kárpótlásként életjáradékokat
és kárpótlási jegyet kaptunk. De a szenvedéseinkért nem tudtak kárpótolni bennünket.”100
T. D-né G. K. J. 72 éves (Makó, Medgyesegyháza)
szülészn , zöldségkertész
„A munka a vérükben volt.”
„Édesapám, G. K. J. és édesanyám, I. R. makói tehet s, többgyermekes földműves családok gyermekei voltak. A földek régóta a
98
99

G. L-né, kiszombori lakos szóbeli adatközlése alapján
Csöves kukorica tárolására szolgáló jól szell z épület (góré).
G. L., kiszombori lakos szóbeli adatközlése alapján.
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család tulajdonában voltak. Édesapám szülei is szorgalmas gazdagparasztok voltak. Nagyapámnak sok földje volt, és szétosztotta négy
gyermeke között. Édesapámnak több helyen voltak földjei Makó határában, összesen 18 kat.h. és 2828 nöl, édesanyám nevén 2604 nöl
szántó és legel volt. Összesen 100 m2 alapterületű gazdasági és lakóépületekb l álló tanya is volt birtokukban, magtár, kotárka, szín,
kerítéssel körülvett egy hold gyümölcsöskert is tartozott hozzá, a
gyümölcsösben almát termeltünk. Minden eszközünk megvolt az akkor korszerű műveléshez: csépl gép, eke, borona, vet gép. Cukorrépát, napraforgót, kukoricát, herét, krumplit, vöröshagymát, fokhagymát termeltünk. A szüleim reggelt l estig dolgoztak. 4 ló, 3
tehén, 3 kocsi, szánkó is volt a gazdaságban. A szüleimnek 2 béresük
volt, akik az alsó épületben laktak. Az 1950-es években édesapám sokat szenvedett, kuláknak nyilvánították. Gyakran jöttek az ávósok,
zaklatták, többször bevitték a rend rségre és megverték, hogy rávegyék, vigye be a földjeit a termel szövetkezetbe. Minden földet, tanyát elvettek t lünk, de úgy, hogy aláírattak vele egy papírt, amely
szerint „Felajánlotta a földjeit az állam részére ellenszolgáltatás
nélkül.” Tagosítás után többségük a Hódcsillag Tsz tulajdonába került. A házunkat azért nem államosították, mert a szüleim az én nevemre íratták. Kiskorútól már akkor sem vették el a lakóházat. 1952ben apám megszökött, Budapestre ment dolgozni segédmunkásként
az épületelemgyárba. A vérében volt a gazdálkodás, de amihez a legjobban értett, abban nem dolgozhatott tovább.
Az én életemet is megkeserítette a kulákokkal való bánásmód.
1954-ben, 14 évesen, tovább szerettem volna tanulni, de megmondták, hogy kulákszül k gyerekeit sehova nem veszik föl. Én Pestre jelentkeztem, az élelmiszeripari technikumba, de nem kaptam visszajelzést. Édesapám elment megkérdezni, hogy felvesznek-e vagy sem. Az
iskolában azt mondták, hogy meg se kapták a jelentkezési lapomat.
Ezért 14 éves koromban édesapám Pestre vitt dolgozni, ugyanoda,
ahol dolgozott. Betongerendákra festettem jeleket. 1956 nyaráig
dolgoztam ott, a munkásszállón laktunk. Egy hétvégére hazajöttünk,
édesapám a f városban érezhet feszültségek miatt engem nem vitt
vissza. visszament, de a gyárat az utcai harcok idején nem hagyta
el. Onnan ment nyugdíjba 1963-ban.
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Édesanyámnak nem volt sok földje, de édesapámmal azonos
megítélés alá esett. Makón maradt, a Közgazdasági Technikum
konyháján tudott elhelyezkedni. 1956 szeptemberét l oda jelentkeztem gyors és gépírást tanulni. A tanfolyamot kitűn eredménnyel el is
végeztem, de állást sehol sem kaptam.
Egy rokonunkon keresztül felvettek szülészn tanulónak Szegedre. 1 év múlva kiderült, hogy kuláklány vagyok. Az igazgatón
felhívta a hasonló debreceni iskolát, és a második évet ott végeztem
el 19 évesen. Ott is éreztették velem, hogy nem „közülük való” vagyok. Az oklevelemet nem az ünnepségen kaptam meg, hanem utána
behívtak az igazgatói irodába, és ott adták oda. Aztán be kellett adni
a jelentkezésünket, hogy hol szeretnénk dolgozni. Én beírtam Szegedet, Debrecent, Orosházát, Vásárhelyt. Végül egy kis községbe,
Medgyesegyházára kerültem. Akkor azt se tudtam, hogy hol van az a
település. 1959-ban álltam munkába. El tte beszéltem az ottani f orvossal, aki tudta, hogy kulákszül k gyermeke vagyok. Azt mondta,
hogy ha oda költözöm, akkor végezzem el ott a középiskolát levelez
tagozaton, érettségizzem le. Ez 1963-ban sikerült munka mellett. Végül rendez dött az életem, de a hátrányos megkülönböztetés sok
szenvedést, az örökségem elvesztése sok kárt okozott nekem. A rendszerváltáskor visszaigényeltem a szüleim földjeit, de a földhivatalban
a papírok egy részét megsemmisítették. Így a kárpótlás csak az elvett
föld feléért járt. A gyümölcsösért és a tanyáért cserébe semmit sem
kaptam vissza, fellebbezésemet Szegeden elutasították.”101
V. Z. 67 éves nyugdíjas műszaki rajzoló
„A családunk kétévi internálást szenvedett el a Rákosikorszakban a kuláküldözések idején. Miel tt elvittek volna bennünket, édesapámat többször bevitték a sz regi rend rségre, ahol alaposan megverték. De hajthatatlan volt, ragaszkodott a magángazdaságához, bizonyára emiatt internáltak minket. Ha kijöttek szemlére,
akkor mindenbe belekötöttek, mindenért fizetni kellett.
1951. október 31-én éjfélkor megállt újszentiváni házunk el tt
egy teherautó. Édesapám, V. E. a Deszk melletti tanyán dolgozott az101

T. D-né G. K. J., medgyesegyházi lakos szóbeli adatközlése alapján.
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nap. El tte egy órával értek haza. Nagyon esett az es . Bejöttek az
ávósok géppisztollyal, a szüleimet a fal mellé állították. Azt kérdezték, hogy hová rejtettük el a fegyvereket. A szüleim mondták, hogy
nekünk nincsenek fegyvereink. Aztán elengedték ket. Mondták, hogy
két órájuk van pakolni, kitelepítenek bennünket. Fél óra múlva szóltak, hogy letelt az id . Az ávós zárta be az ajtót. Én bent felejtettem
az alvós babámat, de hiába könyörögtünk neki, nem engedett vissza
érte. Felszálltunk a teherautóra. Nem tudtuk hová visznek minket. A
szegedi nagyállomáson már vártak a marhavagonok. Betuszkoltak
bennünket, több családdal együtt. Elindultunk. Mindenki azt hitte,
hogy Oroszországba visznek minket. Édesapámnál, volt egy kis kukorica, és azt szórta ki a vagonból, mondván hazataláljunk majd, ha
visszafelé jövünk.
A táborban voltak kisgyerekek, fiatalok, öregek. Köztük a
nagymamám 65, édesanyám 24, édesapám 35 és én, akkor 5 évesen.
Amikor odaértünk Ebesre102, beraktak minket egy tyúkólba. Kés bb a
kitelepítettekkel építtettek egy óriási fabarakkot. Ebben lakott az öszszes kitelepített. A földön aludtunk. A férfiak és az asszonyok reggelt l estig dolgoztak. Gyapotot termeltek. Nyáron borzalmas meleg volt
a barakkban, ezért kint aludtunk a barakk el tt. Volt egy kedves kutyás rend r, aki nagyon szeretett engem, mindig hozott nekem valami
kis ajándékot, élelmet. Küldtek néha csomagot is. Vagy megkaptuk,
vagy nem. Ha megkaptuk, akkor a fele biztos hiányzott, mert kiszedték bel le, ami tetszett nekik. Ott jártam els osztályba, az iskola egy
tanyán volt. A szántáson keresztül jártunk gumicsizmában. Es s id ben lehetetlen volt oda jutni. A második évben megengedték, hogy
vályogból házat építsünk, édesapám is épített egyet. Gyakran voltam
éhes, és mindig kifogásoltam a nagymamámnak, hogy az étel tea és
pirítós volt. Anyukám mesélte, hogy sok fiatal felakasztotta magát,
mikor oda került, kilátástalan volt a helyzet. Azt hittük, soha nem kerülünk ki onnan. 1953. augusztus 29-én megkaptuk a papírt, hogy

102
Az ebesi tábor a 12 hortobágyi tábor egyike. 1951 és 1953 között állt fent. Kezdetben Zala,
Vas és Somogy megyéb l érkeztek ide családok. A második szerelvény Szeged környékér l
érkezett. A tábor befogadóképessége 1070 f volt. A feloszlatás után az épületeket porig rombolták. In: Hortobágyi kényszermunkatáborok 1950-1953. (2010) Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete, Budapest.25.
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hazamehetünk.103 De csak október 31-én hagyhattuk el a tábort. Nem
engedtek vissza minket Újszentivánra. Újszegedre kerültünk egy id s
sváb házaspár mosókonyhájába. Édesapám egy gyapjúbegyűjt ben
dolgozott. Édesanyám egy gát rnél. F zött, mosott nekik, mert a gátr felesége nagyon beteg volt. Kötött is másoknak. A szüleimet nem
engedték be a falunkba. A második osztályt a szerb iskolában végeztem el. Akkor rokonaimnál laktam, a szüleim úgy lopóztak be éjszakánként a faluba, hogy lássanak engem. Második osztály után viszszaköltöztem a szüleimhez. A harmadikat és a negyediket a szegedi
Tisza-parti Általános Iskolában végeztem el. Negyedik után behívatták édesapámat. Az igazgató javasolta, hogy vegyenek ki az iskolából, mert én kulákgyerekként feketelistán szerepelek. 1956 után viszszajöhettünk az újszentiváni háromszobás házunkba. Az egyik
szobában a tsz búzája volt, a másikban egy rend r lakott, a harmadikban laktunk mi. Egy ágy és három szék volt a szobában. A szüleim
név szerint tudták, hogy a falubeliek közül ki mit vitt el t lünk. De
senkinek sem jutott eszébe, hogy vissza kellene adni valamit. Mindent
elvettek, juhokat, disznókat, 50 - 60 hold földet, pedig édesapám 14
éves kora óta dolgozott a földjén. A rend r, aki a fiával és a feleségével lakott a házunkba, nagyon rendes volt. Másfél év után kiköltöztek. Édesapám kért kártérítést, mert a ház gyakorlatilag lakhatatlan
volt. A kérelmét elutasították. Egy évig egy sváb házban laktunk, ami
akár a mienk is lehetett volna, de édesapám azt mondta, hogy más
házában nem akar élni, és visszaköltöztünk a mi romos házunkba.
1957-ben kaptunk 5 hold földet és 5000 Ft-ot. Középiskolába, a szegedi Tömörkény István Gimnáziumba – azt mondták – csak akkor
vesznek föl, ha édesapám belép a tsz-be. Így kényszerítették a belépésre. A tsz-ben birkapásztor volt. Fél évig tsz elnök is volt, de ez a
munka nem neki való volt, nem bírta tovább fél évnél. Az iskolában
atrocitás nem ért. Csak az volt furcsa, hogy mindig azt kérdezték,
hogy Te otthon nem magyarul beszélsz? Az utcán igyekeztünk halkan
beszélni, de nem bántottak bennünket szerb beszédünkért. Hétvégenként és a szünetekben én is segítettem a szüleimnek a földművelésMinisztertanács 1034/1953. sz. határozata az internálás és az 1951-ben elrendelt kitelepítés
megszüntetésér l. In: MTK IV. 1944-1970. (1983) 1069.
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ben, és vigyáztam az állatokra. A gimnáziumban mindig kívülállónak
éreztem magam. Nem bántott senki, csak a szerb barátn mmel együtt
ki voltunk közösítve. A szüleim nagyon szorgalmasak voltak. Hitel
nélkül, az összegyűjtött pénzb l felépítettek egy új házat 1975-ben.
Testvérével k vették az els kocsit a faluban. Felülmúlta azokat,
akik szétszedték és elvitték az értékeinket. A rádiónk például a tanácsházára került. Hosszas hercehurca után kaptuk vissza. Kés bb
pályáztam egy állásra a belgrádi magyar nagykövetségen. Természetesen nem kaptam meg, mert egy volt kitelepített kulák gyermeke nem
kaphatott ilyen állást. A rendszerváltozás utáni kárpótlás természetesen nem tehette jóvá a családunk életében bekövetkezett szenvedéseket. A tsz-en kívül 6 hektár földünk maradt, ezt most a tsz műveli, és
kapok érte 8000 Ft járadékot havonta.”104

Összegző gondolatok
A mondás szerint a történelmet mindig a gy ztesek írják. A
második világháború utáni Magyarországon a kommunizmus béklyójába kötött nemzet is ehhez hasonlókat élt át. A Rákosi-diktatúrában
kezdeményezett er szakos átalakítási programok teljesen felborították a magyar gazdaság és társadalom korábbi állapotát. Ennek a
programsorozatnak volt része a mez gazdaság kollektivizálása és a
gazdagparasztság likvidálása. A felfoghatatlan rombolás és a hallgatásra kényszerítés olyan feszültséget halmozott fel az emberekben,
amely az 1956-os forradalomban tört a felszínre. Azonban egy nemzet erejét újra földbe tiporták, és a hallgatás rablánca újra nyakunkban maradt. A Rákosi-korszak negatívumairól továbbra sem volt
szabad beszélni, a feszültség ott lappangott a Kádár-korszakban is.
Ez a kényszeredett hallgatás és a tabutémák kerülése végleges károkat okozott a magyar nép életfelfogásában és mentalitásában.
1989/1990-ben megtörtént a rendszerváltás, és ezek a témák
kikerültek a némaság mélyéb l. A mai történelemkutatás és a mai
fiatalság feladata az, hogy ezeket a témákat kutassa, feltárja, hiszen
élnek még azok az emberek, akikkel ezek a borzalmak megtörténtek.

104

V. Z., sz regi alatti lakos szóbeli adatközlése alapján.
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k számunkra a leghitelesebb források. Az általuk közölt információk pedig a legfontosabb értékek a következ generációk számára.

13. kép: A hortobágyi munkatáborok elhelyezkedése (térképvázlat)
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Írott mellékletek
1. sz. írott melléklet: A felmérés adatlapja a kulákká nyilvánításhoz
A felmérésben a következ adatokat kellett feltüntetni105:1.
sorszám, 2. név, 3. állandó lakhely, 4. foglakozás, 5. összes földterület (kh és négyszögöl), 6. ebb l szántó, 7. kert és gyümölcsös, 8. sz l , 9. egyéb, 10. összes földterület kataszteri tiszta jövedelme aranykoronában, 11. csépl gép, elemi vagy gépi er vel meghajtott
munkagéppel rendelkez ipari üzeme (malom stb.), kereskedése
vagy vendéglátó üzeme volt-e vagy van-e, 12. volt-e 1949-ben mez gazdasági fejlesztési járulék fizetésére kötelezve. 13. megjegyzés
(ide kellett írni, ha kitelepítették, elköltözött vagy kulákhatár alatt
van a listán).
2. sz. írott melléklet: Kulákok száma a makói járás településein az
1950-es és az 1952-es felmérés alapján106
Az 1950-es felmérés szerint Ambrózfalván 7, Apátfalván 82,
Csanádon 54, Csanádalbertin 8, Csanádpalotán 68, Ferencszálláson
8, Földeákon 49, Királyhegyesen 8, Kiszomboron 35, Klárafalván 5,
Kövegyen 3, Nagylakon 7, Nagymajláthon 7, Pitvaroson 7,
Püspöklelén 15 kulák volt. A járás települései közül Óföldeák község
kuláklistája hiányzik.
Az 1952-es felmerés az alábbi helyzetet tükrözte: Ambrózfalván 9, Csanádon 144, Csanádalbertiben 16, Csanádpalotán 99, Ferencszálláson 8, Földeákon 67, Klárafalván 3, Királyhegyesen 17,
Kiszomboron 47, Kövegyen 4, Nagylakon 2, Nagymajláthon 9,
Óföldeákon 20, Pitvaroson 17, Püspöklelén 15 f min sült kuláknak.

105
106

MNL CSML ML, Makó Járási Tanács Végrehajtó Bizottság VB iratai 1950/239
MNL CSML ML, Makó Járási Tanács Végrehajtó Bizottság VB iratai 1952/688
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3. sz. írott melléklet: Cs. I. (73 éves) és felesége (Kiszombor) sorsáról
„A csépl gépt l a beadásig.”
„14 kat. h. földünk volt. A szüleim krumplit, gabonát termeltek. Volt tehén, meg 3 ló, meg ökrök. Önállóan műveltük a földet, segítségünk sosem volt. 1950-ben per indult édesanyám ellen, mert a
sertésbeadást vásárolt sertésb l teljesítette. 1000 Ft pénzbüntetést és
4 hónap börtönt kapott. Mindent elvittek, a kocsit, a lovakat, a szerszámokat, a bútorokat. Két szekrényt, két széket hagytak, a konyhaasztal helyére téglát hoztak be, és arra egy deszkát tettek, az lett a
konyhaasztalunk.
Iskolában is rosszabb jegyet kaptam, mint ami járt. Közölték
velem, csak annyit tanuljak, hogy ne bukjak meg, mert úgyse vesznek
föl sehova. A parasztgyerekek akkor már szakmát tanultak, de engem
nem vettek föl sehova. 18 éves koromig itthon voltam, utána Budapestre mentem, hogy ne kelljen a tsz-ben dolgozni. Édesanyám bevitte a földet a tsz-be. A szerencse az volt, hogy korábbról ismertem egy
Szerbiából áttelepült bérest, aki szintén Pesten lakott, így tudott
nekem segíteni. Kezdetben nála laktam, majd miután elkezdtem a
gyárban dolgozni, sikerült albérletet találnom. Kiszomboron még a
sof rtanfolyamot sem végezhettem el, azt is Pesten kellett. Mindig
csak másodosztályú munkákat kaptam. Kés bb kártérítést nem kaptam.”107
A felesége visszaemlékezése: „A beszolgáltatás borzasztó
volt. Tyúkunk volt, abból beadni nem okozott gondot, de a kacsát,
meg a libát úgy kellett megvennünk. Ha valaki egy disznót vágott,
abból nem kellett beadni, de mi mindig két disznót vágtunk. Oda kellett ingyen adni a zsírt. A galamboknak sem hagytak élelmet. A csépl gépt l egyenesen a magtárba kellett vinni a gabonát leadni. A
csépl gépnél adtak egy papírt, hogy mennyit kell beadni. Aztán, ha
az kevés volt, még a padlást is lesöpörték.

107

Cs. I., kiszombori lakos szóbeli adatközlése alapján.
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Ha most oda mennének akárkihez, és elvennék az autóját, elvinnék a bútorait, kirámolnának mindent, gondoljuk el, hogyan érezné magát. Ezt soha nem lehet elfelejteni.”108
4. sz. írott melléklet: F. J., 78 éves (Ferencszállás) nyilatkozata –
Közgazdász, Ferencszállás volt polgármestere, Ferencszállás díszpolgára.
Nyilatkozata a szalagtelepülés gazdagparasztjainak jellemz it
foglalta össze. „A ferencszállási kulákok f leg búzát és kukoricát
termeltek. A faluhoz tartozó földek területe igen kicsi, ezért a kulákok
földjeinek jó része Deszkhez is átnyúlt. A faluban a gazdagparasztok
voltak a legnagyobb munkaadók. A kulákok nevét a mai napig tanyák, dűl k elnevezése rzi.”109 Ez az utóbbi információ arra is utalhat, hogy a helyiek jó emlékezete rzi a falu vezet rétegének emlékét.
5. sz. írott melléklet: B. I., 85 éves (Makó) gazdálkodó szóbeli közlése
Nagyapjáék több helyen bírtak földet. Ezt az édesapja b vítette ki. Krumplit, hagymát, búzát, kukoricát, herét termeltek. Tanyájuk
volt Királyhegyesen.110 B. I.-nak is több helyen volt földje, lova, tehene, sok állata, gépei. A földje egy részét elvették, a többit bevitte a
tsz-be. A Kádár-korszakban ott dolgozott, majd a rendszerváltáskor
kapott az elvett földekért kárpótlást.
6. sz. írott melléklet: H. I., 85 éves és felesége (Makó) emlékezése
„Egy réteg megfojtása.”
„A világháború után sokan úgy gondolták, hogy Magyarországon igazi demokrácia lesz. A tulajdonnal rendelkez keresked ,
kisiparos, nagyiparos, gazdálkodó réteg vette vállára az ország újjá108
109
110

Cs. I-né, kiszombori lakos szóbeli közlése alapján.
F. J., ferencszállási lakos szóbeli adatközlése alapján.
B. I., makói lakos szóbeli adatközlése alapján.
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építését. A kommunisták pártja azonban a szovjetek támogatásával
vezet szerepre jutott, és a tulajdonnal bíró embereket osztályidegeneknek nyilvánította. A kulák szót nem tudom elfogadni Magyarországon, földbirtokosokról van szó, akiket, mint önálló létfenntartókat
az MDP nem irányíthatott. Ezért megkezdte likvidálásukat. A megvalósításhoz az egész országban össze kellett írni a tanyás parasztokat,
akiket nem érdekelt a politika, csak a termel munka, hiszen ebb l
éltek. A kommunisták ezt nem tudták elfogadni, ezért tönkre akarták
tenni ezt a réteget. Ennek egyik módja az adóztatás volt. Teljesíthetetlen terheket róttak a gazdákra. Szinte havonta emelték az adókat
és a beszolgáltatást. Borzasztó id k voltak.”111
A feleség: „Ezt én magam is átéltem, hiszen édesapám révén
én is osztályidegen voltam. Mifelénk nagyon jók voltak a földek, nem
voltak kizsigerelve. A műtrágya káros hatását sikerült kiegyenlíteni a
föld min ségével. A gazdagparaszt, aki tartott jószágot, sosem használt műtrágyát. Ilyen volt az én édesapám is. A termésátlag nem
romlott ezen a környéken a föld min sége miatt.
A tanyát 24 óra alatt kellett elhagynunk, semmit nem vihettünk
magunkkal. Édesapámnak volt gépe, végzettsége szerint géplakatos
volt, fejlesztette tudását, kovács lett. Mikor el kellett hagyni a házunkat, két kocsival jöttek, és mindent összeszedtek. A fal mellett álltunk
megszeppenve, az összes gazdasági felszerelést elvitték, még a padlást is kipucolták. Elvitték édesanyám varrógépét, a függ lámpáját
és mindent, amit találtak. Ezt soha nem lehet elfelejteni, ezt nem lehet
kitörölni az ember emlékezetéb l!112 A Rákosi-rendszerben, miután
elvették mindenét, édesapja nagyon nehezen talált állást, végül a
nagybátonyi bányában helyezkedett el, máshova nem vették fel, sok
kuláktársával együtt. Itt tudta hasznosítani iparos végzettségét. Nagyon sokan éltek még így ekkor. Mindenkit tönkre tettek egészségileg,
anyagilag, és megalázták ket erkölcsileg is, mert ez volt a parancs.
Az ellenállókat elvitték éjjel, és kivitték ket a Szovjetunióba vagy a
Hortobágyra internálták. Itt istállókba és ólakba helyezték el ket,
embertelen körülmények közé.

111
112

H. I., makói lakos szóbeli adatközlése alapján.
H. I-né, makói lakos szóbeli adatközlése alapján.
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Úgy emlékszem, a kulákcsaládok gyerekeit nem vehették föl iskolákba sem. Már középiskolába sem, nemhogy egyetemre. S t el re
jelezték, hogy ne is jelentkezzenek, mert nem veszik föl. Sokan mentek
iparos mellé tanoncnak, és sokan disszidáltak Jugoszlávia felé. Képtelenség megérteni, hogy ember az embertárásával hogy bánhat így.
Féltek, hogy ha nem teszik tönkre ezt az osztályt, akkor felülkerekedik.”113
7. sz. melléklet: V. D. (Újszentiván) élete az 1950-es években – 1992
óta 2 fiával gazdaságot működtet.
„Már nagyapámnak 100 kat. h. földje volt, tulajdonát szétosztotta a fiai között, akik szintén gazdálkodtak. Édesapámnak, V. M.nak 114 sok állata volt: 2 ló, csikók, 2 tehén, borjú, disznók, 70 juh.
Földje 40 kat. h. Iskolába jártam, mellette a gazdaságban is segítettem. A Rákosi-id szakban édesapám nem lett tsz-tag. Mindig zaklatták ezért. A behajtók lesöpörték a padlást. Búza nem lehetett egy
szem felesleg sem. Mindig találtak valamit, amiért megbüntettek
minket. Ha találtak egy fűszálat a padláson, az tűzveszélyes volt. A
birka és a disznó alatt nem lehetett trágya. Szerintük minden nap kellett volna trágyázni. Egyszer ezért meg is büntettek minket 3000 Ftra. A tehenet le kellett adni, hogy vehessünk búzát, hogy a beszolgáltatást teljesíteni tudjuk. A lovakat is a tsz-be kellett adni. Gép nem
volt, de vetni kellett valahogy, ezért vettünk új lovakat. A lovak beadása után nem gy zködték apámat többé. A falubeli P. L-t, akinek 4
hold földje volt és 9 holdat bérelt mellé 115, majdnem agyon verték,
mert nem akarta adni a lovait. Bármikor elvihettek bennünket, mint
más falubelieket, rokonokat, akiket Tiszaszentimrére, majd Ebesre
vittek. Hozzánk is bejöttek a házba a nyomozók, egyik szobában bútorunk se volt már, csak krumpli. Nem tudtak már mit elvinni. A földeket elvették, csak 3 hold maradt, a többi a Felszabadulás tsz-hez
H. I-né, makói lakos szóbeli adatközlése alapján.
Kulákok Újszentiván községben. 12. ssz. In: VECSERNYÉS János (2006): Újszentiván története. Szerk.: BLAZOVICH László. Kiadja Újszentiván Község Önkormányzata a Csongrád Megyei Levéltár közreműködésével. Szeged, 481.
115
Uo.: 27. ssz.

113
114
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került. Édesapám, V. M., gazdasága elvesztése után a téglagyárban
dolgozott, Sz regen.
Mi szerbek vagyunk, de abban az id szakban nem volt szabad
szerbül beszélni. Középiskolába járhattam, de állandóan kaptam a
„pofonokat”, mert szerb is vagyok, meg kulákgyerek is. Dolgozni
sem engedtek. Bementem a hivatalba és hazudtam, hogy kapjak munkakönyvet. Felmentem Pestre, mert itt nem engedtek volna dolgozni,
csak akkor, ha apám belép a tsz-be. Amikor Pestr l hazajöttem, az
1960-as években – nem tehettem mást – én is a tsz tagja lettem. Brigádvezet nek is megtettek, de még akkor is többször a szememre vetették, hogy mit akar itt egy kulák gyerek.
Kisebbségi megkülönböztetések is sújtottak bennünket, mert a
kitelepített szerbeket nem engedték vissza a házukba, a magyarokat
igen.116 Nagybátyám, V. Gy.117 Magyarcsanádon jutott egy házhoz.
Nem volt semmijük. Mindent elvettek t lük is. Vittem nekik egy borjút, miután hazajöttünk, újra talpra álltunk. Az apám volt az els , aki
kocsit vett a faluban. Rokonaim mindenkit felülmúltak szorgalomban.
Mikor visszakaptuk a földet, fejenként 300 aranykoronát ért.
Az unokatestvéremmel megosztottuk a földet. Azóta 90 hektár földünk
lett. Hárman dolgozunk a földön a két fiammal.”

V. D., újszentiváni lakos szóbeli adatközlése alapján.
Kulákok Újszentiván községben. 14. ssz. In: VECSERNYÉS János (2006): Újszentiván története. Szerk.: BLAZOVICH László. Kiadja Újszentiván Község Önkormányzata a Csongrád Megyei Levéltár közreműködésével. Szeged, 481.

116
117
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14. kép: Kárpótlási jegy

15. kép: A hortobágyi munkatáborokba internáltak emlékműve

Képek forrása:
Magyar kódex 6. Magyarok a 20. században. Szerkeszt :
Szentpéteri József. Budapest, Kossuth Kiadó. 2001. 69-71., 432.
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1. kép. A Zeitler-malom napjainkban
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A Zeitler-malom története
Zeitler Rudolf és társai 1877-ben kaptak iparengedélyt malom
működtetésére. A malom b vítése és korszerűsítése 1912/1913-ban
történt meg. A Vásárhelyi utcán található vállalkozás ezzel a vármegye els számú malomipari vállalatává vált.1
1913. június 8-án alakult meg a Zeitler Rudolf és Társai G zmalom és Jéggyár Rt. A részvények többségét 1916-ban a budapesti
Magyar Bank megszerezte, így a cég neve is változott: Gellért G zmalom Rt.-re.
1923-ban Tóth Ferenc hódmez vásárhelyi és orosházi malomtulajdonos vásárolta meg a Magyar Banktól a részvényeket. A név
ekkor Tóth Ferenc és Társai G zmalom Rt. Makó lett. A vállalkozás
1950-ig ezen a néven működött. 1950-ben ugyanis államosították és
a Makói Malom nevet kapta.
A malom tulajdonosai szorosan köt dtek valamely egyházhoz,
ezért a makóiak népiesen „hív malomnak” nevezték a malmot.2

Kronológia
1877: Zeitler Rudolf és társai engedélyt kaptak malom működtetésére.3
1885-ben a g zmalom udvarán lév kút napi ezer akó vizet
adott. Ennek oka az ardicsi Kiscsorgó és a Bels nyomáson lév
Nagycsorgó medrének feltölt dése volt. 4
1901-ben két telefon is volt Zeitler Rudolf nevén: a 36-os és a
37-es. Az egyik a Vásárhelyi utca 12. szám, a másik a Deák Ferenc
utca 8. szám alatti ingatlanba volt bekötve.5
1902. szeptember 10. engedélyt kaptak cukorárusításra a makói magyar királyi pénzügyigazgatóságtól.6
MNL CSML ML Tóth malom iratai 1913/678
www.nlvk.hu. Letöltve: 2015. október 24.
3
MNL CSML ML Tóth malom iratai 8129.
4
Tóth Ferenc: Városfejlesztés (2004) In: Makói Monográfia 6. Szerkesztette: Tóth Ferenc.
344.
5
Tóth Ferenc: Urbanizáció és településszerkezet. In: Makói Monográfia 5. Szerkesztette: Tóth
Ferenc. 182.
6
MNL CSML ML Tóth malom iratai 15655/II. 1902. számú rendelet
1

2
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A szegedi nagyárvíz (1879) el l Makón kerestek menedéket a
nazarénusok. Anyagilag a Zeitler-malom támogatta ket. 1908-tól
Zeitler Rudolf volt a vezet jük. Rudolf 1912-ben meghalt.7
1913. június 8. Megalakult a Zeitler Rudolf és Társai G zmalom és Jéggyár Rt. Els igazgatósági ülését június 8-án tartották. Jelen volt: Mandl Zsigmond vezérigazgató, Zeitler Gusztáv vezérigazgató-helyettes. Szóllás Gyula igazgatósági tag, Wizinger Károly és
Dr. Dózsa Simon ügyvédek.
Tájékozódtak a megalakulás részleteir l. A jogi ügyek intézésével Dr. Dózsa Simont bízták meg. A részvények darabonkénti értéke 4,38 korona volt.
A felügyel bizottság tagjaivá választották: Dr. Galambos Ignác polgármestert, Bund Henrik takarékpénztári igazgatót, Nagy István gazdálkodót és Kiss Károly keresked t. 8
1913. június 16. Iparigazolványt kapott a g zmalom, vám rlés, lisztkereskedés, jéggyártás és árusításra Makó Rendezett Tanácsú Város Polgármesteri Hivatalától.9
1916. január 21. A Zeitler-malom telepengedélyt kért háromemeletes műmalom építésére. Az újság kiemeli, hogy a befektet nek
jó a konjunkturális érzéke, hiszen leégett a Pataky-malom, de a lisztszükséglet változatlan maradt.10
1916. február 26-án a vállalat megveszi az 569/b jelzésű házat a Vásárhelyi utcán. Az ingatlan kiskorú tulajdonosait özvegy
Tóth Istvánné képviselte. Gyermekei Lajos, Erzsébet, Margit, Ern
és Etel ekkor még kiskorúak voltak. A vételár 10 ezer korona volt.11
1916. októberében, az ekkor már Gellért G zmalom Rt. vásárolja meg a Zeitler család Vásárhelyi utcai házát 70 ezer koronáért.
Az ingatlan tulajdonviszonyai szétaprózottak voltak. Rudolf gyermekei és rokonai egyaránt tulajdonossá váltak az öröklés következtében: Kiss Károlyné Zeilter Mária, Nyári Józsefné Zeitler Vilma, Tamás Mihályné Zeitler Ilona, Holler Györgyné Zeitler Etel. A kiskorú

Makói Független Újság 1912. április 10. A Zeitler-malom b vítése. 2.
MNL CSML ML Tóth malom iratai 1913/45
9
Uo.
10
Makói Újság 1916. január 21.
11
MNL CSML ML Tóth malom iratai 1916/34
7

8
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Zeitler Juliannát Tamás Mihály képviselte. Özvegy Zeitler Rudolfné
volt jelen a kiskorú Zeitler Rudolf, József és Etel helyett. A család
orosházi ágának is volt tulajdonrésze: Feldmann Lénárdné Zeitler
Erzsébet, Zeitler Nándor, Feldmann Kálmánné Zeitler Margit. Zeitler
Gusztávot12 Kiss Károlyné Zeitler Mária képviselte. Valamennyien
Zeitler Gizella örökösei voltak.13
1916. június 18-án igazgatósági ülést tartott Zeitler Rudolf és
Társai G zmalom és Jéggyár Rt. Jelen voltak: T key Jen elnök,
Szóllás Gyula igazgatósági tag, Jaczkó Emil ügyvezet igazgató, Dr.
Dózsa Simon ügyvéd. Bejelentették, hogy a Magyar Bank a részvények többségét megvásárolta.14
1916. augusztus 2. Igazgatósági ülésen a leltár és a vagyoni
mérleg el terjesztésér l, továbbá a felügyel bizottság jelentésének
meghallgatásáról volt szó.
1916. augusztus 13. Gellért G zmalom Társaság els igazgatói ülése. Jelen voltak: T key Jen , Bér Gyula, Pográcz Sándor,
Jaczkó Emil, Kecskeméty Imre, Hoffman Ignác. Dr Dózsa Simon.
Elnöknek öt évre T key Jen t, alenöknek Bér Gyulát választották.
Ügyvezet igazgató négy évre Jaczkó Emil lett, évi 10 ezer
koronás fizetéssel.
Ügyésznek Dr. Dózsa Simont választották, évi 1500 koronás
tiszteletdíjjal.
50 ezer korona értékű hadikölcsönt jegyeztek.
Kezdeményezték új igazgatói lakás vásárlását, mert a korábbi
állapota nem volt kielégít .
Igazgatósági tagok évi tiszteletdíjai: Spitzer Lipót (300 korona), Zajkás Zakariás (230 korona), Sternád Ferenc (350 korona),
Mondik János (350 korona), Pilinyi Lajos (300 korona), Stern Rózsi
(160 korona), Páger Illés (220 korona), Lukács Pál (180 korona),
Lengyel Antal (200 korona), Bíró István (200 korona), Joó Imre (200
korona).15
Zeitler Gusztáv a Jókai utcán lakott, vaskereskedése a Hunyadi utca belvároshoz közelebb
es végén volt. Támogatta a katolikus egyházat, az 50-es években a kuláklistára is felkerült.
13
MNL CSML ML Tóth malom iratai 1916/2/4
14
MNL CSML ML Tóth malom iratai 1916.I/2b
15
MNL CSML ML Tóth malom iratai 1916/23
12
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2. kép: Igazolvány Zeitler Rudolf részére cukorka árusításról (1902) 16

16

MNL CSML ML Tóth malom iratai 2944/1902
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1916. augusztus 19. Igazgatói ülés: döntés született a Zeitlerféle ház és telek megvásárlásáról 70 ezer koronáért.17
1924-ben lisztraktár és garázs épült.18
1926. novemberében engedélyt kaptak ártézi kút fúrására.19
1937. november. Munkaadói jelentés üzemi balesetr l. Egy
munkás ujjait megvágta egy kötél. Emiatt ki kellett tölteni a munkaadói jelentést az üzemi balesetr l. A harmincas évek végén történt
balesetek jelentései egy mappában vannak, azonban a tinta er sen
elmosódott rajtuk, így nehezen, vagy egyáltalán nem olvashatóak.
Balesetek ritkán fordultak el . A jelentések alapján apróbb sérülések
történtek. A munkát minden esetben beszüntették, az ügyet kivizsgálták, a munkást az napra hazaküldték.
Az üzemi balestr l készült jegyz könyveknek a következ
adatokat kellett tartalmaznia: munkaadó neve, telephely címe, baleset
id pontja, sérült adatai (név, cím, születési id , beosztás), a baleset
id pontjáig hány órát töltött munkában, a baleset folyamatának leírása, a balest oka, a tanúk neve, a munkaadó kit l szerzett tudomást a
balesetr l, a munkás biztosítójának megnevezése.20
1941. október 11. A malom gabonaraktározási engedélyt kapott.21
1944 során súlyos szénhiány, továbbá munkaer hiány volt a
behívások miatt. 24 órás munkarend helyett 16 órás munkarendre álltak át. A székelyudvarhelyi piacon 22 %-os részesedést ért el a malom.22
Ingatlanvásárlások 1947-ben: Hosszú u. 3. , Vásárhelyi u 10. ,
Arany János u. 6. , Vlassits u 4. , Teleki u. 16.23
1948. október 23-án készült egy jegyz könyv a Tóth Ferenc
és Társa Műmalom Rt. helyiségében. E szerint a malomban 1946.
augusztusától 1948. július végéig több esetben hajtottak végre fekete rléseket. A jegyz könyv felvételekor jelen voltak: Fejér Ferenc

MNL CSML ML Tóth malom iratai 548/1916
MNL CSML ML Tóth malom iratai 123/1926
19
MNL CSML ML Tóth malom iratai 156/1937
20
MNL CSML ML Tóth malom iratai 555/1941
21
MNL CSML ML Tóth malom iratai 345/1944
22
MNL CSML ML Tóth malom iratai 234/1947
23
Uo.

17

18
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tiszt, Szalai Árpád, a minisztérium által kinevezett vállalatvezet és
L kös Károly f könyvel .
Az 1946. augusztus 1. el tti úgynevezett „malteren kívüli rlésekr l” nem maradt fenn bizonyíték, és azt tanúk sem tudták meger síteni. 1946. augusztus 1. és december 31. között nem folyt fekete rlés a malomban, azonban az Rt. az alkalmazottainak a kollektív
szerz désükben foglalt fejadagjukon felül is biztosított korpa és hulladékdara különjuttatást. A gond az volt, hogy ezek után nem fizették
be az általános forgalmi adót. 1946. augusztus 1. és 1948. július 31.
között eltelt 24 hónap alatt 85 682 Ft adótartozást halmoztak fel.
A jegyz könyv kitér arra is, hogy amennyiben 1946-ban nem
történt fekete rlés, akkor milyen módon tudott a malom a munkásai
részére többletjuttatást adni. A szakért k szerint ez annak volt köszönhet , hogy a malom tökéletes berendezése miatt a rendeletekben24 el írt rlési százalékon felül volt képes rlést végezni.
A malom 1947-ben 420 mázsa búzát rölt feketén, amely a
birtokában maradt és azt könyvein való keresztülvezetés nélkül forgalomba is hozta.
1948-ban további 710 mázsát érintett a fekete rlés. A jegyz könyv szerint a malomban különböz személycserék útján igyekeztek eltűntetni a fekete rlések nyomait, azonban ez nem volt sikeres.
Az ülés végén megjelent özvegy Paksy Jánosné és Paksy János
is, akik gyanúba keveredtek a fekete rlés és zugértékesítés kapcsán.
k is nyilatkozatot tettek, azonban a jegyz könyv harmadik, egyben
utolsó oldala hiányzik, így ennek a vizsgálatnak az eredményér l
többet nem tudtunk meg.25
Munkaversenyek: 1949. március búza rletek szakágban országos els hely (30 malom vett részt benne).
Jelentések tárolt gabonaforgalomról: 27 ezer mázsa búza, 8
ezer mázsa rozs 1949 július végén. A kiutalások következtében folyamatosan csökkent a mennyiségük.
Magyar Országos Szövetkezeti Központ felé heti jelentéstételi
kötelezettségük volt. Búza és rozs rlemények készítése. (FIL, F z ,
EB, Ro, RL, AL, Fg)26
MNL CSML ML Tóth malom iratai 222/1948
MNL CSML ML Tóth malom iratai 222/1948
MNL CSML ML Tóth malom iratai 987/1949

24
25

26
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3. kép: Zeitler Rudolf iparigazolványa (1912)27

27

MNL CSML ML Tóth malom iratai 8129/1912
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A vállalkozás alkalmazottainak száma nem érte el a 100 f t,
így 1948-ban állami ellen rzés alá került. Az államosításra 1950 januárjában került sor.28

Adattár
1. Részvényesek 1913 júniusában29:
Részvényesek 1913 júniusában
Zeitler Etel
Zeitler József
Zeitler Rudolf
Zeitler Etel
Zeitler Juliska
Zeitler Gizella
Tóth Imre
Szóllás Gyula
özvegy Szóllás Józsefné
Husztig Lajos
Bund Henrik
Sonkovits János
Nagy István
Soós Lajos
Baranyi Antal
Veres Sámuel
Nacsa Péter
Mandl Zsigmond
Dr. Dózsa Simon
Chamilla Antal
Kiss Károlyné Zeitler Mária
Zeitler Gusztáv
Lövenstein József
özvegy Zeitler Rudolfné
28
29

MNL CSML ML Tóth malom iratai 123/1950
MNL CSML ML Tóth malom iratai 256/1913
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Részvények száma
(db)
12
12
12
35
35
35
75
5
112
2
2
4
30
37
30
10
5
100
10
1
48
67
1
113
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Kaufmann Adolf
Lövenbach Benedekné
Grosz Henrik
Kozma Sándor
Farkas Olga
Dr. Kiss Pál
Görbe István
Fodor József
Fodor Z. Mihály
Görbe Miklós
Id. Görbe Miklós
Nagy István
Bittó Gyula
Dr. Galambos Ignác
Dr. Galambos Emil
Pollák Sándor
Lövenstein Józsefné
Stein Jen
T key Jen
Rotter Gyula
Zeitler Vilma
Mészáros Julianna
Szóllás Lipót és Szóllás Gyula
Diós János
Glück Ignác
Pelitzer Sámuel
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5
10
2
2
1
2
4
2
2
8
4
10
1
2
2
5
1
20
40
16
32
75
10
20
1
2
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2. Munkások csoportosítása 1946-ban30:
Munkások csoportosítása
Gépházi személyzet
Fűt k és szénhordók
Lakatosok
Malmi személyzet
Molnárok
Lisztkiereszt k
Raktárnokok
Raktári munkások

3 brigád
2 brigád
3 brigád
2 brigád
2 brigád
2 brigád

A munkaid beosztása három műszakban történt: 6-tól 14 óráig, 14-t l 22 óráig, valamint 22 órától 6 óráig. A raktári munkások
reggel 7 órától 16 óráig dolgoztak, egyórás déli ebédszünettel. A fentiekb l látszik, hogy 8 órás munkaid ben dolgozott mindenki.
A következ tisztvisel knek külön határozták meg a munkaidejüket: Mészáros Rezs , Szabó János, Huszár Irma, L kös Károly,
Paksy Ferenc, Paksy József, Prohászka Lajos.
Munkaidejük gyakran változott, a cél az volt, hogy a malomban minden id ben legyen egy fels vezet .
3. 1922. január 14. Csorba József épít mester felmérése a Gellért
G zmalom Rt telkeir l és épületeir l. Értékük összesen: 5. 194. 676
korona.31
háromemeletes vámmalom
műmalom
raktár és iroda
lisztüzlet
fészer és szín
gyárkémény
magtár és zsákraktár
koptató
lakatosműhely
30
31

árnyékszék
trágyagödör
autószín
régi istálló
asztalos műhely
nagy raktár
kerítések
rámpa és burkolatok
igazgatói lakás

MNL CSML ML Tóth malom iratai 2-3-4/46
MNL CSML ML Tóth malom iratai 3/1922
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kazánház
gépház
jéggyár
fizet bódé
gépészlakás
kútház és mosókonyha

3 telek: Vásárhelyi utca- Epreskert utca 700 öl (igazgatói
lakás), Vásárhelyi utcaEötvös utca-Bolygó utca
2500 öl (malom), Aradi utca
414 öl (jéggyár)

1949-re az alábbiakkal b vül:
A Vásárhelyi utcán óvóhely és munkásétkezde épül. Az Aradi
utcán raktár, üres malom, toronyépület, gépházépület, műhely és istálló, továbbá alkalmazotti lakás került a listára.
A Bolygó utca 14. szám alatt f gépészi lakást alakítottak ki, a
Bocskai utca 6. szám alatt a f molnár kapott lakást.
4. Bérek 1937-ben32:
Bérek (óradíj fillérben – 1937 november)
Almolnár
60
Molnársegéd
48
Betanított munkás
43
Napszámos
35
N i munkás
23
A fenti bérekb l levonásra került a betegségi és aggkori biztosítás, továbbá a kereseti és a rokkant adó.
5. Érdekvédelmi szövetségek a malomiparban, 1945 el tt33:
Vidéki Malomiparosok Országos Egyesülete
Magyar skeresztény Malmok Szövetsége
Gyáripari Országos Központ
Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége
Vidéki Középmalmok Exportegyesületei
6. Vállalatok, amellyel üzleti kapcsolatban állt a malom, 1949 195034:
32
33

MNL CSML ML Tóth malom iratai 37/222
MNL CSML ML Tóth malom iratai 1945/88
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-

Nemesacél és Szerszám Értékesít Nemzeti Vállalat
Berté Gépszíjgyár B rművek Rt
Buchwald Tivadar Zsák-Ponyva-Zsineggyártó Rt
Energigazdálkodási Nemzeti Vállalat
Gyapjúkereskedelmi Nemzeti Vállalat
Irodaszer Ellátó Nemzeti Vállalat
Sertéshízlalási Nemzeti Vállalat
Sertéstenyészt Nemzeti Vállalat
Szegedi Papír- és Irodaszer Értékesít Nemzeti Vállalat
Magyar Felvonógyár Nemzeti Vállalat
Metalloglobus Fémértékesít Nemzeti Vállalat
Len- Kender és Juta Árukereskedelmi Nemzeti Vállalat
Magyar Országos Gépkocsi Üzemi Rt
POLUS-SIRIUS Művek Akkumlátor és Elemgyár Rt (Varta)
Karczag és Társa Rt (Műszaki, vas, olaj, autó- és
malomfelszerelési cikkek és malomgépek)
Ganz Gyár Rt
Kemény Manó Rt
Els Magyar Általános Biztosító Társaság
Malomipari Igazgatóság – Tiszai Malmok Malomipari Köz
pont

7. A malomnak az alábbi esetekben volt biztosítása az Els Magyar
Általános Biztosító Társaság és Gazdák Biztosító Szövetkezeténél35:
34
35

géptörés
autóbiztosítás
malomszavatosság
lakóházak tűzbiztosítása
kasszabetörés
malmi épületek és gépek kockázati biztosítása
készlet- és keretbiztosítás
készpénzbiztosítás
szénkészlet biztosítás

MNL CSML ML Tóth malom iratai 1949-1950/ 34-2
MNL CSML ML Tóth malom iratai 1948/334
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- Aradi utcai épület tűzbiztosítás
- Salgó-Tarjáni K szénbánya Rt
- Ipari Szénértékesít Nemzeti Vállalat
8. Jégár kalkuláció36:
Anyag, munkabér, rezsi, igazgatói költség, 8 % haszon, 10 %
forgalmi adó. 17% h fokveszteség.
4000 mázsa megtermelt mennyiség évente.
Felhasznált anyagok: ammóniák, ipari só, ólom, vasanyag, hajtószíjak, olaj, hajtókötél, karbantartás.
Egyéb kiadások: posta, telefon, utazási költségek, biztosítások.
9. Dolgozók 1947. november 29. (57 f ):37
özv. Paksy Ferencné
Paksy Ferenc
L kös Károly
id. Paksy Ferenc
Mészáros Rezs
Paksy János
Éget Ern
Pallagi János
Kiss Magda
Palócz Máté
Tóth Imre
Pilinyi Lajos
Pilinyi János
Szoboszlai József
Szirbik Bálint
Omlódi János
Pallagi Antalné
Kerekes István
Cseh István
36
37

M. Szűcs István
Puskás Miklós
Paku Péter
Mészáros Lajos
Hajdu Bertalan
Joó Imre
G bl János
Rezsán Sándor
Tápai Sándor
Tápai Sándorné
Kovács Imréné
Vad István
Boros János
Börcsök Ferenc
Balogh János
Szabolcsi Péter
Ficsek Gyula
Kelemen István
Simon Sándor

MNL CSML ML Tóth malom iratai 1947/678
MNL CSML ML Tóth malom iratai 231/1947
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Horváth József
Tézsla János
Moldován János
Burunkai István
Varga János
Bódi Imre
Berbakár Mihály
Kotormán Bálint

Szabó Mihály
Gajdi Sándor
Vizi Dániel
Szalai István
Paku Mihály
Eszék József
Fodor Mihály
Szerecsán Péter

10. Mérleg tervezet 1947. december 31.38
Mérleg tervezet
1947. december
31.
Áthozatal
Vagyon
Üzemi ingatlan

Üzemi berendezés
és felszerelés

38

Értékek ezer
pengőben
1.970.658

Telkek
Üzemi épületek
Jóléti építmények
Gépek és gépi berendezések
Üzemi felszerelések
Szerszámok
és
munkaeszközök
Szállítóeszköz és
szállító berendezések
Igazgatósági/irodai
és üzleti felszelések
Vegyes berendezé-

MNL CSML ML Tóth malom iratai 1947/778
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29.179
543.160
42.570

781.544
18.110
22.371
19.240
20.749
166.50
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Segéd- üzem- és
csomagolóanyagok

Kereskedelmi árúk
Szemes megtakarítások

Értékpapírok

Adósok

Részvényt ke
Tartalék
Végkielégítési és
részvényalap
Értékhelyesbítések

sek és felszerelések
Tüzel anyagok
Segédanyagok
Üzemanyagok
Csomagolóanyagok

750
1.632
31.675
74.925

Idegen, zárolt

13.198

rl anyag szemes
megtakarítás
Darálási
szemes
megtakarítás

50.069
1.176

Osztalékpapírok
Kamatozó értékpapírok

1.680

Vev k
szállítók
Elszámolási adósok
Különfél adósok

161.890
1.003
458.6
13.871
900.000
674.946

1.32

34.768
Üzemi ingatlanok
értékcsökkenése
Üzemi berendezések és felszerelések
értékcsökkenése
Kétes adósok ellentétele
71
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64.651
11.351
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Hitelez k

Áruelfogadvány
Átmeneti teher
Vagyon
Pénzintézetek

Pénztár
Átmeneti vagyon
Veszteség 1947.
december 31-én
Összesen

Vev k
Szállítók
Köztartozások
Elszámolási hitelez k

173.180
7.333
71.807
2.778
3000
15.133
1.829.123

Postatakarékpénztár
Makói Népbank Rt.
Makói Gazdasági
Hitelszövetkezet

783.99
12.245
27.33
8.113
9.765
110.599
1.970.658

11: Az Igazgatóság tagjai39:
1921. május, Gellért malom Budapest: T key Jen elnök, Bér
Gyula alelnök, Keredi Simon igazgatósági tag, Jaczkó Emil ügyvezet igazgató.
1940: ülések Vásárhelyen: Dr, Görgey István, Dr. vitéz Galamb Sándor, Paksy János, Szántai Ferenc ügyvezet igazgató.
1944: Dr. Görgey István nyugalmazott miniszteri biztos, S.
Bálint György fels házi tag, L kös Károly f könyvel , Paksy János
vezérigazgató.
12. A malom forgalmának állami irányítás alá vétele40:
1948-ban a TAFORG (Takarmányforgalmi NV), 1949-ben a
MITART (Malomipari és Takarmányértékesít N. V.) Likvidációs és
39
40

MNL CSML ML Tóth malom iratai. Kimutatás igazgatósági tagokról. 1944.
MNL CSML ML Tóth malom iratai 1948/120-160
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abraktakarmány osztálya végezte a malom forgalmának irányítását.
A vállalat ellen rizte a termékek felvásárlását és értékesítését, illetve
a gabona min ségét. Továbbá a MITART rendelkezett arról is, hogy
a malom mennyi gabonát adhat el kistenyészt knek és kisállattartóknak.
Engedélyezett eladások 1949. szeptember vége és október vége között:
Szeptember 21. Köztársaság TSZCS
5 q korpa
Szeptember 26. Défosz Földeák
45 q korpa
Szeptember 26. Köztársaság TSZCS
80 q 8-as takarmányliszt
Szeptember 26. Apátfalva TSZ
258 q korpa
Szeptember 27. Makói Gazdák Tejszövetkezete
200 q korpa
Szeptember 27. Makói Gazdák Tejszövetkezete
100 q 8-as takarmányliszt
Szeptember 29. Défosz Püspöklele
65 q korpa
Október 1.
Úttör TSZCS.
25 q korpa
Október 4.
Táncsics TSZCS
10 q 8-as takarmányliszt
Október 5.
József A. TSZ
8 mázsa korpa
Október 5
József A TSZ
200 q 8-as takarmányliszt
Október 8.
Défosz Battonya
100 q korpa
Október 10.
Kossuth TSZ
25 q korpa
Október 17.
Kiszombor TSZ
158 q korpa
Október 18.
A Sertés és Zsiradék feldolgozó N. V.
50 q korpa
Október 25.
Püspöklele TSZ
10 q korpa
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1. írásbeli melléklet: Tájékoztató a Tóth Ferenc és Társa G zmalom
Rt. rlési szabályairól41
Tájékoztató
Értesítjük az röltet közönséget, hogy a 102.810/1949. /160/
K.H.sz rendelet értelmében:
1./ Búzát, rozst, árpát vám rlésre csak a gabonalapra vezetett
vám rlési engedély egyidejű átadásával és csak olyan mennyiségre
veszünk át, amilyenre az rlési engedély szól.
2./ Búza, rozs, árpa vám rléséért a tisztítatlan súly után 13 %
vámot szedünk természetbe és 1 % porlást vonunk le. Az rlésre átvett gabonában lév idegen anyagok és gyommagvak súlyát az röltet vel egyetértésben állapítjuk meg. A 2%-on felüli hulladék menynyiséget a behozott gabona súlyából levonjuk, ha a gabonában 2%nál több hulladék (idegen anyag, gyommag) nincsen nem vonunk le
semmit.
3./ 100 kg tisztított, legfeljebb 2% idegen anyagot tartalmaz
vám és porlással csökkentett búzából, rozsból az alábbi súlyú rleményeket szolgáltatjuk ki:
Búzából: 30 kg egységes finomliszt, 45 kg búzakenyérliszt, 8
kg 8-as búzatakarmány liszt, 16 kg egységes búzakorpa.
Rozsból: 70 kg világos rozsliszt, 10 kg rozs takarmányliszt, 18
kg egységes rozskorpa.
A 25.699/1949/258 számú rendelet alapján 100 kg tisztított,
legfeljebb 2% idegen anyagot tartalmazó helyett 93 kg búzának megfelel : 24 kg egységes finomliszt, 36 kg egységes búzakenyérliszt, 6
kg 8-as búza takarmányliszt és 13 kg egységes búzakorpa rleményt
szolgáltatunk ki.
A kiadásra kerül rlemények súlyába a zsáksúlyt nem számítjuk bele.
MNL CSML ML Tóth malom iratai Tájékoztató a Tóth Ferenc és Társa G zmalom Rt. rlési
szabályairól. 334/1949
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Darálás
Árpa, zab, köles, kukorica vámdarálásához a 103.810/1949
számú rendelet értelmében engedély nem kell.
Az Országos Közellátási Hivatal engedélye alapján végzett
vámdarálás díja pénzben is fizethet .
A darálásért 8% vámot vonunk le természetben, és 1% porlást
a tisztítatlan súlyból.

Makó, 1949. december 22.
Tóth Ferenc és Társai
G zmalom RT. Makó
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4. kép: Adásvételi szerz dés 1916-ból, Zeitler Rudolf halálát követ en
/1. oldal/
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5. kép: Adásvételi szerz dés 1916-ból, Zeitler Rudolf halálát követ en.
/2. oldal/
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6. kép: Adásvételi szerz dés 1916-ból, Zeitler Rudolf halálát követ en. 42
/3. oldal/

42

MNL CSML ML Tóth malom iratai 4169.
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Makói Járási Sport és Testnevelési Bizottság
anyagai a makói levéltárban (adattár)
A makói levéltárban 33 dobozban, 4,21 folyóméternyi menynyiségben lelhetőek fel a makói járás sportigazgatási iratai az 1951
és 1973 közötti időszakból.1
A város és a járás sportfelügyeletét 1957. január 1-ig a Makói
Járás Testnevelési és Sportbizottsága (TSB) látta el. 1956 után igyekeztek politikamentessé tenni a sportot. Ezt a célt azonban nem sikerült elérni. Az Elnöki Tanács 4/1958. számú rendelete közös állami
és társadalmi szerveket alakított ki, így 1958. március 15-én megalakult a Makói Járás Testnevelési és Sport Tanácsa (TST). Ebbe a
szervezetbe szakemberek és sportköri képviselők voltak meghívva,
így szoros kapcsolatot tudtak tartani a szakszervezetekkel, a párttal
és a KISZ-szel.2
A TST-nek húsz tagja volt, a tagokból öt bizottság alakult: Panaszügyi és Fellebbviteli Bizottság, Módszertani Bizottság, Létesítményeket és Felszereléseket Ellenőrző Bizottság, Szövetségeket Ellenőrző Bizottság és a Gazdasági Bizottság.3
Szövetségből hármat hoztak létre: atlétikai, labdarúgó és labdajátékok. A labdajátékok kategóriájába a tenisz, asztalitenisz, röplabda, kézilabda és teke sportágak tartoztak.
1962-1963-ban ismét átszervezés történt. A szakszervezetek, a
Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), a Belügyminisztérium, a
Honvédelmi Minisztérium sporttal kapcsolatos feladatai a sporttanácsokhoz kerültek. A 29/1963. számú rendelet értelmében létrejött a
Testnevelési és Sport Szövetség. Az új szervezet három szinten alakult ki: országos, megyei és járási tanácsai működtek. 4
Az 1963-as változások egy része mindössze tíz évig maradt
érvényben, 1973-ban ugyanis megszűntették a sporttanácsokat, majd

Magyar Nemzeti Levéltárak Csongrád Megyei Levéltára Makói
Fióklevéltára (továbbiakban: MNL CSML ML) Testnevelési- és Sportbizottságának iratai
2
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai 341.
3
Uo.
4
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai 437.
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1973. július 1-től a sportfelügyelőségek is beolvadtak a járási tanács
szakigazgatási szervei közé.5
Több évtizeddel a fent felsorolt átalakítások után kérdéses,
hogy az adminisztrációban és a bürokráciában történt apró változtatások hatással voltak-e a profi sport, vagy a tömegsport eredményességére. Fontos azt is végigkövetnünk, felmérnünk, hogy a Rákosi-,
majd Kádár-rendszer erősen központosított pártállamában milyen
formában ment végbe a sport, mint központi szórakoztató és legitimációs elem adminisztrációja, és a bürokrácián belül miként valósult
meg a visszacsatolások és állandó ellenőrzések rendszere.
A makói járás települései elsősorban a tömegsportból vették ki
a részüket. Ennek jelei voltak a falusi szpartakiádok6, amelyeket
megrendeztek dolgozóknak, munkaerő tartalékosoknak, Makón pedig középiskolásoknak is.
1951-től szokás volt egy éves versenynaptár kialakítása. Ezekben a különböző szinten (országos, megyei, járási) működő sportszervezetek a saját illetékességi körükbe tartozó eseményeket, rendezvényeket gyűjtötték össze. 1951-ben egyébként Szegeden
rendezték az országos szpartakiádot, ahol az 1400 résztvevő a következő sportágakban mérte össze tudását: asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, kerékpározás, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, motorsport, ökölvívás, röplabda, sportlövészet, súlyemelés, teke, tenisz,
vívás, vízilabda. Szintén részt vettek az úszók, sakkozók, tornászok,
lovaglók, röpteniszezők és motorcsónakozók is.7
A korszak kutatásának fontos forrásai a munkatervek. A munkatervek változó hosszúságú időszakot öleltek fel. A TSB általában
kéthetente ülésezett, egy-egy alkalommal négy-öt napirendi pontot
tárgyalva. A leggyakoribb napirendi pontok között szerepeltek a különböző szakszövetségi jelentések értékelései, illetve a sportkörök
munkájának vizsgálata.
A források között kiemelt helyet foglalnak el a sportkörök
éves beszámolói és éves tervei. Ezek segítségével pontos adatokat

MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai 568.
szpartakiád: tömeges sportolást jelentett, amelyet csehszlovák mintára vettek át.
7
MNL CSML ML Testnevelési- és Sportbizottságának iratai 37/53.
5

6
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kapunk a sportkörök létszámáról, szakosztályaikról, rendezvényeikről, infrastruktúrájukról, felszereltségükről.8
Makói Vasutas Sportkör 19519
Szakosztályok
Létszám (fő)
Labdarúgás
78
Teke
42 férfi, 11 női
Birkózás
40
Ökölvívás
12
Atlétika
51
Röplabda
25 férfi, 18 női
Sakk
52 férfi, 9 női
Asztalitenisz
26
Kézilabda
17 férfi, 15 női
Tenisz
14
Evezés
18
Sporthorgászat
26
A fegyelmi büntetésekről külön füzetet vezettek. Az egyes
esetek három-négy sorban voltak összefoglalva. Tartalmi szempontból az ítélet és az indoklás emelkedik ki, amely az esetek nagy többségében igen rövid, például: tettlegesség, sértegetés. A korszaknak
megfelelően megjelentek a hasonló érvelések is: „nem szocialista
sportolóhoz méltó viselkedés”. A kiállítások, eltiltások mellett gyakori volt a mérkőzések óvása is. A leggyakoribb az illetéktelen sportoló szerepeltetése volt. Vizsgálták a pálya felszerelését is, a mentőszekrénnyel és rendező gárdával nem rendelkező klubokat
rendszeresen büntették10.
A teljes időszakra fellelhetőek a pénztárkönyvek. A legnagyobb kiadást az útiköltségek jelentették, de nagy arányban költöttek
sportszervásárlásra, versenybírói díjakra és rendezvényekre is. A
pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódott a sportkörök éves felülvizsgáMNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai 6ö76.
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai
110/1951 (január 26.)
10
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai
1223/1952.

8

9
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lata, valamint a tervek teljesítésének vizsgálata is. A tervösszesítés
járási szinten is megtörtént. 1951-1952-ben a makói járásban 15
sportkör működött 1678 sportolóval. Azonban nem volt első osztályú
sportoló. A terv szerint 1952 végére már 2963 bejegyzett sportolónak
kellett volna lennie, és 14 sportpálya építését is tervezték.11
A levelezés és a mindennapi kommunikáció írásbeli hagyatéka
nagy mennyiségben áll rendelkezésünkre. Az ülések jegyzőkönyvei,
a TSB-k egymás közötti levelezése, a versenyekre való felhívások, a
versenyekre való benevezések, a játékvezetők kiküldetése és a mérkőzések időpontjának áthelyezése mind a hétköznapok részei voltak.
A TSB feladata volt a sportvezetők és edzők továbbképzése,
számukra tanfolyam rendezése. Az 1954-es továbbképzés 10 hónapos levelező, vagy esti tagozaton indult és 80 órából állt: 12 óra marxizmus, 32 óra sportszervezés, 18 óra sportoktatás, 6-6 óra sporttörténet, pedagógia, egészségtan. A képzést vizsga zárta Budapesten, a
részvételi díj 200 Ft volt.12
A sportbizottságnak kiemelt szerep jutott a május elsejei rendezvényeken is. A felvonulás előtti gyülekezés a gimnázium udvarán
történt háromnegyed nyolctól. Nyolc órakor indult el a menet. A dekorálásért és a megfelelő magatartásért a sportkörök által megbízott
személyek voltak felelősek. A felvonulás sorrendje a következő volt:
általános iskolák úttörői, középiskolások, MTH, Vasas Sportkör, Petőfi Sportkör, Spartacus Sportkör, Vörös Meteor Sportkör és Lendület Sportkör. A JTSB a legszebben felvonuló sportkört jutalmazta. A
délutáni sportműsor részeként labdarúgó mérkőzésekre, torna, röplabda és birkózó bemutatókra került sor.13
A JTSB-t 1954-ben Takács József vezette.

11
12
13

MNL CSML ML Testnevelési- és Sportbizottságának iratai 567/1953.
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai 6756.
Uo.
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Sportkörök és elnökei 195414
Makói Vasas Sk
Ujvári Géza
Makói Spartacus Sk
Farkas Márton
Makói Vörös Meteor Sk
Gulyás Ferenc
Makói Petőfi Sk
Kőműves Sándor
Makói Lendület Sk
Dr. Haraszti Sándor
MTH 601.
Fehér Gyula
Kiszombori Kinizsi Sk
Mészáros István
Maroslelei Sk
Ifj. Benke János
Nagylaki Vörös Lobogó Sk
Takács Marcell
Csanádpalotai Sk
Lugosi János
Magyarcsanádi Sk
Varga Mihály
Kövegyi Sk
Luczó Mihály
Ambrózfalvi Sk
Csicseli Mihály
Királyhegyesi Sk
Tóth János
Csanádalberti Sk
Szüllő Gábor
Sportkörök megoszlása típusonként 195515
Általános iskolai
5
Középiskolai
7
Szakszervezeti
2
Szpártákusz
1
MTSK
1
Falusi
10

MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának 881-162/1954 MTSB
15
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai
645/1955.

14
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Sportlétesítmények a járásban 195516
Labdarúgópálya
1
(ebből 1 tribünnel)
Röplabdapálya
25
Salakos futópálya
5
Kézilabdapálya
2
Teniszpálya
2
MHK akadálypálya
14
Csónakház
1
Lőtér
4
Tekepálya
4
Tornaterem
5
A sportirányítás központi szerve a megyei és járási szervek részére különböző formanyomtatványokat készített. Ezek közé tartozott a versenykiírás és a munkaterv. A versenykiírásnak a következő
adatokat kellett kötelezően tartalmaznia: verseny célja, ideje és helye, rendezője, versenyen résztvevők megszabása, versenyszámok és
helyezések eldöntésének mechanizmusa, díjazás, költségek, nevezési
határidő, egyebek. A munkatervek az alábbi fejezetekből álltak:
szervezési rész, sportoktatási rész, agitációs és propaganda munka,
gazdasági rész, iskolai testnevelés.17
Atlétikai Szakszövetség
Labdarúgó Szakszövetség
Labdajátékok Szakszövetség
Sakk Szakszövetség
Sportkörök ellenőrzése
Felszabadulás és alkotmány
ünnepekre demonstráció
Falusi Szpartakiád járási
döntő
Összesen

16
17

4520 Ft
5250 Ft
4920 Ft
2000 Ft
1500 Ft
1000 Ft
2780 Ft
21 970 Ft

Uo.
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai
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A Makói Járás Testnevelési és Sport Tanácsa költségvetése
1958-ban. Ebben az évben 22 sportkör működött a járásban 2612
sportolóval és 40 létesítménnyel.18
Sportkör neve19
Ambrózfalvi Dimitrov TSZ Sk

színe
Zöld-fehér

taglétszáma
13 fő

Apátfalvi TSZ Sk

Kék-fehér

68 fő

Csanádalberti Kossuth TSZ Sk
Csanádpalotai Szövetkezetek Egységes
Sportköre

Zöld-fehér

nincs adat

Kék-fehér

94 fő

Ferencszállási
élet TSZ Sk

Új

Zöld-fehér

nincs adat

Földeáki TSZ Torna
Club

Zöld-fehér

140 fő

József Attila Általános Gimnázium Sk
Királyhegyesi Árpád TSZ Sk
Kiszombori Sk

Fehér-fekete

597 fő

Piros-fehér

nincs adat

Kék-sárga

75 fő

18

sportágak
asztalitenisz,
labdarúgás,
röplabda,
atlétika
kézilabda,
labdarúgás,
teke, sakk
labdarúgás,
teke, atlétika
atlétika, labdarúgás, teke,
sakk,
kézilabda, asztalitenisz
asztalitenisz,
labdarúgás,
sakk
kézilabda,
labdarúgás,
sakk, teke
torna, természetjárás
labdarúgás
kézilabda,
labdarúgás,
sakk

Uo.
1964-es állapot szerint. MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai
19
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Kövegyi Sk

Kék-fehér

70 fő

Közgazdasági
Technikum és Kereskedelmi Szakközépiskola Sk
Magyarcsanádi
Községi Sk
Makói Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium Sk
Makói Termelőszövetkezeti
Vasas
Sportegyesület

Kék-fehér

290 fő

Kék-fehér

50 fő

Piros-kék

52 fő

Piros-kék

560 fő

Makói Vasutas SE

Piros-fekete

186 fő

Makói Spartacus Sk

Piros-fehér

290 fő

Makói Termelőszövetkezeti SE

Kék-fehér

nincs adat

MÜM 601. sz. IT
Sk20
Nagylaki Sk

Kék-piros

990 fő

Zöld-fehér

45 fő

Óföldeáki Sk

Zöld-fehér

21 fő

Pitvarosi Sk

Zöld-fehér

30 fő

20

Munkaügyi Minisztérium 601. számú Ipari Tanuló Intézete Sportkör
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asztalitenisz,
kézilabda,
sakk, teke
torna, természetjárás
kézilabda,
labdarúgás
természetjárás
labdarúgás,
teke, birkózás, ökölvívás, természetjárás
atlétika, kézilabda, vívás
kézilabda,
labdarúgás,
vívás
kézilabda,
labdarúgás,
sakk, teke
nincs adat
labdarúgás,
röplabda
labdarúgás,
sakk
asztalitenisz,
röplabda,
labdarúgás
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Az 1963-ban üzemi bajnokságba bejegyzett csapatok: Gépgyár, Gépgyártó, Közalkalmazottak, Kossuth TSZ, Lenin TSZ, József Attila TSZ, DÁV Tatarozó, MTH, Rendőrség, Építőipari Szövetkezet.21
A Makói Járás Testnevelési és Sport Tanácsa tagjai 1963ban:22
Keczer Tamás
Frank Oszkár
Kerekes István
Máltó Zoltán
Sóskuti Márton
Dr. Nagy Dezső
Horváth István
Széll Imre
Orosz István

Uszkay Miklós
Kalesz Máris
Varga Sinka József
Ifj. Csernyik György
Takács József
Kállai István
Dr. Kiss Zoltán
Zsilkó Olga

1968-ban a Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos
Tanácsa rendelkezett a sportkörök alapszabályainak módosításáról.
A módosítás pontos végrehajtása érdekében mintát is mellékeltek a
sportköröknek. Az új alapszabálynak a következőket kellett tartalmaznia: egyesület neve és címe, jellegét meghatározó üzem, irányító
és ellenőrző szerv, egyesület célja és feladata, tagsága, a tagok jogai
és kötelezettségei. Közgyűlés, Elnökség, Számvizsgáló Bizottság,
bizottságok, szakosztályok, anyagi források és gazdálkodás.23
1970-ben elkészült egy országos összesítés a sport elmúlt két
évtizedben megvalósult fejlődési pályájáról és akkori helyzetéről.
Ennek lényege tömören a következő: 5000 sportegyesületben hatszázezer 25 éven aluli fiatal sportolt az országban. Azonban a sportegyesületek figyelmen kívül hagyták a nevelőmunkát, továbbá a párt
ifjúságpolitikáját megvalósító szervek és intézmények munkamegosztása és munkastílusa már nem felelt meg az előttük álló feladatoknak. Az ifjúság nevelése össztársadalmi ügy volt.24
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai 7897.
MNL CSML ML Testnevelési- és Sportbizottságának iratai 17124-2/1963
23
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai 6532.
24
Uo.
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Az új feladatok megoldásához új erőre, összefogásra volt
szükség. Ennek érdekében a szakszervezetek, a Hazafias Népfront, a
Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ), a Nőtanács, a Békemozgalom, és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) megállapodtak, hogy többet tesznek az ifjúság neveléséért, érdekeinek védelméért, pályakezdésének támogatásáért, a munkahelyi kollektívába való
beilleszkedésének segítéséért, közéleti tevékenységének fejlesztéséért.25
A sportmozgalom pénzügyi feltételeinek alakulása a bevételi
oldalon a következőképpen alakult: egyesületek saját bevételei (tagdíj, rendezvény), MTS központi támogatás, társszervezetek, bázisszervek támogatása. Kiadás oldalon: igazolások, sportlétesítmények.
A tömegtestnevelésben és tömegsportban résztvevők száma
nőtt, azonban a szakemberek nem szívesen vállaltak munkát a tömegsportban. A megyei adatok alapján a lakosság 16,44 %-a sportolt 1970-ben. Az adatok alapján 16 200-an versenyszerűen és 58 ezren alkalomszerűen sportoltak. A megyében a testnevelési és
sportmozgalomban fő- és mellékfoglalkoztatottként 5 ezer fő dolgozott ekkor.26
Makó városának vezető sportegyesülete az Makói Vasas
Sportegyesület, a száztizenharmadik volt a sportegyesületek országos
rangsorában. A rangsorban kettőszáznegyvenötödik egyesület szerepelt és csak a versenysport eredményeket vették figyelembe az öszszeállításnál.27

MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai 350.
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Makó város sportlétesítményeinek helyzete 1970-ben (szakosztályonként, versenyzőszámokkal).28
Szakosztály

Pálya

Hány ilyen
Versenyzők
szakosztály
száma (fő)
működik a
városban?
Labdarúgás
3
2
103 fő
Futópálya
2
3 atlétikai
69 fő
szakosztály
Kézilabda
4
2
77 fő
Kosárlabda
1
Teke
4
1
38 fő
Továbbá: 4 sportterem és 1 játéktér.

Makó város sporttörténetének tíz éve
1945-1955
A Makói Járási Tanács testneveléssel és sporttal foglalkozó
forrásai közül került elő a fenti címet viselő hat oldalas dokumentum.
Címéből és tartalmából arra következtethetünk, hogy 1954 és 1955
fordulóján készülhetett, amikor a város felszabadulásának29 tíz éves
évfordulóját ünnepelte. Valószínű, egy piszkozati példányról lehet
szó, hiszen a dátumozás mellett sem a szerzője, sem más egyéb adat
nincs feltűntetve rajta.30
A beszámoló áttekinti a profi és a tömegsport eredményeit,
megvizsgálja a sportegyesületek helyzetét, valamint áttekinti a sportágak állapotát. Röviden összefoglalja a testnevelés és a sport állami
felépítésének változásait, továbbá – a korszaknak megfelelően – ál-

MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Létesítményhelyzet. 1970/478.
29
A felszabadulás és megszállás történészek közötti vitájáról nem ebben a munkába szeretnék
állást foglalni.
30
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Makó város sporttörténetének tíz éve. 1.
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landó utalásokat tesz a korábbi rendszerre (Horthy-korszak, 19201944), felnagyítva annak negatív részleteit.
A sporttörténetet összefoglaló anyag első bekezdései a Horthykorszakban tapasztaltakat elevenítik fel, természetesen az 50-es évek
propagandájával kiegészítve: „A múlt társadalmi rendszerben a sport
a kiváltságosaké volt […] Tőkés mecénások irányították a sportot
városunkban […] A legnagyobb politikát vitték bele a sportba.”31
A dokumentum szerint a fordulópontot a szovjet hadsereg felszabadítása hozta. A sportélet újraszervezése azonnal elkezdődött. A
vezető személyiségek Weszelei József, Takács József és Wiener Károly voltak. A romok eltakarítása után újraszervezték a Makói Lokomotív Sportegyesületet, Szabó József és Kiss Imre segítségével
pedig létrejött a Munkás Testedző Egyesület (MTE).
1945. április 4. után létrejött a Nemzeti Sport Bizottság,
amelynek alegysége Makón is megalakult. Tagjai Weszelei József,
Takács József és Wiener Károly voltak. Ekkora a labdarúgás mellett
megindult a birkózás és az ökölvívás újraszervezése.32
Az ökölvívás terén különösen eredményes maradt a város: Erdei János, akinek nevét ma a városi sportcsarnok viseli, ötödik helyen végzett a helsinki olimpián. Fekete József és Benei Tibor országos ifjúsági bajnokok voltak. Birkózásban több országos bajnokot is
adott Makó: Tábori Istvánt, Szirbik Sándort, Benkő Gyulát, Feder
Ferencet és Keresztúri Jánost.33
A pártharcok következtében a pártok mellett is alakultak
sportegyesületek. A szociáldemokraták mellett a Barátság Sportkör,
a Nemzeti Parasztpárt mellett az EPOSZ Sportkör, a kisgazdapárt
mellett a Kinizsi Sportkör jött létre. A forrás szerint a sport terén kevésbé voltak eredményesek, inkább a fiatalság megszólítása volt az
elsődleges céljuk.
A Lokomotív és az MTE azonban sikeres volt, főleg labdarúgásban. Előbbi NB II-be jutott, az MTE pedig a megyei bajnokságot
megnyerése után az NB III-ban lett negyedik. 34
31

Uo,
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Makó
város sporttörténetének tíz éve. 2.
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Az negyvenes évek legvégén elindultak a párt által támogatott
tömegsport mozgalmak. Ennek következménye volt, hogy a népi
bajnokságok során a makóiak is aktívan vettek részt a röplabda, labdarúgás, asztalitenisz és sakk összecsapásokban. Újabb lépés volt a
Munkára Harcra Kész mozgalom elindítása és felfuttatása, amely a
szovjet GTO rendszer mintájára épült ki. Makón 1949. április 4-én
bontott zászlót az MHK. Az érdeklődés nagy volt, egy év alatt 3000
jelvényt osztottak ki a dolgozók között. Szükséges megjegyezni,
hogy a jelvényszerző rendszerben ekkor még igen alacsonyak voltak
a követelmények. A cél a sport tömegesítése volt. Hivatkoztak az új
néprétegek bevonására is, azonban arra is ki kell térnünk, hogy szükséges volt a társadalom legnagyobb csoportjának (a parasztságnak)
az energiáját valamilyen módon lekötni. Ezen feladatra kitűnő volt a
sport.35
A Nemzeti Sport Bizottság helyét 1948-ban átvette az Országos Sporthivatal, amelynek területi szervei a Megyei Sportfelügyelőségek voltak. Makón ennek vezetője Wiener Károly lett, munkatársai
Vida Zoltán, Takács József, Stály Ferenc és Flechiusz László voltak.
A sportágak közül sikeres volt a röplabda, az MTE csapata
megnyerte a megyei bajnokságot. Az atléták Mágori Sándor vezetésével készültek. Pintér Zoltán országos ifjúsági kalapácsvető csúcsot
állított fel, Soki József és Marosvölgyi Ödön rövidtávfutásban volt
sikeres. Mihec Károly, Sarnyai Tibor, Kiss Zoltán, Nacsa Imre, Patyik Károly és Juhász Sándor középtávfutásban ért el szép eredményeket. Természetesen nem csak a férfiak voltak sikeresek. Wittenberg Magda 80 méteres gátfutásban, Belényi Katalin 100 méteres
futásban és távolugrásban országosan is jól szerepelt. További sikeres atlétanők: Ladányi Magda, Ménesi Teréz, Kolumbán Zsuzsa,
Tóth Gizella.36
Asztaliteniszben figyelemre méltó eredményeket ért el Buzás
Tibor, Kállai István, Fecske Aurél, Benedek László és Baranyi Tibor.
Tekében jelentős előrelépést jelentett a Lokomotív pályájának
megépülése. Ónodi István országos bajnokságot nyert, de komoly
eredményei voltak Dr. Szűcs Lászlónak és Vincze Jánosnak is.
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Makó
város sporttörténetének tíz éve. 2.
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A sakkozók közül Rieger Ferenc, Varga István, Kárpáti Zoltán, Roth Erik és Bihari János teljesítménye emelkedett ki.
A kibontakozás megkezdődött kerékpárban, teniszben, vívásban, kézilabdázásában és lövészetben is, de 1955-ig ezekben a sportágakban nem volt jelentősebb eredmény.37
1951-ben komoly változás történt a magyar sport életében,
amely egy új szakaszt jelentett a Rákosi-korszak sportjában. Megalakult az Országos Testnevelési és Sport Bizottság (OTSB). A szervezet megyei és járási szervei is rövid idő alatt létrejöttek. A makói járási TSB vezetője Erdei János olimpikon lett, de élsportolói
tevékenysége miatt a valós munkát Vida Zoltán testnevelő tanár végezte. A TSB működése szervezettebb munkát tett lehetővé, hiszen a
szervezet fejlesztési terv és versenynaptár mellett működött. A feladatok szakági felosztása érdekében megalakultak a sportági társadalmi sportszövetségek. Ezek feladata az volt, hogy társadalmi munkában irányítsák és fejlesztsék a saját sportágukat. 38
Makói társadalmi sportszövetségek és vezetőik:39

Labdarúgó szövetség: Dobos József, Szopori János, Sonkovics
Árpád, Szatincski József, Udvarhelyi Gyula.

Röplabda szövetség: Orosz István, Orosz András, Stenszky
Miklós.

Nehézatlétikai szövetség: Papp Ferenc, Tóth Mihály, Igaz Ferenc, Gyukin Lajos, Gera Pál.

Atlétikai szövetség: Mágori Sándor, Pintér Zoltán, Gergye Ottó, Neiszer Péter, Frank Oszkár, Sasvári Péter, Sasvári Illés,
Gál Sándor.

Torna szövetség: Tarjáni László, Nagy György János, Vékony
István, Nagy Dezsőné.
A labdarúgó szakszövetség különös alapossága miatt emelkedett ki, a röplabdások érdeme volt a sportág meghonosodása a városMNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Makó
város sporttörténetének tíz éve. 3.
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ban. A tornászok és nehézatléták a versenyeken elért eredményeik
miatt érdemeltek dicséretet.
Az 50-es évek elején sorra jöttek létre az „újrendszerű sportegyesületek”. A központi elem az volt, hogy szakmánként egy egyesület jött létre Budapest központtal, a vidéki településeken ennek alegységeit alakították ki. A kereskedelmi és pénzügyi dolgozók
egyesülete a Vörös Meteor volt, a kisipari termelőszövetkezetek dolgozóié a Spartacus Sportkör. Az egészségügyi dolgozók a Lendület
Sportkörben sportolhattak. A közalkalmazottak csapata a Petőfi volt.
Az ipari tanulókat képző iskolában megalakult az MTH sportköre.40
A Munkára Harcra Kész mozgalom is bővült, 1951-ig 4000
makói szerzett valamilyen fokozatú jelvényt. 1953-ban nehezítettek a
feltételeken, a jelvények megszerzésének és kiosztásának rendszere
teljesen átalakult. Az új fokozatrendszer a következő volt: előkészítő,
megfelelő és kiváló fokozat, továbbá MHK új I. és II. fokozat, valamint MHK ismétlő I. és II. fokozat.
A minősítési rendszerek komoly szerepet kaptak ebben az időszakban. Az érvelés alapján ezek segítségével könnyebben lehetett
mérni a sportolók fejlődését, és meglehetett határozni a fejlődés irányát. A sportolók mellett az edzőket is minősítették. Mára ezek a minősítési rendszerek természetesen jelentős átalakuláson mentek keresztül, hiszen nemzetközi követelményeknek megfelelő, azokhoz
igazodó rendszert és állandó, magas színvonalú képzést alakítottak ki
minden sportágban.
Makón 1951-ben 3 elsőosztályú, 56 másodosztályú, 132 harmadosztályú, 78 ifjúsági és 331 rajtengedélyes sportoló volt.41
Makó mellett a járás falvaiban is népszerűsítették a sportot, a
labdarúgás mellett megjelent az atlétika, a röplabda, a sakk és a kerékpár is, azonban tartósan csak a labdarúgás maradt meg a kistelepüléseken.
A tömegsport az iskolákban is kiváló táptalajra talált. Az általános iskolákban úttörők százai sportoltak rendszeresen, a Deák Ferenc utcai iskola csapata az országos úttörő bajnokságban ötödik heMNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Makó
város sporttörténetének tíz éve. 4.
41
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Makó
város sporttörténetének tíz éve. 5.
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lyen végzett, míg a Bajza utcai iskola a Kálvin utcai iskolával közösen sok jó labdarúgót adott városunk sportjának. Az MHK mozgalom
ifjúsági ágában 700 makói kisdiák szerzett jelvényt. A középiskolák
közül kiemelkedett a gimnázium tornászcsapata, amely rendszeresen
szerepelt az ország legjobbjai között.42
A sport népszerűsítésére minden propaganda eszközt felhasználtak. A sajtó mellett már megjelent a film is, továbbá hangosbeszélőn és faliújságon is agitáltak a sport mellett. A sajtóorgánumok közül kiemelkedik a megyei lapként megjelenő Viharsarok, amelyből
rendszeresen értesülhettek a makóiak is a friss hírekről.
Fontos kitérni a sportlétesítmények helyzetére is. A forrás kiemeli, hogy az elmúlt években 100 ezer forint értékben költöttek a
pályákra. Ugyanakkor még mindig jelentős lemaradásban és az infrastruktúra hiányban volt része a makói sportolóknak. A tervek szerint
komoly összegeket szándékoztak költeni a Maros-parti és az Aradi
utcai pályára is. Érdekesség, hogy már ekkor felmerült egy „megfelelő nagyságú, jól felszerelt tornaterem” igénye, amely csak az ezredfordulón valósulhatott meg.43
Összegzésképp elmondható, hogy ha az agitációs és propaganda célból megírt sporttörténetről levesszük a műfaj okozta súlyokat, akkor igen értékes forrást kapunk, amelyben sok konkrétum szerepel. Az is elmondható, hogy szocialista rendszer építésében
komoly szerep jutott a profi és a tömegsportnak, amely mind helyben, mind országosan jelentős eredményeket ért el, nem beszélve a
magyar sport nemzetközi sikereiről.
A szocialista társadalomban a testnevelés és a sport társadalmi
ügynek, a szocialista nevelés részének számított. A hatalom számára
honvédelmi szempontból elsődleges volt a tömegsport támogatása,
ugyanakkor a versenysport patronálása propaganda értéke miatt volt
elengedhetetlen. Az egyén számára pedig a sport volt az egyetlen terület, amely (viszonylag) politikamentes karrierlehetőséget kínált.44
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A Munkára Honvédelemre Kész testnevelési
rendszer
A tanulmányban már számtalanszor említettem a Rákosi- és
Kádár-korszak sporthoz való viszonyát, illetve annak hátterét, mozgatórugóit. Kiemeltem, hogy a tömegsport és a profi sport különösen
fontos volt az „épülő szocializmus” számára. Előbbi azért, mert a főleg fiatalok szabadidejét lefoglaló sportolás képes volt levezetni a
társadalmi feszültségek egy részét, míg az utóbbi nemzetközi sikerei
legitimizációs tényezőt is jelentettek, növelték a társadalom összetartását a közös dicsőség érzésén keresztül.45
A tömegsport szempontjából az egyik legkiemelkedőbb kezdeményezés a Munkára és Honvédelemre Kész (MHK) testnevelési
rendszer volt. Az MHK kiindulópontja a Magyar Kommunista Párt
1947 őszén megjelenő sportprogramja volt. Ennek tartalma alapján
hozták létre a rendszeresített jelvényszerző versenyeket, amelyek
számos sportágat és versenyszámot öleltek fel, és jelvénnyel jutalmazták a rendszeresen versenyző diákokat és dolgozókat.46
A mozgalom 1949 tavaszán indult el, akkor még Munkára
Harcra Kész Sportmozgalom néven. Az első évben négyszázezren
jelentkeztek, és szerezhettek bronz, ezüst, vagy arany jelvényt. A
mozgalomból 1951-re lett testnevelési rendszer. Az ezt követő négy
évben folyamatosan voltak apró módosítások a rendszeren, míg a teljes átalakítás 1956-ban következett be. Hat éve alatt több mint
egymilliaón szereztek valamilyen jelvényt a testnevelési rendszeren
belül.47
Az utókor szemszögéből vizsgálva ki kell emelni ennek a valóban tömegsport mozgalomnak az előnyeit és hátrányait is. Az az
egymillió magyar, aki részt vett a mozgalomban (már ha ez az adat
valós) egy óriási háttérbázist jelentett a magyar profi sportnak. Ennek
számtalan európa- és világbajnoki érem, valamint olimpiai cím lett a
következménye. Emellett rendszeres sportolásra tanította a diákságot
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. A
próbák teljesítése – a versenyrendezés. 3.
46
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. A
próbák teljesítése – a versenyrendezés. 6.
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és a dolgozókat, megismertette a sportok szabályait a magyar társadalom jelentős részével. A hátrányok közé sorolható, hogy a „kötelezően ajánlott” részvétel sokak számára ellenséges érzelmeket váltott
ki a sport iránt, továbbá az egyéniségek képzésében is hiány mutatkozott, hiszen a rendszer jellemzően nem egyénben, hanem csoportokban gondolkodott. Kevés volt a szakképzett edző, alig fektettek
hangsúlyt az utánpótlásképzésre és a tehetséggondozásra.48
Végül pedig kétségbe kell vonnunk az adatokat, ugyanis már a
korabeli beszámolók is jegyezték: sok helyen hamisították az adatokat a terv teljesítése céljából, vagy nem tartották be a versenyszabályokat.
1956-ban tehát megszületett a Munkára és Honvédelemre
Kész (MHK) testnevelési rendszer, amely megújult felépítésben, új
célokat tűzött ki. Az alapcél megmaradt, de nagyobb hangsúlyt kapott a fiatalság egészségének védelme és nevelése. Az egészség védelme összefügg a munkaképesség védelmével és annak fokozásával.
Új célként jelent meg 1956-ban a sportolók sokoldalú képzése, vagyis nem csak egy sportágban, hanem többen is egyszerre szerezzenek
ismereteket és tapasztalatot. Továbbá a fizikum több területét tudták
ezentúl erősíteni, emellett fejlődtek a következők is: ügyesség, ruganyosság, erő, gyorsaság, állóképesség, mozgáskészség, ritmusérzék,
térérzék és egyensúlyérzék.49
Az MHK rendszer célja volt a haza védelmére való felkészítés
is. Szovjet példák alapján a harcban is nagyobb részt tudtak vállalni a
rendszeresen sportoló katonák. 1956-tól kezdve megjelent a profi
sport (akkor minőségi sport hívták) utánpótlásképzésének elvárása.
Átalakultak a fokozatok: az MHK első és másodfokozatát
ezentúl egy előkészítő fokozat előzte meg. Ennek bevezetésére azért
volt szükség, mert a különböző felkészülési körülmények miatt a falusi sportolók számára egyes sportágakban lehetetlen volt teljesíteni
a legalsóbb fokozatot is.50

MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. A
próbák teljesítése – a versenyrendezés. 23.
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Összefoglalva meghatározható az MHK rendszer helye a magyar testnevelés és sportmozgalomban: a tömegoktatás módszere.
Alkalmas volt arra, hogy diákok és dolgozók tömegeit vonja be a
rendszeres testnevelésbe és a sportba. Az MHK a sportköri munka
alapja és kezdete volt.
Az MHK célok teljesítése érdekében Ellenőrző Bizottságok
alakultak megyei/budapesti és járási/városi/kerületi szinten. Ezek a
TSB-k mellett működtek, és az MHK munka vitelével megbízott előadó munkáját segítették, továbbá a tömegjellegű sportrendezvények
lebonyolítása volt a feladatuk. A mindennapi tevékenységükhöz tartozott a sportkörök mellett működő MHK bizottságok munkájának
ellenőrzése, valamint a jelvények kérésének elbírálása, a jelvényesek
adatbázisának frissítése.51
Az új rendszer részleteit tehát 1956-ban fektették le. A központi elképzelés szerint a biztos alapot a Munkára és Honvédelemre
Kész (MHK) testnevelési rendszer új alapszabálya biztosította. A
dokumentum 23 oldalon keresztül fektetett le alapvetéseket és szabályokat. Vegyük számba az alapszabály fontosabb részleteit:52

Az MHK-ban bárki részt vehetett, aki elfogadta annak célkitűzéseit.

5 fokozatot határoztak meg: LMHK53 előkészítő, LMHK,
MHK előkészítő, MHK I., MHK II.

Négy korcsoportot határoztak meg: 17-18 év között, 19-25
év között, 26-30 év között, 31-35 év között, 36- éves kortól.

Az egyik legfontosabb szabály a követelményekre vonatkozott. Minden fokozatnál más-más, és értelemszerűen egyre több és
nehezebb feladatot kellett teljesíteni több sportágban. Például MHK
II. fokozat: nyolc bemelegítő gyakorlat, 100 méteres síkfutás, távolugrás, súlylökés, kerékpározás, úszás.

A próbákat megszabott idő alatt kellett teljesíteni. Átlagban a
próbák megkezdésétől számítva egy év állt rendelkezésre. Az ismétlő
próbákra 3 év állt rendelkezésre.
51
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„Kívánatos, hogy minden jelentkező – évente legalább egyszer – orvosi vizsgálaton vegyen részt.”

A próba teljesítésének igazolására a próbáztatók voltak jogosultak. Amennyiben a versenyeken sikerült teljesíteni a fokozatot, sor
került a jelvénykiadásra. Elveszett jelvényt az MHK nem pótolt.

A fegyveres alakulatok eltérhettek a szabályokban foglaltaktól.

Fontos része volt az alapszabálynak a gyakorlatok teljesítése.
A következő gyakorlatokat szabályozták: kötél- és rúdmászás, húzódzkodás, tolódzkodás, úszás, gyalogmenet, természetjárás.

A gyakorlati követelmények mellett a jelvényszerzőknek egy
elméleti előadást is meg kellett hallgatniuk.

A próbázóknak rendszeres edzési és versenyzési lehetőséget
kellett biztosítani a sportkörök által.

Minden sportkörben MHK bizottságot kellett szervezni, továbbá minden TSB-nek MHK Ellenőrző Bizottságot kellett szerveznie.

Szabályozták a regisztrációt is: a nyilvántartási lapok, a
jegyzőkönyvek és az egyéni személyi lapok vezetését.
A testnevelési rendszer legfontosabb eseményei természetesen
a versenyek voltak, ahol a szükséges eredményeket lehetett elérni a
jelvények megszerzéséhez. A verseny megszervezése a kiírással kezdődött. Ebben a következő adatoknak kellett szerepelnie: verseny
célja, verseny ideje, helye, rendezője, résztvevői, versenyszámok, a
helyezések eldöntésének szabályai, díjazás, költségek, nevezési határidő, egyebek.54
A szervezőkre további feladatok vártak: a verseny bejelentése
a területileg illetékes felügyeletnél, a verseny hirdetése, a sportpálya
előkészítése, a versenybíróság megszervezése, orvos biztosítása, különböző eszközök biztosítása. Sportágtól függően a rendőrség értesítése (pl. kerékpáros versenyek).

MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Szabályzat 34.
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MHK verseny az alábbi sportágban volt szervezhető:55

Atlétikai versenyszámok: mezei futóverseny, gyalogmenet
verseny, rövidtávfutó verseny, 400 méteres síkfutás, közép
távfutás, távolugró verseny, magasugró verseny, súlylökő
verseny, diszkoszvető verseny, gerelyhajító verseny, gránát
dobó verseny.

Kerékpárversenyek

Tornaversenyek

Úszóversenyek

Sportlövő versenyek

Természetjárás

Propagandatevékenység a sportban előadásterv 1953-ból
Az Országos Testnevelési és Sport Bizottság létrejötte egy új
szakaszt jelentett a Rákosi-korszak sporttörténetében. A közigazgatás
és államigazgatás más színtereihez hasonlóan a sportban is egy erősen központosított, felülről irányított rendszer jött létre, amelyben a
központ napi feladatokkal, mintákkal látta el az alsóbb szinteket, alig
hagyva némi önállóságot a sportegyesületeknek. Történészek számára pozitívum, hogy ebből az időszakból rengeteg írásbeli forrással
rendelkezünk, amelyek adatokban igen gazdagok. Természetesen
minden esetben élnünk kell a forráskritika eszközével. A jegyzőkönyvek sokasága mellett fontos források a fejlesztési tervek, tervösszesítők, költségvetések, a munkaversenyek feljegyzései, és a
sporthoz hozzátartozó települési, járási, megyei és országos versenynaptárak.56
A korábban említett dokumentumok mellett azonban az agitációs célokat szolgáló források is fennmaradtak, és a sportköri alapszabályokhoz hasonlóan, ezek is az OTSB központjában készültek el,
azonos sémát követve.57
55
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A következőkben egy 1953-ban készült propaganda anyaggal
ismerkedünk meg, amelyet az Országos Testnevelési és Sport Bizottság Agitációs és propaganda osztálya készített abból a célból, hogy a
sportkörök számára előírt új alapszabállyal minden „dolgozó és
munkás” megismerkedjen. Az előadásvázlat hat oldal hosszúságú, és
jórészt előre megírt állításokat tartalmaz, mindössze egy-két helyen
adott szabad kezet az előadóknak – ott ahol helyi példákat kellett említeni.58
„Az előadásvázlatot ki kell egészíteni az egyesületi és helyi,
sportköri adatokkal. A sportköri estet jól elő kell készíteni. Ismertetni
kell már előre az előadás témáját, elolvastatni az OTSB közlönyben
megjelent új mintaalapszabályt, hogy minél számosabban hozzá tudjanak szólni. A lefolyt sportköri estékről kérünk tartalmas jelentést
küldeni az OTSB Agitációs és propaganda osztályára.”59
Az előadás központi témája tehát az sportköri alapszabály változása volt, azonban korántsem csak erről volt szó a sportköri estéken. A központi anyag szerint a téma felvezetését az OTSB megalakulásának és eddigi tevékenységének ismertetésével kellett kezdeni.
Természetesen alapvető volt kiemelni, hogy 1951 óta mennyit fejlődött a magyar sport. Ennek az állításnak a bizonyítására elég volt
megemlíteni a helsinki olimpiát, ahol 16 aranyérmet nyerve a nemzetek közötti versenyben harmadik helyen végzett a magyar csapat.60
„A magyar sport jövőjét a tömegsportra kell fektetni.” – ezért
minden szervezeti átalakítás azt a célt szolgálta, hogy minél többen
kapcsolódjanak be a sportmozgalomba. Az OTSB emellett megerősítő szerepet töltött be, mert 1951 előtt – a propaganda anyag szerint –
laza keretek között működtek a sportkörök. Az előadóknak be kellett
számolniuk a helyben elért eredményekről is. (Hányan csatlakoztak a
mozgalomhoz, hány versenyző van, milyen sikereket értek el…)61
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Az alapszabály megváltoztatását indokolja az MDP Központi
Vezetősége által hozott döntés, amely szerint a „dolgozókról fokozottabban kell gondoskodni, fokozottabban kell érvényesíteni a demokratikus jogokat és kötelességeket.”
Véleményem szerint szerkezeti szempontból különös, hogy
csak a harmadik oldalon került sor a Horthy-rendszer sportjának erőteljesen negatív bemutatására. Kronológiai sorrendben az OTSB története elé került volna, de logikai alapon is oda sorolandó. A korábbi
rendszer „bemutatása” az előadás egyharmadát foglalta magába. Közel két oldalon keresztül sorolta a negatívumokat: a szegények nem
sportolhattak, a sportegyesületekben nem lehetett politizálni, a szegény sportolók nem kaptak felszerelést, a fiatalokat nem engedték
sportolni, az egyszerű dolgozónak tagdíjat kellett fizetnie, de a vezérigazgató tiszteletbeli tag volt, neki nem kellett. A bizonyítás céljából
több korábbi egyesületi alapszabályból is idéztek, így teljes lett a
párhuzam, és jobban megmutatkozott a kontraszt a két rendszer között. A propagandisták reménye szerint a dolgozó nép is elhitte, hogy
Rákosi országa mennyivel jobb hely, mint Horthyé volt. A példaként
szolgáló egyesületek: Postás SE, Ferencvárosi Torna Club, MOVE62egyesületek, MAC63.
A propaganda anyag szerint az FTC a nagyobb bevétel céljából átengedte a klub irányítását a nagytőkéseknek. A MOVEegyesületekben tiltották a politikai, nemzetiségi és munkabér kérdések feszegetését. A MAC-nál igazolni kellett a leendő tagnak a származását és vallását, valamint különbséget tettek női és férfi tag között. A női tagok az egyesület gyűlésén nem szólalhattak fel.
Továbbá fontos szabály volt, hogy csak érettségizettek lehettek a
klub tagjai. (A MAC egy felsőbb társadalmi körök számára létrehozott, elitista klub volt.)64
„A régi, felszabadulás előtti sportegyesületi alapszabályok híven tükrözik a letűnt világ erkölcseit a sport terén is. Barbár előírások, kikötések jellemezték ezeket az alapszabályokat, amelyek sok

MOVE: Magyar Országos Véderő Egylet
MAC: Magyar Atlétikai Club
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mindenre jók voltak, csak éppen arra nem, hogy valóban az ifjúság, a
dolgozók rendszeres örömet nyújtó sportolását biztosítsák.”65
Végül az anyag utolsó két oldala szól ténylegesen a sportegyesületek új alapszabályáról. Ez tartalmilag és elvileg is megváltozott,
és lehetőséget nyújtott arra, hogy további szocialista tartalommal
töltsék meg az alapszabály kereteit.






A legfontosabb változások:66
az egyesület alulról felfelé választotta meg vezetőit és vezető
szerveit,
kiemelkedően fontos volt a tagság önszerveződő tevékenysége, az önálló kezdeményezés és bírálat,
leszögezte a DISZ szervezetekkel való szoros kapcsolattartást,
jogot adott tanfolyamok, táborozások szervezésére,
külön fejezet szólt a szurkolókról és a fiatalok bevonásáról.

Az egyik legfontosabb fejezet a sportegyesületek felépítését
vizsgálta, szabályozta és megvilágította a mindennapi szakosztályi
sportmunkát, és bemutatta az elnökség helyes működését.
Az új alapszabály nagyobb hangsúlyt fektetett a nevelés fontosságára, mint a kommunista hatalom egyik legfontosabb eszközére.
Továbbá rögzítették a helyi TSB-k szerepét, meghatározták a városi
választmányok megalakításának kivitelezését. 67
Fontos része volt az alapszabálynak az anyagi források meghatározása. Az állam továbbra is támogatta a sportmozgalmat, de a legalapvetőbb forrás a tagok által fizetett tagdíj volt. Itt az előadónak el
kellett mondania, hogy milyen volt a sportkör/sportegyesület költségvetésének aktuális helyzete, és hogy álltak a tagdíjak befizetésével az egyesületi tagok.
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A legutolsó bekezdés a jogokról és kötelességekről szólt. A
tudás, az általános műveltség növelése, a sportkör tekintélye, és az
egyesületi vagyon megőrzése került szóba ebben a részben.68
„Azzal zárom beszédemet, hogy az új alapszabályokat úgy fogadják a sporttársak, hogyha minél jobban, minél alaposabban teljesítjük az alapszabályban leszögezett kötelességünket – annál több lehetőségünk, annál több erőnk lesz jogaink gyakorlásához. Azoknak a
jogoknak a gyakorlásához, amelyet alkotmányunk és ezzel összefüggően új alapszabályunk is biztosít ahhoz, hogy minél többen és minél
jobb körülmények között élvezhessük a szórakozást nyújtó rendszeres
sportolás örömeit, nagy családunk, a sportegyesületek keretei között.”69
Az előadás után a gyűlés elnökének fel kellett szólítania a tagokat, hogy szóljanak hozzá a kérdéshez.
Röviden összefoglalva az előadás célját és tartalmát: a korszak
jellemzőiből és az előadás szerkezetéből, felosztásából egyértelműen
kiderült: nem az alapszabály bemutatása és megismertetése volt a valódi cél, hanem az ideológiai eszközök tárházának szélesítése, és a
politikai célrendszer minél nagyobb mértékű áthelyezése a mindennapokba.70

A Kilián György Testnevelési Mozgalom makói és
járási eredményei
1959-ben jelentek meg az MSZMP sporttézisei, amelyek a tömegsport foglalkoztatási formái között előírták egy általános jelvényszerző mozgalom bevezetését. A Munkára, Harcra Kész mozgalom hibáit kijavítva – de még mindig a Szovjetunió hasonló
törekvéseit másolva – új testnevelési mozgalom indítását tervezték.
A mozgalom arra volt hivatott, hogy összefoglaló keretet adjon minden alapfokú sporttevékenységnek, fokozatosan szoktassa hozzá a
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résztvevőket a fizikai teljesítményekhez, a sporttevékenységekhez.
Szabályzata az önkéntességet, a folyamatosságot, a rendszerességet
és a sokoldalúságot hangsúlyozta ki. Míg az MHK próbái egyetlen
délután alatt teljesíthetők voltak, az új mozgalom jelvényét bármilyen sportágban kifejtett, legalább 20–25 alkalommal végzett sportolással lehetett kiérdemelni.
1960. június 17-én, az Magyar Testnevelési és Sporttanács
VI/1960. számú határozata fektette le a Toldi Miklós Testnevelési
Mozgalom alapjait. A sportpolitikai tézisek azt hangsúlyozták, hogy
a szocialista testnevelési és sportmozgalom legfőbb jellemzője a
résztvevők nagy száma. A résztvevők számának fokozatos növelése
pedig szükségessé teszi minden korosztály bekapcsolását a sportolásba.71
Toldi Miklós neve valamiért nem felelt meg a mozgalom kitalálóinak (vagy a politikai vezetésnek), ezért meghirdetése előtt Kilián
György lett annak névadója. A Kilián Testnevelési Mozgalom feltételrendszerét 1961. május 1-jétől indították útjára. Ennek értelmében
három fő feladatot kellett teljesíteni:

az első jelvény megszerzéséig meg kellett tanulni úszni, illetve kerékpározni;

jelvényfokozatonként egy sportszakmai előadást kellett
meghallgatni, vagy elvégezni egy versenybírói tanfolyamot;– végül
rendszeres sporttevékenységgel az egyes jelvényfokozatokhoz rendelt pontszámokat kellett megszerezni.
Érdekessége volt, hogy hazánkban először jelentkezési díjat
szedtek az indulóktól, a sportegyesületi tagok, a kisdobosok és úttörők két forintot, a középiskolások és egyetemisták öt forintot, míg a
nem sportegyesületi tagok tíz forintot fizettek. A mozgalom tízéves
fennállása alatt egymillió jelvényt adtak ki, a meghirdetés évében
közel másfél millióan próbálkoztak meg a jelvényszerzéssel. A felduzzadt adminisztráció, az aktivisták fásultsága 1965-re a mozgalom
megszűnéséhez vezetett.72
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Kilián-mozgalom a Makói járásban
A Kilián mozgalom megszervezése a makói járásban az
1961-es év nyarán kezdődött meg. Ennek keretében a Járási Testnevelési és Sporttanács vezetői ellátogattak a járás falvaiba, és a helyi
sportkörök vezetőivel egyeztettek a kitűzendő célokról és a bevonható társadalmi csoportokról. Továbbá érkezett ezer plakát és háromszáz szabályzat is, amelyeket szétosztottak a települések között. A
sportkörök éves ellenőrzése során megvizsgálták azt is, hogy a nyári
egyeztetésen vállalt terveket milyen mértékben tudták teljesíteni. A
Kilián-mozgalomban való részvétel és aktivitás mellett ekkor került
sor a sportkörök költségvetés-tervezetének, valamint az előző évi
költségvetés teljesülésének ellenőrzésére, továbbá vizsgálták a társadalmi tulajdon védelme érdekében kifejtett munka eredményességét.73
Nagyéren a mozgalom első megbeszélésére 1961. július 29-én
került sor. A központi cél a falusi ifjúság nevelése volt, amely összekötötte a Kilián mozgalmat az Ifjúság a Szocializmusért Mozgalommal. A szervezés megindításakor a feladatok jórészét a KISZ-re bízták. A terv a következő volt: rendszeres sportfoglalkoztatás
biztosítása, sportpályák felújítása társadalmi munkában, rendszeres
edzés, szomszédos falvakkal közösen versenyek, vetélkedők rendezése, sportünnepélyek szervezése.74
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Kilián-mozgalom iratai. 456.
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Óföldeákon a KISZ mellett az általános iskolát vonták be.
Egyéni és csapatversenyek szervezése volt tervben, a diákok mellett
a felnőttekre is gondoltak. Az októberi ellenőrzésen azonban kiderült: július óta semmi sem történt, az iskolában nem működik, a
KISZ pedig hozzá sem fogott a tevékenységhez.
A ma már Makóhoz tartozó Rákoson két atlétikai verseny és
egy futballmérkőzés megrendezését vállalták. Novemberig azonban
mindössze a labdarúgók aktivizálták magukat, ugyanis az atlétikai
versenyek elmaradtak.75
Kövegyen az átlagnál is merészebb célokat tűztek ki. Szükség
is volt erre, hiszen nem volt megfelelő sportpálya. Az építést társadalmi munkában képzelték el. Továbbá hatezer forint értékű sportfelszerelés vásárlását is megígérték. Novemberig egy atlétikai és egy
teke versenyt rendeztek, valamint egy labdarúgó mérkőzést a termelőszövetkezeti brigádok között. Beszervezésre 25 fő került, a versenyekre 50 tanuló jelentkezett.
Királyhegyesen is sportpályát építettek volna, de csak a pálya
helyének kijelöléséig jutottak 1961-ben. Fedezethiány miatt sportfelszerelést sem vásároltak. A tervezett tekepálya viszont megvalósult,
és beszerveztek 67 tanulót is.
Klárafalván a Haladás termelőszövetkezetet is bevonták, itt
minden hónapban találkoztak volna a résztvevők egy megbeszélésre,
de már az első ülés is elmaradt, 1961-ben nem történt semmi.
Ferencszálláson is gyűléseket terveztek be, öt hónapon keresztül havi egyet, továbbá egy tíz fős szervezőbizottságot is létrehoztak,
de az eredmény a klárafalviéhoz volt hasonló.
Földeákon a két helyi termelőszövetkezet segítségével 50 fiatalt vontak be a mozgalomba.
Csanádpalota pontszerző versenyek rendezését vállalta Köveggyel együttműködve. A cél az volt, hogy az úttörők 65 százaléka
aktív részese legyen a Kilián-mozgalomnak, továbbá, hogy a résztvevők fele jelvényt is szerezzen.76 Ritka kivétel volt, de a
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Kilián-mozgalom iratai. 678.
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csanádpalotaiak teljesítették a tervet, a JTST-től dicséretben részesültek.
Csanádalberti összesen 50 fő szervezését vállalta: 10 főt a
KISZ-ből, 40 főt az iskolából. Asztalitenisz, teke és sakkversenyt
szerveztek. Beneveztek a KISZ-kupára és a szpartakiádra is.
Apátfalván három előadást tartottak, továbbá labdarúgó, kézilabda, négytusa, sakk, torna és asztalitenisz versenyt rendeztek. A
helyi sportkörön belül pedig a tagok mérték össze erejüket kerékpáron, labdarúgásban, sakkban, atlétikában és mezei futóversenyen. Az
Aranykalász és a Petőfi tsz tagjai is aktívak voltak, az iskolából 60an jelentkeztek. 77
Ambrózfalván hiába jelentkeztek 19-en, mégsem történt semmi.
Kiszomboron úszásoktatást tartottak a Marosban. További lépések azonban nem történtek, ugyanis a termelőszövetkezet nem engedte a fiatalokat edzeni a nyári mezőgazdasági munkák miatt. A
kiszomboriak megígérték: ősszel be fogják indítani a Kiliánmozgalmat.
Magyarcsanádon egyéves munkatervet állítottak össze, és
minden hónapra egy-egy verseny szervezését vállalták. Novemberben kiderült: versenyeket szerveztek, de nem a Kilián-mozgalom jegyében.
Nagylakon is nagy erőkkel kezdték meg a szervező munkát.
Külön felelősöket neveztek ki a szervezésre és az edzések lebonyolítására. Itt is készült versenynaptár. Komoly infrastrukturális fejlődés
ment végbe: felújították a labdarúgó pályát, röplabda és kézilabda
pálya, valamint ugrógödör épült.
Maroslelén még az ellenőrzés sem történt meg, pedig a célok
itt sem voltak kisebbek: 30 KISZ tag és 50 iskolás beszervezése, 20
diák kerékpározni tanult volna, 10 kilométeres kerékpártúra, úttörőverseny, házi sakkverseny, labdarúgó mérkőzés, őszi szpartakiád.
Novemberig nem történt semmi, a község ekkor ötezer forintot elkülönített a sportpálya rendbetételére. 78
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Kilián-mozgalom iratai. 112.
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MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Kilián-mozgalom iratai. 2340.
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Összességében elmondható, hogy a falvakban túlvállalták magukat. A települések egy részében semmi sem történt, a pozitív példa
Csanádpalota volt – minden megvalósult, amit vállaltak. Az erőltetett
szervezés nem hozott sikert, nem érkezett kellő anyagi támogatás,
sem infrastrukturális, sem szakmai háttér nem állt rendelkezésre. 79

Válogatott források a Kilián-mozgalom makói
járási anyagaiból
1962-ből és 1963-ból nem maradt fent írásos forrás a Makói
Járási Sport és Testnevelési Bizottság anyagai között a Kilián
György Testnevelési Mozgalomról. Valószínű, hogy a kezdeményezés már az elindulásakor hamvába holt, ahogy ez az előző fejezetből
is kiderült.80
1964-ben azonban újra megjelennek a források. Az iratok
azonban nem a településeken zajló történésekről szólnak, hanem a
Sport és Testnevelési Bizottság megyei elnökétől, Szűcs Mártontól
érkező anyagokat tartalmazzák.
1964 januárjában folytatódott a Kilián-mozgalomban hitelesítőként résztvevők képzése. Két évvel korábban jelentős számú helyi
sportköri vezetőt képeztek ki hasonló tevékenységre, őket a következő évben igyekeztek tovább képezni. A mozgalom szabályzatában
azonban rendszeresek voltak a változások, emiatt igény mutatkozott
a képzés folytatására. A képzés megrendezésének feladatát a járási
Sport és Testnevelési Bizottságok kapták meg. A tanfolyamokat február 15. és március 31. között kell megtartani az alábbi javaslatok
alapján:81
„Az MTS járási, városi tanácsai rendezzék a hitelesítők sorait.
Egyénileg beszéljék meg minden hitelesítővel eddigi tapasztalataikat,
jövőbeni terveiket, elképzeléseiket. Kérjék fel a hitelesítőket a mozgaMNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Kilián-mozgalom iratai. 2123.
80
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lom erőteljesebb propagálására, a szervezésben, lebonyolításban való aktívabb közreműködésre. Arra kell törekedni, hogy lehetőleg
minden hitelesítő magáénak vallja a mozgalmat és segítse annak
gyakorlati megvalósulását – a helyenként mutatkozó nehézségek ellenére is.
A területről eltávozott vagy az egyéni beszélgetés után is határozottan lemondani készülő sportvezetőktől - az eddigi munkásságuk
megköszönése mellett – a bélyegzőt be kell vonni és a hitelesítők
nyilvántartásából törölni kell.
Az ilyen területeken gondoskodjanak az MTS járási, városi tanácsai az új hitelesítők kiképzéséről.„82
„Tanfolyam tematikája:
A Kilián Testnevelési Mozgalom helyi tapasztalatai:
(a mozgalom helyzete az egész területen, ezen belül az üzemekben, községekben, iskolákban)
A teljesítmények hitelesítése:
(új betétlap rendszeresítése, a pontok összevont igazolásának
módszere, az utólagos igazolás jelentősége, lehetőségei, fokozottabb
kihasználása a teljesítmények igazolásában)
A mozgalom soron következő feladatai:
(a résztvevők további szervezése különös tekintettel az üzemi
és falusi dolgozókra, a pontszámok rendszeres igazolása)
Vita
(Az egyes területen mutatkozó nehézségek közismertek. Ezért a
vitát úgy szükséges irányítani, hogy ne a nehézségek summázásával
foglalkozzék. Arra kell törekedni, hogy a vita a mozgalom helyi fejlesztésének lehetőségeit tárja fel és tegyen javaslatokat a mozgalom
megjavítására.)”83
A tanfolyamot 1964. március 23-án és 27-én meg is tartották
Makón, a Járási Tanács Lenin tér 6. szám alatti épületének tanácskozótermében. Első alkalommal a 30 meghívott közül 16-an jelentek
meg. Ekkor a pedagógusoknak szerveztek külön foglalkozást. Március 27-én a nem pedagógusok közül 29-ből 17-en mentek el.
82
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai
60/1964
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A tanfolyamok tapasztalatairól Takács József JTSB elnök április 3-án számolt be levélben a megyei vezetőség felé. A bélyegzősök,
akik a versenyeredmények igazolásáért voltak felelősek, fontos tapasztalatokról írtak. A versenyzők a különböző versenyek alkalmával
nem kérik a hitelesítőket a bélyegzők használatára, illetve több alkalommal az is előfordult, hogy a hitelesítők kérték a versenyzőket a
Kilián-könyvük elővételére, de az nem volt náluk. A pedagógusok
pedig azt jelezték, hogy az elnyert jelvények kiutalása sokat késik,
vagy nem is érkeznek meg azok, a sok adminisztráció miatt.84
1965 nyarán még folyt a mozgalom adminisztrációs működése. A megyei vezetőség várta a járási tanácsoktól a sportkörökről készült jelentéseket. A járásban működő 16 szervezet közül ezt 15 tette
meg.
Folytatódott a propaganda tevékenység is. A járásban 70 db
szabályfüzet került főleg sportkörökhöz és iskolákhoz. Továbbá megyénként egy hanglemezt is szétosztottak. Ezt a megyei MTS határozata alapján egy ütemterv szerint cserélgették egymás között a járási
szervek. Makóra 1965. október 20. és november 1 között került. 85
A korábbiakkal párhuzamosan folyt a hitelesítők továbbképzése és új hitelesítők képzése. Új hitelesítőknek a következőket szemelték ki: apparátusi dolgozók, KISZ és szakszervezeti sportfelelősök,
mozgalmi aktívák, tömegsport bizottsági tagok, tömegsport csoportok tagjai, szakszövetségi aktívák.
1965 szeptemberében Takács József MTS járási elnök Nagy
Józsefnét és Weisz Józsefet javasolta jutalmazásra a Kilián Testnevelési Mozgalomban végzett munkájukért. Nagy Józsefné a kiszombori
általános iskolában tanított és szép eredményeket ért el a mozgalomban, munkáját lelkiismeretesen és tervszerűen látta el. Weisz József a
makói Széchenyi általános iskola testnevelője volt. Jó szervező és
beszervező tevékenysége miatt érdemelte ki a felterjesztést.86

MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Kilián-mozgalom iratai. 341.
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A következő hónapban Kilián-hónapot rendeztek. Takács József levelet küldött a középiskolák igazgatóinak, amelyben azzal a
felhívással élt, hogy vegyenek részt a rendezvényeken és buzdítsák a
diákjaikat a mozgalomhoz való csatlakozásra. Sajnos a toborzás
eredményéről kevés információnk van. A makói járásban a teljes érdektelenség felé tartott a mozgalom. 1965 utáni írott forrás nem maradt fent az MTS járási anyagában.87
Teljesítmények hitelesítésére jogosultak voltak88:
Minden eredmény igazoláTelepülés:
sára jogosultak:89
Mészáros István
Kiszombor
Szüllő Gábor
Csanádalberti
Tóth Erzsébet
Nagyér
Szabó Kálmán
Csanádpalota
Kállai István
Csanádpalota
Szőke László
Kövegy
Varga Sinka József
Apátfalva
Mátó Zoltán
Apátfalva
Keczer Tamás
Makó
Nagy György János
Makó
Frank Oszkár
Makó
Neiszer Péter
Makó
Uszkay Miklós
Makó
Sóskuti Márton
Makó
Orosz István
Makó
Hartai János
Makó
Kiss Sándor
Makó
Kerekes István
Makó
Bokor Gyula
Makó
Oláh Imre
Makó
87

Uo.
A Kilián György Testnevelési Mozgalomban jelvényt szerző makóiak és járásbeliek nevét a
www.szirbikegyesulet.hu oldalon olvashatja.
89
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Egy sportkör eredményeinek igazolására
jogosultak:90
Ocskó Imre
Szűcs Jenő
Wagner Mihály
Varga Mihály
Cselovszki György
Hadobás László
Börcsök Gizella
Takács Marcel
Mátó Dezső
Bakai László
B. Szűcs Sándor
Szopori János
Kocsi Károly
Nacsa Imre

Település:
Ferencszállás
Maroslele
Földeák
Pitvaros
Ambrózfalva
Csanádpalota
Kövegy
Nagylak
Magyarcsanád
Apátfalva
Makó
Makó
Makó
Makó

Egy iskolában jogosultak
eredmények igazolására:91
Putyora József
Hegyesi István
Vasthag Aladár
Sebestyén János
Láng Róbertné
Oroszvári Ferenc
Aradán József
Wébel Dezső
Ifj. Molnár Márton
Juhász Imre

Település:
Klárafalva
Ferencszállás
Kiszombor
Maroslele
Óföldeák
Földeák
Rákos
Királyhegyes
Ambrózfalva
Nagyér

MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Kilián-mozgalom iratai. Kimutatás a sportköri eredmények igazolására jogosultakról.
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Szabó Lajos
Marjanucz Aurélné
Beke Mihály
Dobozi István
Weisz József
Sántha Endréné
Tarjányi László
Tarjányi Lászlóné
Kiss Zoltánné
Huszár József
Ivanics Géza
Dr. Nagy Dezsőné
Gál Sándor
Pintér Zoltán
Medgyes Jenő
Benkő Béla

Csanádpalota
Magyarcsanád
Apátfalva
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó

Egy sportágban jogosultak
igazolni:92
Hunyadi László
Dobos József
Molnár János
Pötördi László
K. Szabó József
Szegedi Károly
Kiss Zoltán
Széll János
Dr. Tóth Ferenc
Udvarhelyi Gyula
Szopori Jenő
Ujvári Géza
Veres János
Deák Lajos

Települések:
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó
Makó

MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Kilián-mozgalom iratai. Kimutatás a sportköri eredmények igazolására jogosultakról.
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Török Péter
Erdei Sándor
Lucskai János
Zámbó László
Tóth Károly

Makó
Makó
Makó
Makó
Makó

Csak MHS eredmények
igazolására jogosultak:93
Megyeri János
Molnár Mátyás
Mészáros Sándor
Szabó Ferenc
Farkas Gyula
Almássy Vilmos
Széll Imre

Települések:
Maroslele
Földeák
Földeák
Pitvaros
Makó
Makó
Makó

A Magyar Testnevelési Sportszövetség létrehozása
„A sport eszköz a szocialista társadalom felépítésében,
és semmi esetre sem lehet cél egyes sportolók és sportvezetők
előtt.”94
A Magyar Testnevelési Sportszövetség (továbbiakban sportszövetség) az MSZMP Politikai Bizottságának határozata alapján a
Magyar Testnevelési és Sport Tanács felügyeletével és irányításával
jött létre 1963-ban. A szervezeti átalakítás célja röviden a sport társadalmasítása volt. Úgy vélték, hogy a párt és a központi hatalom
irányítása mellett aktívabban kell bevonni a társadalmi szereplőket a
sport irányításába és szervezésébe.
A szervezési munkálatok az alsó szinten kezdődtek el. Annak
érdekében, hogy a sportköröknél minél zökkenőmentesebben menjeMNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Kilián-mozgalom iratai. Kimutatás a sportköri eredmények igazolására jogosultakról.
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nek végbe a választások, két segédanyagot is kiküldtek. Az egyik
négy oldalon ad tanácsot a sportköri közgyűlések megszervezéséhez
és lebonyolításához, a másik a sportszövetség létrehozásával kapcsolatos feladatokat veszi számba.95
A fent említett első forrás a sportköri közgyűlésekről ad részletes leírást. Meghatározza a napirendet, a munkatervet, a feladatok
felelőseit és a közgyűlés menetét. Tartalmilag a közgyűlésnek két fő
témája volt: a sportszövetség kongresszusán hozott döntések ismertetése, továbbá a sportkörök elnökségeinek és küldötteinek megválasztása. A közgyűléseket 1963. szeptember 1. és október 5. között kellett megtartani.
A közgyűlés időpontját be kellett jelenteni a járási szövetségnél. Az előkészületek során az elnökségnek tanulmányoznia kellett a
sportkör aktuális alapszabályát annak érdekében, hogy a közgyűlés
megszervezése szabályos legyen. Alapvető feladat volt a helyszín
biztosítása, a meghívottak értesítése. A közgyűlés alkalmas volt a
tagnyilvántartás frissítésére, a tagdíjhátralékok rendezésére, továbbá
agitációs célokat is szolgálhatott. A közgyűlés lebonyolítása során
külön felelős ügyelt az adminisztrációs munkára, valamint külön aktívák kísérték a megfelelő helyre a meghívott vendégeket.96
A jól előkészített, megszervezett közgyűlés lebonyolítása már
könnyű feladat volt. A vendégek köszöntése után levezető elnököt és
elnökséget választottak. A levezető elnök megköszönte a bizalmat,
majd megnyitotta a közgyűlést. Javaslatot tett a napirendre, majd ennek elfogadása után átadta a szót a sportkör elnökének. Az elnök feladata a beszámoló ismertetése volt. Ezt követően a beszámoló vitája
és elfogadása következett. Végül megválasztották a sportkörök 3-11
tagú elnökségét, és 3-5 tagú ellenőrzőbizottságukat.
A sportkörökben elvégzett alapozó munkák után megkezdődhetett a sportszövetség megszervezése, létrehozása. Természetesen
ez is központi irányítás mellett zajlott. Az ötoldalas dokumentum a
feladatokat két csoportra bontotta: szervezési feladatokra és káderfeladatokra.97

95
96
97

Uo.
MNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai.
Uo.

115

Makói Járási Sport és Testnevelési Bizottság

A szervezési feladatokkal a városi és járási TST elnököket bízták meg. Az első pont a személyi feltételek biztosítása volt. Az újonnan szerveződő sportszövetség alapját a korábbi TST-k emberanyaga
alkotta, őket egészítették ki a korábbi aktívákkal. A számba vett humánerőforrás előtt ismertetni kellett a sportszövetség létrehozásával
kapcsolatos feladatokat, tennivalókat. Ezután össze kellett hívni a
sportkörök elnökeinek értekezletét.98
A sportköri elnökök is kaptak szervezési feladatokat. Felül
kellett vizsgálniuk az alapszabályokat, rendbe kellett szedniük a tagnyilvántartásokat, rendezniük kellett a tagdíjhátralékosok ügyét. Elvárás volt az új tagok beszervezése is. Utolsó feladatként szakosztályonként nyilvános vitát kellett tartaniuk a sportszövetség szabály- és
programtervezetéről.
A káderfeladatok kiosztására is sorkerült. A legfontosabb feladat az új szervezeti vezetők kiválasztása volt, ez a következő alapelv szerint történt: „hűek a Magyar Népköztársasághoz, politikai és
erkölcsi magatartásuk, világnézeti szilárdságuk megfelelő”.99
Továbbá követelmény volt a megfelelő szakmai és politikai
képzettség, és a korábbi sportmozgalmi tapasztalat. A kiválasztás
egyéni elbeszélgetések után történt. A vezetők mellett a vezető testületek tagjait is megválasztották. Ebben az esetben a központ írta elő,
hogy ki lehet tag. Alapszervezetek esetében: a szakszervezet és a
KISZ elnökhelyettese, az állami és tömegszervezetek képviselői, és
szükség szerint a legfontosabb sportágak képviselői.
A frissen kinevezett sportvezetők részére kétnapos sportvezetői tanfolyamot rendeztek. A makói járásra megyei szinten 25 szavazat jutott a 140-ből.
A szervezőmunka 1963 decemberében zárult le, ekkora hívták
össze a Magyar Testnevelési Sportszövetség kongresszusát. Decemberig megtörténtek sportköri, járási-városi és megyei közgyűlések is.
100
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Négy év távlatából
Érdemes megvizsgálnunk, hogy milyen hatással volt Makó
sportéletére a Kádár-korszak sportigazgatásának 1963-as átszervezése. Köszönhetően a fennmaradt forrásoknak, ezt is meg tudjuk tenni.
1967-ben ugyanis készült egy beszámoló a sportszövetség négyéves
munkájáról.
A valós munka 1964. január elsejétől indult meg. A beszámoló
szerint jelentős lépéseket tettek előre, amely bebizonyította, hogy a
sportszövetség létrehozása helyes döntés volt.101
Az első félév a szervezeti megerősítéssel telt el. A forrás szerint nehéz volt megszokni a tömegszervezeti munkastílust, amelyben
már nem az „utasítgatásoké” volt a főszerep. A sportszövetség járási
elnöksége féléves munkatervek alapján dolgozott, elnökségi ülést
havonta tartott. A négyéves intervallum alatt 55 elnökségi ülést tartottak, ahol 199 határozatott fogadtak el. A tanácstagok között volt
cserélődés is, összesen 8 tagot kellett cserélni a beszámoló által érintett időszakban.
A korabeli jellemzés szerint értékes munkát végeztek a különböző bizottságok is. A tanács mellett négy szakbizottság működött:
tömegsport, gazdasági, fegyelmi- és panaszügyi, agitációs- és propaganda.
A bizottságokon kívül nyolc szakszövetség működött, mint
szaktanácsadói és végrehajtó szervek. Ezekben 55 fő társadalmi
aktiva dolgozott. 102
A különböző sportágakban 76 versenybíró, játékvezető volt
nyilvántartva. Az edzők száma 26 fő volt. Ebből a labdarúgóedzők
voltak a legtöbben, szám szerint 8-an. A beszámoló szerint a szakképzett edzők száma nagyon alacsony volt, ezért több esetben vidékről kellett edzőt biztosítani.
Aktív szervezőmunka folyt a tömegsport rendezvények terén
is: falusi szpartakiádok, munkahelyi szpartakiádok, kiválasztó versenyek, seregszemlék, úttörő olimpiák.
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A sportkörök munkája egyre szervezettebbé és tervszerűbbé
vált. Ezt az is bizonyítja, hogy a közgyűléseket rendszeresen megtartották és azok határozatképesek voltak. A vezetőségi ülések megtartásában azonban továbbra is voltak hiányosságok. Makón 12 sportkör működött, a járásban további 13. 1963-ban 2234 fő sportköri tag
volt, 67 szakosztályban, 801 igazolt sportolóval 9 sportágban. 1967re ezek a számok a következőképp alakultak: 3695 sportköri tag, 63
szakosztály, 835 igazolt sportolóval 11 sportágban.
A sportvezetői képzésben 86 fő végzett, itt további 200 fő kiképzése volt a cél. 103
A sportkörök szakosztályai közül kettő szerepelt NB II-ben,
egy NB III-ban, a többi megyei és járási szinten. A Vasutas atlétikai
szakosztálya kettő első osztályú, nyolc másodosztályú és 25 harmadosztályú versenyzőt tudott kiállítani. Ebben az időszakban egy évig
volt NB I-es női kézilabdacsapata is a városnak.
1966-tól beindult az utánpótlásképzés az atlétika, a kézilabda
és a labdarúgás terén. 1967-ben tervek készültek a vívás, a birkózás
és az ökölvívás fejlesztésére. Tervben volt az úszás és az evezés is,
de ez túl nagy anyagi terhet rótt volna a városra. 104
A létesítményhelyzet katasztrofális volt. Makón kettő labdarúgópálya, egy kézilabdapálya, és egy tekepálya volt. A járásban további 15 labdarúgópálya volt, ebből mindössze kilenc mellé épült
1967-ig öltöző. Ezek a létesítmények nem elégíttették ki sem menynyiségben, sem minőségben a kor igényeit. A beszámoló szerint a
létesítmények összértéke 3 265 000 forint volt, de állapotuk folyamatosan romlott, ugyanis a karbantartásra sem volt elegendő forrás.
A tömegsport sikeres számbeli növekedésen ment keresztül.
Az általános iskolások versenybe való bekapcsolódása megduplázódott, a középiskolásoké háromszorosára nőtt. A falvakban csak kis
mértékben nőttek a számok, évente átlagosan 2000 fő vett részt a járás falvaiban tömegsportversenyeken. A versenyek négy év alatt öszszesen 34 ezer főt mozgattak meg. A mennyiségek növekedése azonban nem jelentett minőségi előrelépést. Hiányosság mutatkozott az
iskolai testnevelésben, ugyanis nem álltak rendelkezésre megfelelő
103
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tornatermek. Az üzemi dolgozók főleg a természetjáró mozgalomban
vettek részt. A Kilián-mozgalom 1967-re teljesen visszaesett, csak az
általános iskolákban működött. A létesítmények mellett a jól képzett
szakemberek hiánya is gondot okozott a tömegsportban.105
A beszámoló további részében a sport oktató-nevelő munkájáról is olvashatunk. Fontos lépéseket tettek a társadalmi munka terén.
A Vasutas dolgozói húszezer forint értékben végeztek pályakarbantartási munkákat, a Vasas tekézői 50 ezer forint értékben a tekepályát tették rendbe. Hasonló munkákat végeztek Maroslelén,
Csanádpalotán, Kiszomboron, Pitvaroson.
1963 és 1967 között a sportkörök pénzügyi helyzete és fegyelme stabilizálódott. A gazdálkodási főösszeg 1967-ben 697 ezer
forint volt. Ebből 287 ezer forint volt az állami támogatás. A rendezvénybevételek folyamatosan csökkentek, a tagdíjfizetési morál viszont javult. Fontos bevételi forrás volt a termelőszövetkezetek támogatása, négy év alatt ez 112 ezer forintot jelentett. A Tanácsok
további 305 ezer forint támogatást biztosítottak. A források azonban
nem voltak elegendőek, a sportfelszerelések vásárlására és utánpótlásképzésre jóval többet terveztek költeni.106

Javaslatok a város sportéletének fejlesztésére
A sportszövetség és városunk 60-as évekbeli sporttörténetének
negyedik fontos forrása Makó sportéletének fellendítéséről szólt. Az
elkészült hatoldalas dokumentumot Ivanics Géza testnevelő tanár jegyezte le. A szervezési kérdések mellett javaslatokat fogalmazott
meg az iskolai testneveléssel kapcsolatban.
A szervezési feladatokat a javaslat szerint az újonnan létrejövő
Városi Sport Tanácsnak kellett volna ellátnia. A munka irányítása
mellett biztosította volna a szakember ellátottságot, a megfelelő tárgyi feltételeket, kapcsolatot tartott volna a szakszövetségekkel, rendelkezett volna a sportlétesítmények felett. Félévente beszámolt vol-
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na a Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának és a párt végrehajtó bizottságának.
Ivanics a tartalmi munkát az általános iskolákban képzelte el.
A Bajza József, a Vásárhelyi Kálmán és a Széchenyi u. általános iskolák esetében konkrét javaslatokat is megfogalmazott.107
A Bajza utcai iskolában ekkor 8 alsó és 8 felső tagozatos osztály működött, átlagosan 35 fővel. Az intézményben semmiféle balesetmentes, higiéniai követelményeknek megfelelő testnevelési létesítmény nem volt. A háttér hiánya ellenére a tanulók jelentős
eredményeket értek el labdarúgásban és tornában is. Testnevelő szakos tanár már ekkor tanított az iskolában.
Nem volt ez így a Vásárhelyi Kálmán Általános Iskolában.
Nem volt testnevelő szakos tanár, sem tornaterem, csak egy saját építésű kézilabdapálya.
A Széchenyi utcai Általános Iskolában volt szakos tanár, sőt
még egy tanteremből átalakított szükségtornaterem is. Kézilabdában
értek el sikereket az itt tanuló diákok.108
A javaslat alapján azonnal változtatni kellett volna az iskolák
sportfelszerelésén, a testnevelő tanárokat pedig arányosan osztották
el az intézmények között. Biztosítani kellett a társadalmi szakfelügyeletet, és egy általános iskolai könyvtárat fel kellett szerelni a
szükséges sportszakirodalommal. A javaslat szerint be kellett volna
szerezni egy filmvetítőgépet, hogy a sportolók mozgását részletesebben lehessen elemezni.
Ivanics Gézának nem csak az általános iskolai korosztályra
vonatkozóan voltak javaslatai. A középiskolák mellett az üzemekben
és egyéb munkahelyeken is folyt sportélet. A javaslat szerint az üzemek, intézmények, a sport és állami vezetők közös értekezleten tárgyalták meg város sportéletének aktuális problémáit. Minden egyes
intézmény „gazdája” lett volna egy-egy sportágnak, amelyre kiemelt
figyelmet fordít, és minden egyes sportkör összekapcsolódott volna
egy-egy intézményi szakosztállyal. A városban csak két sportegyesület maradt volna, amelyek csak labdarúgásban, kézilabdában, atlétiMNL CSML ML Makói Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. Javaslat a sportélet fejlesztésére. 2.
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kában, sakkban, tornában és asztaliteniszben működtethettek párhuzamos szakosztályokat. 109
Fontos szerep hárult a pedagógusokra, akik az egyesületekben
folyó pedagógia munkáért is feleltek. Részt kaptak a Fegyelmi Bizottság munkájában, amelynek hatásköre kibővült a dicséret, a jutalmazás és kitüntetés odaítélésével.
Összességében a város sportélete az általános iskolai sportéletre, míg a sportegyesületek szakmai irányítása a testnevelő pedagógusokra alapozódott. Kritikaként jegyezzük meg, hogy a testnevelő tanárokra ez a javaslat túl nagy terhet rótt volna. Arról nem is beszélve,
hogy értelmetlenné tette sok a sportban dolgozó, társadalmi munkát
végző aktiva tevékenységét.110

Összefoglaló
A Magyar Testnevelési Sportszövetség létrehozása és működése Makón döntően befolyásolta a helyi sportélet működését. Áttekintve az 1963 és 1967 közötti időszakot, azt mondhatjuk, hogy jelentős eredményeket értek el, azonban olyan óriási hiányosságai is
voltak Makó sportéletének, kiemelve itt a létesítmények helyzetét,
amely már 1963-ban sem volt megengedhető. Látjuk a fejlődési
irányt, de az 1967-ben megírt fejlesztési terv bebizonyította, hogy
még a fejlődés ellenére is elmaradt a város sportélete az elvártaktól.
Visszatekintve azt is elmondhatjuk, hogy Ivanics Géza javaslatai
1967 után sem valósultak meg, az általános iskolák tornaterem gondjait a rendszerváltás korára sikerült többé-kevésbé rendezni.111
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Eredeti dokumentumok
Ebben a fejezetben három 1950-es évekből származó írásbeli
forrás eredeti szövegét olvashatják. A források szövege teljesen
megegyezik az eredetivel, csupán a helyesírási és ragozási hibákat
javítottam benne.
Az első forrás egy jelentés egy 1958-as járási labdarúgó mérkőzésről, ahol a játékvezető kalandos úton menekült meg a földeáki
szurkolók haragjától.
A második a falusi szpartakiád gúlagyakorlatait írja le.
A harmadik, egyben utolsó forrásban a járás 10 éves felszabadulási ünnepségének megrendezési irányelvei olvashatóak 1954-ből.
1. forrás115

„Jelentés
Jelentem, hogy a folyó hó 23-án, Földeákon megrendezett
Földeák-Makói Vasas II járási bajnoki mérkőzést a második félidő
tizenhatodik percében véglegesen beszüntette, amikor is a makói
csapat 1:0-ás félidő után 1:0 arányban vezetett. A mérkőzés folyamán a földeáki csapat játékosai sportszerűtlenül viselkedtek, továbbá
eléggé durván játszottak. Ezért több szabadrúgást ítéltem ellenük, és
majdnem minden játékost figyelmeztettem a nyugodtabb és sportszerűbb játékra. Ezt a játékosok egy része (Gajas István, Szalma Mihály,
Vízhányó Lajos) sportszerűtlenül vette tudomásul.
A szabadrúgások és figyelmeztetések a kint volt, mint egy 150
- 200 nézőt annyira felbőszítették, hogy valamennyiünket - partjelzők, makói játékosok és engem – a legválogatottabb jelzőkkel illettek
a leghelyesebb és legindokoltabb ítélkezésünk alkalmával is. Azzal
vádoltak, hogy a makói csapattal akarom megnyeretni ezt a mérkőzést.

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltárak Csongrád Megyei Levéltára Makói Fióklevéltára Makói
Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. 123/1958.
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Ilyen forró hangulat közepette történt, hogy Szalma Mihály
nevű játékos szabálytalan játék alkalmával, amikor nevezettet figyelmeztettem, hogy nyugodtabban játsszon, mert baj lesz belőle,
nekem akart jönni. Kétségtelen, hogy nevezettet ezért a szabályok
szellemében ki kellett volna a további játékból zárni, azonban ezt
nem tettem, azért, mert a csapat játékosainak és a közönségnek a viselkedése arra engedett következtetni, hogy a mérkőzést már ekkor
be kell szüntetni. Ugyanis a fent említett játékos a kiállítás közlésekor holt biztos, hogy nekem jön, vagy ha esetleg nem, úgy a többi
társa, valamint a közönség. Ezért úgy gondoltam, hogy majd lecsillapodik. Tehát nem akartam kitenni a mérkőzést annak – ami a második félidő tizanhatodik percében bekövetkezett, hogy a mérkőzést
félbe kellett szakítani. Ennek ellenére – a közönség legsportszerűtlenebb és becsületsértőbb kijelentései mellett – félidő elég rendben lezajlott.
A második félidő is hasonló légkörben kezdődött. Így történt,
hogy az ötödik percben durva játékért, illetve verekedésért a makói
csapatból Csorba Ferenc, és a földeáki csapatból Vass Sándor nevű
játékost kiállítottam. (A játékosok ténykedéséről külön-külön jelentés csatolva. Három perc szünet.)
A tizenhatodik percben a makói csapat támadott. A labda magas ívből a földeáki csapat tizenhatosán esett le, melyet a földeáki
középhátvéd kapásból rúgott. Közben a makói támadó játékos is
ment a labdára, aki szintén meg akarta azt szerezni. A makói játékos
látva, hogy a földeáki játékos éri hamarabb a labdát, a labdára talpalt.
A labda a lába közül kikerült, és a középhátvéd a támadó talpába rúgott lábfejjel. A talpalást azonnal lefújtam, és szabadrúgást ítéltem a
makói csapat ellen. (Határozottan állítom, hogy nem emberre menő,
hanem labdára történt a talpalás.)
Ekkor a makói játékosok húzódtak vissza, a földeáki játékosok
szintén mentek előre. Csak a hátvédhármas maradt a tizenhatos vonalán, akik közül a középhátvéd közben letérdelt, és a lábát vizsgálta.
Közben szólt, hogy menjek oda, és nézzem meg a lábát. Tíz-tizenöt
méter távolságról odafutottam, amikor láttam, hogy a bokagumija és
a zoknija átszakadt, a lábfején a hajlásban nyílt seb van. Közöltem
vele, hogy mutassa meg az orvosnak, azonban ő felállt, és ment a helyét elfoglalni. Erre szóltam, hogy a szabadrúgást hajtsák végre. Ek124
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kor a középhátvéd Gajas István, a jobb hátvéd Szalma Mihállyal az
élen több játékos különböző törlesztéseket kiabált a makói csapat játékosai felé. Szalma Mihály egy kezében tartott félidőben behozott
citromot vágott egy makói játékos felé, miközben a pálya felezővonala közelében, a bolyban két földeáki játékos rugdosta a makói játékosokat. (Ezek személyazonosságát már nem tudtam megállapítani.)
Erre a mérkőzést véglegesen beszüntettem. Ezt a két csapat játékosaival közöltem.
A pályáról történt levonulásunk alkalmával a játékosok és közénk sereglő nézők között az öltöző felé vonultunk. Alig tettünk meg
tizenöt-húsz métert, amikor Vízhányó Lajos nevű földeáki játékos
hátulról a lábszáramba rúgott. Ez mintha jel lett volna a többieknek.
Szalma Mihály nevű játékost az előbbivel együtt úgy fogták le a kissé józanabbul gondolkozó társaik. Ez a vérszomj a nézők többségére
is átragadt, és nekem akartak jönni. Egyiket másikat sikerült az odakerült józanabbul gondolkozó embereknek távol tartani, azonban láttam, hogy a pálya másik oldaláról is futnak feldühödött emberek, így
elindultam az öltöző felé futva. Közben az elölről jövő négy-öt ember ököllel akart eltalálni, amit talán a szerencsémnek köszönhetek,
hogy nem tudtak, s körülbelül 120 cm-es szövött drótkerítést átugorva a házak felé futottam, persze a tömeg futó, üldöző díszkísérete
mellett. Az öltöző-házat eltévesztettem, egy másik házba fordultam
be, ahonnan egy fiatalember – valószínűleg a tulajdonos – szabályszerűen kitessékelt, hogy nem itt öltözködtem, hanem amott, és az ő
házában ne legyen botrány. Szerencsére, amikor onnan kiléptem az
utcára vissza egy férfi ért oda, és közölte, hogy menjek vele nyugodtan, nem lesz semmi baj. Így jutottam a szomszéd házban lévő öltözőbe. Ekkor megjelent egy rendőrhadnagy, és szólt, hogy öltözzünk
fel nyugodtan, és ő majd kikísér bennünket. Közben bejöttek a makói
vezetők, és a makói játékosok közül egy pár, valamint két-három vezetőségi tag a helyi csapatból, és ezek kíséretében mentünk ki az utca
végén álló makói csapat gépkocsijáig, akikkel Makóig jöttünk.
Így tudtam hazajutni feleségemhez, és két kislányomhoz a vasárnapom feláldozása után.
Egyéni észrevétel:
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A mérkőzésen egy-kétszáz ember volt jelen, akik a mérkőzést
nem sportnak tekintették, hanem mindegy, hogy minek árán, mindegy, hogy milyen körülmények között a helyi csapatnak győznie kell,
mert ők csak akkor szórakozhatnak, és csak azzal van jó vasárnapjuk
csinálva.
A mérkőzésen részt vett játékosokhoz hasonló sportszerűtlen
játékosokkal a 14 éves játékos és 4 évi játékvezetői pályafutásom
alatt még nem találkoztam annak ellenére, hogy az országot a labdarúgással bejártam. Ezeknek sem számít, ha 3-4 dolgozótársa a pályáról a kórházba kerül.
Ezek után felmerül a kérdés, vajon szükséges-e ilyen, és ehhez
hasonló helyen a labdarúgás. Szükséges-e kitenni az odautazó csapat
játékosainak és játékvezetőnek a testi épségét, azon túlmenően az
életét kitenni ilyen és ehhez hasonló eseteknek.
Szeged, 1958. évi november hó 24-én.
Vörös Béla s.k. játékvezető”
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2. forrás

116

„Falusi szpartakiád gúla gyakorlatának leírása
Női
I. sz. gyakorlat:
Gyakorlathoz felállás vonalban, alsótornász, középsőtornász,
felsőtornász.
Építeni: Alsó tornász balra, középsőtornász jobbra át.
Alsótornász hanyattfekszik, a középsőtornász kézzel segíti
(bal) és lábát rézsútosan (45 fokban) felemeli, középsőtornász hátra
arcot végez (balra) és térdhajlítással nekitámaszkodik az alsótornász
felemelt lábának, támasz a lapockával. Felsőtornász ballábbal fellép
a középtornász térdére kifelé fordított bokával, jobb lábát bekapcsolja a nyakához (a fellépés mindkét kéz segítségével történik) a felsőtornász hátrahajlást végez, balkéz magas – jobb kéz mellső középtartásban, három másodperces kitartás.
Lebontás: a lebontás az építéssel ellenkező sorrendben történik. (A megérkezés helyén vonalba beállás.)
II. sz. gyakorlat:
nász.

Gyakorlathoz felállás: felsőtornász, alsótornász, középsőtor-

Építeni: Felső- és alsó tornász balra, középsőtornász jobbra át,
alsótornász hanyatt fekszik a középsőtornász segítségével, és karját
mellsőtartásba helyezi. Középsőtornász hátra arcot végez és terpesz
állásból hátra dől lapockájával az alsótornász felemelt kezére (híd),
kezét rézsútosan magastartásba helyezi. Felsőtornász kézállásba lendül a középsőtornász kezének támaszkodva (három másodperc kitartás).
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltárak Csongrád Megyei Levéltára Makói Fióklevéltára Makói
Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai.45/1953.
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Lebontás: a lebontás az építéssel ellenkező sorrendben történik. (A megérkezés helyén vonalba beállás.)
III. sz. gyakorlat:
nász.

Gyakorlathoz felállás: középsőtornász, alsótornász, felsőtor-

Építeni: Középsőtornász, alsótornász balra, felsőtornász jobbra
át. Alsótornász hanyattfekszik a felsőtornász segítségével, karját
mellső középsőtartásba helyezi, térdét felhúzza, talpával a talajon
támaszkodik. Felsőtornász vállon állásba lendül, az alsótornász ballábán és a jobb lábán felül, valamint az alsótornász kezén, vállával
megtámaszkodik, bal talppal jobb comb érintés (baltérdhajlítás), középsőtornász jobb támadóállást vesz fel, bal kar rézsútos magas tartásba, amivel megtámasztja a fellendülő felsőtornász jobb lábát, jobb
kar hátsó rézsútos mélytartás (három másodperc kitartás).
Lebontás: a lebontás az építéssel ellenkező sorrendben történik. (A megérkezés helyén vonalba beállás.)
Férfi
I. sz. gyakorlat:
Gyakorlathoz felállás vonalban, felsőtornász, középsőtornász,
alsótornász.
Építeni: felső- és középsőtornász balra, alsótornász jobbra át,
alsótornász hanyatt fekszik, középsőtornász hátra arcot végez (balra),
térdét hajlítva megtámaszkodik az alsótornász felemelt lábának (beülés), támaszkodás lapockával történik. Felsőtornász jobb lábbal fellép a középsőtornász térdére, ballábát bekapcsolja annak nyakához,
majd törzsfordítást végez jobbra (kifelé), karok oldalsó középtartásban, azzal egyidőben a középsőtornász karjait oldalsó középtartásba
helyezi (három másodperc kitartás).
Lebontás: a lebontás az építéssel ellenkező sorrendben történik. (A megérkezés helyén vonalba beállás.)
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II. sz. gyakorlat:
Gyakorlathoz felállás vonalban, alsótornász, felsőtornász, középsőtornász.
Építeni: Alsótornász balra, középsőtornász jobbra át, felsőtornász hátra kilép. Alsó és felsőtornász egymással szemben jobb illetve
bal támadóállást vesz fel, felsőtornász megtámaszkodik az alsó- és
középsőtornász combján, alsó- és középsőtornász bal, illetve jobb
kézzel megfogja a felsőtornász csípőjét, majd jobb illetve balkézzel a
vállát, a felsőtornász fellendül kézenállásba az alsó- és középsőtornász combján, akik kéz segítségével biztosítják (három másodperc
kitartás).
Lebontás: a lebontás az építéssel ellenkező sorrendben történik. (A megérkezés helyén vonalba beállás.)
III. sz. gyakorlat:
Gyakorlathoz felállás vonalban, alsótornász, középsőtornász,
felsőtornász.
Építeni: alsótornász balra, középső- és felsőtornász jobbra át,
alsótornász hanyatt fekszik, középsőtornász segítségével és lábát felemeli 45 fokban. Középsőtornász hátra arc, térdhajlítást végezve ülőtartással megtámaszkodik, vállával a középsőtornász térdén és vállán, állásba emelkedik, vagy lendül (három másodperc kitartás). Az
alsótornász megfogja a felsőtornász csípőjét és biztosítja a vállon állást.
Lebontás: a lebontás az építéssel ellenkező sorrendben történik. (A megérkezés helyén vonalba beállás.)”
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3. forrás
„A 10 éves felszabadulási ünnepség megrendezésének irányelvei117
Makói Járási Tanács vb. Elnökétől.
Tárgy: Makói Járás 10 éves felszabadulási ünnepségei megrendezésének irányelvei
Valamennyi községi/városi/ tanács vb. Elnökének
Valamennyi kultúrotthon igazgatójának, népművelési ügyvezetőknek, a járási könyvtár vezetőjének.
Székhelyén.
Ez év szeptember-októberében lesz 10 éve, hogy a dicső Szovjet hadsereg felszabadította járásunk községeit és Makó városát. Az
évfordulók méltó megünneplése érdekében a Csongrád Megyei Párt
Végrehajtó Bizottsága megyei operatív bizottságot hozott létre, mely
kidolgozta az ünnepségek megrendezésével kapcsolatos irányelveket.
Ezen irányelvek figyelembe vételével a megyei Népművelési Osztály
összeállította a felszabadulási ünnepségek munkatervét és ennek
alapján határozta meg a feladatokat. Ezen körlevél a megyei irányelveken alapul melyek szempontokul szolgálnak minden helyen, községben, városban az ünnepségek megrendezéséhez.
I. elvi, politikai irányelvek
Járásunk dolgozóinak mind a mezőgazdaság, mind az ipar terén elért eddigi eredményei, valamint kulturális fejlődése (új üzemek,
erős Tsz-ek, gépállomások, könyvtárak, kultúrotthonok, filmszínházak) bizonyítják, hogy élni tudtunk a szabadsággal. Pártunk vezetésével a munkásosztály és a dolgozó parasztságunk lelkes munkája
nyomán járásunk dolgozói jobban élnek és biztosabban tekintenek a
jövő elé. Mindezek emlékeztetik megyénk dolgozóit a Szovjetunió
népeinek felszabadító küldetésének testvéri barátságára.
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltárak Csongrád Megyei Levéltára Makói Fióklevéltára Makói
Járási Tanács V.B. Testnevelési- és Sportbizottságának iratai. JTST 877/33-1/1954.IX.sz.
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Járásunk népe minden évben nagy lelkesedéssel, munkasikerekkel ünnepelte meg az egész ország felszabadulásának évfordulóját
(április 4.) a szocializmus építésének minden területén. Most tíz éves
jubileumi évforduló megünneplése alkalmával el kell érnünk, hogy
ez az ünneplés a járás községeinek és Makó városnak a felszabadulási évfordulói alkalmával is megtörténjen.
Az ünnepséget a megemlékezésen kívül szemléltető módon
mutassák be a mezőgazdaság, az ipar, valamint a kulturális téren elért tíz évi eredményeiket. Az ünnepségek megrendezésében fel kell
használni mindazokat a lehetőségeket, amelyek szemléltető módon
mutatják meg dolgozóinknak elért eredményeiket.
II. szervezési feladatok
1./ A felszabadulási rendezvények részletes tervének kidolgozása a rendezvények gyakorlati és elvi előkészítése, a különböző területek (szervezetek, közületek) felkészülési munkájának összehangolása városi és községi viszonylatban a helyi bizottságok feladata.
A bizottságok létrehozásával kapcsolatban a Pártszervezetek a járási
Bizottságtól a kellő rendelkezést megkapják.
2./ A Járási Párt végrehajtó bizottság rendelkezése értelmében
az ünnepségeket előkészítő bizottság tagjai: MDP helyi szervezetének titkárai, a községi (városi) vb. elnökei, a tömegszervezetek vezetői és a kultúrházak igazgatói, valamint a népművelési ügyvezetők. A
bizottság a maga területén felelős az ünnepség előkészítéséért és lefolytatásáért, ezenkívül az ünnepségek szervezésében, megrendezésében be kell vonni minden szervezetet, közületet és a maguk területén felelőssé tenni a munkálatokban.
3./ A járási operatív bizottság javaslata, hogy a községekben
felszabadulási ünnepi napokat rendezzenek, Makó városában felszabadulási hetet. A felszabadulási hét kezdődjön a város felszabadulási
évfordulójával és a program egy hétig tartson. A községekben az ünnepségeket egész napos programmal az évforduló napjához legközelebb eső vasárnap rendezzék meg. A járás összes községeinek és a
városnak felszabadulási évfordulói 1954. szeptember 24. és október
25. között tartsanak. Ezen időszak alatt külön járási ünnepség nem
kerül megrendezésre. Azonban külön gondot kell fordítani Makó vá131
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rosban az ünnepség megrendezésére, mivel a megyénkben az első
város volt, melyet a legelőbb szabadított fel a Szovjet hadsereg.
4./ Az ünnepségek előkészítését, megrendezését a takarékosság elvének szemelőttartásával kell végezni. Anyagi szempontból a
helyi erőforrásokra kell támaszkodni. Az ünnepségek rendezvényeit
belépődíjasan kell rendezni és a szükséges kiadásokat ebből fedezni.
Gondoskodni kell arról, hogy a rendezvények magas színvonalúak
legyenek és az erkölcsi siker mellett anyagi szempontból is kedvezően hassanak a dolgozók felé.
5./ Az ünnepi rendezvények szervezésénél figyelembe kell
venni, hogy az országos évforduló 1955. április 4-én lesz és az erőket
úgy kell mozgósítani, hogy ne csak a helyi emlékünnepségekre gondoljunk, hanem ezt követően be kell kapcsolódni az országos jelentőségű emlékünnepségek megrendezésébe is. A helyi ünnepségek megrendezésének előkészületeinél számításba kell venni, hogy kb.
október vagy november hónapokban tanácsválasztásra kerül sor,
melynél külön feladat hárul a kulturális apparátusunkra is.
III. Közvetlen előkészületi feladatok:
1./ Egész kulturális életünkön látsszon meg felszabadulásunk
óta eltelt tíz év eredménye. Ez megköveteli, hogy már most az eddigi
általánossággal szemben konkrétabban foglalkozzunk az ünnepi rendezvények megszervezésével. Ne egyoldalúan csak tánccal, színjátszással való foglalkozást tekintsük fontosnak, hanem kulturális életünk minden területét, így az irodalmi, képzőművészeti,
ismeretterjesztő és tudományos jellegű feladatokat is.
2./ Makó városban és a községekben szervezni kell helyi jellegű kiállításokat, amely a helység tíz éves fejlődését dokumentálja. A
kiállítás keretében egyszerű formák felhasználásával fényképeken,
rajzokon, grafikonokon, esetleg új létesítményeink kicsinyített modelljein keresztül be kell mutatni a város/község 10 év alatt elért
eredményeit. A népkönyvtárak és a kultúrotthonok dolgozzák fel a
kulturális fejlődést számadatokban pl.: könyvállomány szaporodása,
kulturális rendezvények látogatottságának növekedése. A levéltárakból vagy az irattárakból gyűjtsenek anyagot a kiállítás azon részletéhez, amely bemutatja, hogy hogyan éltek dolgozóink a múltban. Az
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egész előkészítő munkába széles rétegben be kell kapcsolni az értelmiséget és Makón a TIT szervezetét.
A mindent átfogó kiállítás mellett kezdeményezni kell a helyi
jelleggel bíró kiállításokat. Pl.: könyvkiállítás, képkiállítás, fotókiállítás, múzeumi kiállítás stb. Mindezekhez kérjék az elvtársak az országos szervek segítségét is.
3./ Községekben miden kultúrotthonban rendezni kell „Felszabadulási szobákat”. Ezekben a szobákban a község eredményeit kell
kimutatni. A kultúrotthonnal nem rendelkező községek is rendezzenek ilyen kiállításokat erre alkalmas helyiségekben. Az állandó jellegű kiállítások mellett helyes, ha kiállításra kerülnek a kultúrotthonban működő szakkörök munkái is. Különös súlypontként kell
kezelni a mezőgazdasági jellegű kiállításokat. A községi és városi
szervek nyújtsanak segítséget az állami gazdaságokban és TSZekben rendezendő kiállításokhoz is. A kiállítások elkezdésével kapcsolatos feladatok megkezdésének határideje azonnal.
4./ Az ünnepségek megrendezése főleg az MSZT és a tanácsszervezetekre hárul döntően. Ezért e két szerv munkáját lényegesen
jobban kell összehangolni.
5./ A városi felszabadulási emlékünnepség megrendezendő
operatív bizottság készítsen a TIT segítségével a város tíz éves fejlődését ismertető kiadványt. A kiadvány nyomdai költségét a megyei
Népművelési Osztály fedezi. Az elkészített kiadványokból a későbbiek folyamán előadásokat kell tartani.
6./ A Szakszervezetek Megyei Tanácsa a megye felszabadulási
évfordulójának alkalmával 1954. szeptember 24. és október 25. között ipari, mezőgazdasági vonalon szocialista munkaversenyt indít. A
kultúragitáció keretében gondoskodni kell a verseny és a versenyben
résztvevők népszerűsítéséről, gondoskodni kell a verseny nyilvánosságáról a szemléltetés, a kultúragitáció sajátos formájának a felhasználásával.
7./ A békebizottságok a járás felszabadulásának évfordulójának alkalmával a városban és a községekben béke beszélgetéseket,
béke napokat, a határsáv községekben béke heteket rendez. A helyi
tanácsszervek segítsék elő ezen rendezvények sikerességét.
8./ A megyei sajtó úgy az előkészítés szakaszára, mint a megrendezés időszakában helyt ad a lap hasábjain az ünnepségekkel kap133
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csolatos tudósításoknak. A helyi tanács és népművelési szervek levelezés, cikkírás és egyéb tájékoztatásukkal segítsék elő, hogy a sajtó
minél szélesebb nyilvánosságot tudjon biztosítani az ünnepségek
megrendezéséhez.
IV. Ünnepségek megrendezése
1./ Makó városban: előző tájékoztatásunk szerint két szombat,
illetve vasárnap közötti időben ünnepi program összeállítása. A bizottság részletes körültekintéssel már időben állítsa össze az ünnepi
hét programját.
Javaslatunk: A legszínvonalasabb programot az ünnepi hét
kezdő napján és záró napján kell megrendezni. Az ünnepi hét kezdetén rendezzenek ünnepi tanácsülést (a tanácsülések megtartására vonatkozólag a megyei Tanács vb. fog külön intézkedni). Az ünnepi
tanácsülés keretében méltatni kell a város tíz éves fejlődésének
eredményeit. A tanácsüléssel egy időben a járási Párt vb. rendelkezése értelmében a tömegszervezetek ne rendezzenek külön gyűléseket,
hanem a maguk vonalán mozgósítsanak a tanácsülésre. A tanácsülésre biztosítani kell rövid, de nívós kultúrműsort. (Javaslatunknál megemlítjük, hogy reggeli órákban rendezzenek zenés ébresztőt.) A tanácsülések befejezése után a tömegszervezetek, valamint a közületek
a szovjet hősök sírjait és emlékművét koszorúzzák meg.
A DISZ és az MNDSZ előzőleg gondoskodjon a sarok és az
emlékművek rendbehozataláról. A délelőtti programba ugyancsak
iktassák be a kiállítás megnyitását. Helyes, ha ezen a napon tartják
meg a Petőfi-parkban Petőfi szobrának leleplezését. Délután rendezzenek vidám sport és kultúrműsorokat. Az ünnepi esten a helyi kultúrcsoportok legjavai szerepeljenek. Helyes ez alkalommal vidéki,
főleg budapesti művészek felléptetése is. Este rendezzenek vidám
táncmulatságokat.
A felszabadulási hét egyéb alkalmaikor állítsanak össze változatos programot. Itt különösen a járási kultúrházra vár nagy feladat.
Így javasolunk: Petőfi hetet, Múzeumi hetet, ismeretterjesztő előadásokat, a Filmszínházban ünnepi filmelőadást, hivatásos művészekkel
ünnepi műsort a munkaversenyben élenjáró dolgozóknak, stb.
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A zéró ünnepségnek hasonlónak kell lenni, mint a kezdő programnak, azonban itt már politikai jellegű események beiktatása nem
szükséges.
2./ Községekben:
Hasonlóan Makó városához, a reggeli órákban zenés ébresztő.
Délelőtt ünnepi tanácsülés, ezt követően a könyvtárakban és kultúrotthonokban a kiállítások megnyitása, koszorúzási ünnepségek. Az
egyes megmozdulások kellő ünnepélyessé tétele érdekében gondoskodjunk vidám és nívós kultúrműsorról. A délután folyamán ünnepi
sportműsor. Esetleg más községek meghívása. Este műsoros est.
Esetleg bankettokkal egybekötve, vagy ünnepi filmelőadások. A kultúrotthonokban pedig vidám táncmulatság.
Vegyék figyelembe a községekhez tartozó szocialista szektorok kulturális erőit is. Helyes, ha ez alkalommal egy nagyszabású
ünnepség keretében vonják be ezek erőit is, azonban biztosítani kell
azt is, hogy a szocialista szektorok önállóan is rendezzenek ünnepségeket.
A TSZ-ek, Állami Gazdaságok, Gépállomások hívják meg az
őket patronáló üzem, vállalat dolgozóit és ennek kultúrcsoportjait és
ezek is szerepeljenek az ünnepségen.
V. Bizottságok működése
1./ A fő célkitűzés az legyen, hogy a helyi (városi, községi) bizottságok minél termékenyebb munkát végezzenek. Legyen a bizottságnak széles aktíva hálózata, és az aktívák működjenek tevékenyen
közre a rendezés alkalmával. Az aktívák a munkához megfelelő képen értő személyekből álljanak.
2./ A bizottság ne sokat ülésezzen. Esetenként tárgyalja meg
az előkészületi és végrehajtási munkálatokat és a szükséges intézkedéseket tegye meg. Különösképpen tartsa feladatául a bizottság az
ünnepségek megrendezésében résztvevő szervek együttműködésének
elősegítését.
3./ A helyi bizottságok az ünnepségeket befejező időszak után
ne oszoljanak fel. A felszabadulási ünnepségek befejezése után értékelje a megrendezett ünnepségeket, és egyben már tűzzék maguk elé
célnak a soron következő (tanácsválasztás, országos emlékünnepségek) feladatok megvalósítását.
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A fentiek megvalósítása mellet, tanács és népművelési szerveinknek nem szabad elfeledkezni az egyéb népművelési feladatok
megvalósításáról. Pl.: őszi-téli ismeretterjesztő munka előkészítése,
községi kultúrotthonok versenyének a folytatása és általában a dolgozók kulturális igényeinek a kielégítése.
A felszabadulási ünnepségekről Elnök elvtársnak kéthetenként
kötelesek jelentést tenni a járási tanács vb. Oktatási Népművelési
Csoportjának. Ebben ki kell térni arra, hogy általában hogyan folynak az előkészületek, mi a bizottság munkaterve az ünnepségek lefolytatására vonatkozólag, és mit szándékoznak tenni az ünnepségek
jó megszervezése érdekében. A jelentés beküldésének határideje: első esetben szeptember 11. és ezt követően szeptember 28. és október
15.
Minden község és város az ünnepség befejezésével értékelő jelentést köteles adni az ünnepség lefolyásáról.
Makó, 1954. augusztus 27.
A vb. nevében:
Tamucza János
Vb. elnök. H.”
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