
FÓRUM

Mit jelentett a népművelési gyakorlat
az egyetemi hallgatóknak ?

Az előző cikk* már bemutatta részle-
tesen a népművelési gyakorlat lényegét,
mibenlétét. E cikk keretében inkább azt
szeretnénk kifejteni, hogy mit jelentett
e gyakorlat az egyetemi hallgatóknak.

Iskolareformunk egyik legkényesebb,
legnehezebb feladata az egyetemi okta-
tás megreformálása. Bármely más iskola-
típusnál sokkal könnyebb új formákat be-
vezetni, mint itt. Más iskolatípusokkal
szemben, az egyetemi oktatás több év-
százados gyakorlatban merevedett azzá,
ami ma is. Az általános és középfokú
iskolákban már a reform szellemében
tanítanak. (Például 5 + 1 vagy 4 + 2-es
iskolatípus.) Sajátos ellentmondás állott
elő: az alsó- és középfokú oktatással
szemben a felsőfokú intézményekben a
reform ellenére még mindig a régi mód-
szerek alkalmazása dominál. Ellentmon-
dás azért is, mert az új iskola már új
típusú tanárokat követel, amit jelenlegi
formájukban az egyetemek nem tudnak
teljes mértékben biztosítani. A tények
art bizonyítják, hogy az egyetemi okta-
tási reform egy szakasszal lemaradt. Az
alsófokú iskolákban már a kísérletek el-
lenőrzésénél, a részletproblémák, a mód-
szerek kidolgozásánál tartanak, míg az
egyetemen az utat keressük, hogy merre,
hogyan is lehetne megtenni a nagy lé-
pést.

Legfőbb követelmény, melyet az új

életforma és az iskolareform az egyete-
mek elé állított: közelebb az élethez
A tananyag megreformálása csak egyik
része ennek a változásnak. Másik fő kom-
ponense: a hallgatók minél több reális
életszituációba kerüljenek.

Mikor 1960-ban elindult ez a - ma
már mozgalommá nőtt - vállalkozás,
éppen az előbb elmondottak miatt örül-
tünk neki a legjobban. Az 1960 februári
gyakorlat kettős feladatot tűzött a hall-
gatók elé: a lehetőségekhez mérten meg-
ismerni a falut, másrészt a falu igényei-
nek és a hallgatók erejéhez, jogköréhez
mérten a maximális segítséget adni kul-
turális téren a falunak.

Az első feladat jogossága városban
felnőtt hallgatók számára nyilvánvaló, de
az érdekesség ott van, hogy - mint a
gyakorlat bebizonyította - a falun felnőtt
hallgatók is rengeteg új tapasztalatot
szereztek.

A középiskolás és egyetemi évek min-
denféleképpen jelentettek egy bizonyos
fokú — hacsak formálisan is - elszaka-
dást a falutól. Ezek a gyakorlatok ismer
közvetlenül hozzákötik a falu problémái-
hoz a hallgatókat, másrészt a már előző
tapasztalatokból jól ismert részletkérdé-
seket, most összefüggéseikben, egészében
fogják fel s értékelik. A gyakorlat tehát
mindenkinek, akár faluról, akár városból
származik, jelentett új élményanyagot.

• Sáei Pál: Egyetemisták falun. (Az egyetemisták népművelési gyakorlatának 3 éves
tapasztalatai Szolnok megyében.) Jászkunság, 1962, évi. 2. szám, 71—76. p.
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A reális életproblémák látása, tudása,
magukévá tétele erőt s perspektívát adott
a hallgatóknak.

Azonban, hogy ez teljesen érthető, in-
dokolt legyen, a feladat másik kompo-
ncnrét is meg kell vizsgálni. Mit tudtak
adni tíz nap alatt a hallgatók a falu-
nak? A bihardancsházi csoport 1962. feb-
ruár 19-28-ig végzett munkájáról a kö-
vetkező jelentést adta:
„Febr. 19. Munkaterv készítése Herceg

Imre t. e., Elek Antalné vb-titkár és
Katona Lajos népműv. ügyv. közremű-
ködésével. - A kézimunka szakkörben
megismerkedés és beszélgetés a lányok-
kal, utána ismeretterjesztő előadás a
a rákról. Az MHS lövészkörben be-
srélgetés a rádiózásról, és közvélemény-
kutatás.

Febr. 20. A KISZ klubban beszélgetés a
fiatalokkal, ping-pongozás. Találkozás
és a program összehangolása a helyi
tantestülettel. Részvétel a XXII. párt-
kongresszus anyagát ismertető politikai
előadáson. Tartotta Vaimár Jenő tsz-
elnök.

Febr. 21. Szervezett családlátogatás.
Részvétel a tsz közgyűlésén. A KISZ
klubban klubest előkészítése.
A tanácsteremben ismeretterjesztő elő-
adás: Házaséletről férfiaknak; részt
vett 70 fő.
Klubest a Pártházban: lemezhallgatás,
beszélgetés a szórakozás lehetőségeiről,
modern táncbemutató.

Febr. 22. Családlátogatás és egészségügyi
tanácsadás.
Plakátkészítés a? előadások program-
járól és az iskola álarcosbáljáról.
A Bujfalusi Járási Népműv. Oszt. mun-
katársának látogatása; beszélgetés a
csoport eddigi munkájáról.
A tanácsteremben ismeretterjesztő elő-
adás: Hagyományok és a mai erkölcs
címmel. Részt vett kb. 60 fő.

Febr. 25. A tanárszakos hallgatók látoga-
tása az iskolában, óralátogatás, be-
szélgetés Vaimár Jenőné isk. ig.-al és
a nevelőkkel. Az orv. tan. halig, a
körzeti orvosi rendelésen vett részt.
Részvétel a könyvtári órán, beszélgetés

Vaimár Jenőnével, a könyvtár vezető-
jével és az olvasókkal.
Marjai Márton, a Megyei Tanács Nép-
műv. Oszt. munkatársának látogatása.
Beszélgetés az eddigi tapasztalatokról
és tennivalókról.
A tanácsteremben ismeretterjesztő elő-
adás: A fertőző betegségekről. Részt
vett so fő.
A csoport többi tagja KISZ gyűlésen
vett részt, ahol megbeszélték a KISZ-
tagokkal az eddig végzett munkáju-
kat és tanácsokkal látták el őket.

Febr. 24. Vaimár Jenőné isk. ig. kéré-
sére az eddig végzett munkánkról je-
lentést írtunk.
Szervezett családlátogatás.
Részvétel az álarcosbálon.

Febr. 25. Felkészülés a további munká-
ra (politikai, egészségügyi előadás). Az
1962. évi népműv. terv megbeszélése
Katona Laios népműv. ügyvezetővel.
- Javaslataink.
Filmankét a Próbaút c. filmről. A kb.
(f\ főnvi közönség igen tartalmas vi-
tában értékelte a film mondanivalóját.

Febr. 26. Szervezett családlátogatás.
Politikai előadás a KISZ vezetőképző
tanfolvamon.
Ismeretterjesztő előadás nőknek: Le-
gyen, ne leaven címmel. A minteg/
80 főnvi hallgatóság az előadás után
igen sok kérdést tett fel.

Febr. 27. A végzett munka kiértékelése
a tanácsházán.
Búcsú a KTSZ fiataloktól. Tanácsok az
eliövendő munkára. - Ismeretterjesztő
előadás: A modern technika csodái
címmel.

Febr. 28. A részletes jelentés megírása.
Hazautazás."
A bemutatott példa önmagáért beszél,

nem kell bővebb kommentárt hozzáfűzni.
Talán lényegesebb azonban minden elő-
adásnál, megbeszélésnél, stb., hogy meg-
mozgatták a falvakat a brigádok. Két
kis epizód: Megérkezve a faluba, az elő-
zetes propaganda hiányában különböző
hírek teriedtek el rólunk: a baromfit, a
disznókat iöttünk összeírni, vagy például
azt a négy embert jöttünk megagitálni,
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akik még nem léptek be a tsz-be. Meg-
mondjuk őszintén, hogy az első napok-
ban bizony eléggé mord szemekkel nér-
tek ránk. A legnagyobb tapintatra volt
s?ükség ahho^. hogy elérjük a t . hogy
a negyedik, ötödik napon, amikor men-
tünk az utcán, a kertben dolgozó bácsik
fogadják köszönésünket, vagy ők köszön-
jenek előre. Megtörtént, hogy egy teljes
délelőttöt beszélgettünk el a kerítés mel-
krt állva. Másik: formalistának tűnődő
log, de ebben a?; esetben mélv háttere
'van a következő esetnek: ketten voltunk
fiuk a csoportban, s mind a ketten nvak-
kendőt viseltünk. A helybeli pedagógu-
sokkal már a/ el<-ő nap nagyon ió kon
taktust sikerült kialakítanunk. Másnapra,
harmadnapra a. tanári' k.->t nagv rés/e
nvakkendősen jelent meg tanítani. A?
cgvik pedagógu1"-. aki feltűnően elhanya-
golt volt, megérke?éünkkr.r új kabátot
vett fel. Itt nem a formalitás a lényeg,
hpnem az, hogy - erre más, lényegesebb
jelek is mutatnak - a pedagógusok egv-
része nem a falut emeli föl maga mellé,
hanem ő hasonul a faluhoz, s adia föl
bizonyos - nem is lényegtelen - igénveit.

A felrázás, megmutatása annak, hogy
lehet máskéopen is élni, mint ahogyan
eddig éltek, ez a lényeg. E^t kell eey tíz-
napos gyakorlatnak adnia. Ha ez sikerül,
akkor a hallgatóknak is sokat jelentett
a tíz nap.

A7 egyetemi kéozés az életbelépés
előtti utolsó tanulási szakasz. Kilépve a?
iskolából, maid tizenhét évi tanulás ered-
ményéről kell számot adni. Már hallga-
tókorábnn felmerül mindenkiben a kér-
dés: érdemes volt-e 17 évet tanulnom?
Föl tudom-e mutatni a tizenhét éves ta-
nulás eredményét? Ez a gyakorlat mint-
egy (igazi!) próbaköve volt az eddig
végzett munkának. A Tiszapüspökiben
járt csoport ezt írja: ,,úgy érezzük, nem
volt hiábavaló az itt töltött idő. Tapasz-
talatokkal gazdagon térünk vissza, erőnk-
höz mérten mi is igyekeztünk a legtöb-
bet adni, mégis úgy érezzük, hogy első-
sorban számunkra volt hasznos az itt
töltött tíz nap".

A berekfürdői csoport így ír: „az is-

meretterjesztő előadások során gyakran
nem veszik figyelembe a lakosság mű-
veltségi színvonalát; mi ezt igyekeztünk
kiküszöbölni, s úgy érezzük, hogy az
egyetemen tanultakat érdekesen, színesen,
közérthető formában sikerült elmonda-
nunk".

Annak a tudata, hogy a nagy munka-
folyamatban meglátják azokat p prob-
lémákat, ahol tudnak segíteni, dolgozni,
s annak a kipróbálása, hogy mindezt.ér-
demi módon tudják csinálni, jelenti a
tulajdonképpeni erőt és perspektívát.

Talán ezek a legfőbb értékei a mi
síemcontunkból e gyakorlatnak. Lénye-
gesek, de már jórészt az előbb elmondot-
takból következnek a továbbiak. Három
vagy nésv különböző egyetemről össze-
került hallgató közös, együttvég^ert mun-
kájáról van szó. Nemcsak négy hallgató,
hanem négy különböző intézmény együtt-
működését is jelenti ez. Perspektívában:
a falvak jövendő értelmi'égeinck együtt-
működését jelenti.

Példát adott ez a gyakorlat arra is,
hogy a falusi népművelési munka nevn
csupán a pedagógusok, hanem a falu ál-
lami, párt, KISZ vezetőinek és az értel-
miségieknek közös feladata.

Nem elhanyagolható - a már elmon-
dottakon kívül — az a nevelő erő sem.
mely a hallgatókban ' a közösségi vonást
fejleszti. Végső soron négy ember kerül
egy teljesen ismeretlen faluba, amelyet
meg kell hódítaniuk. Mindenkinek érez-
nie kell, hogy csak egymással és a falu
•vezetőivel együtt lehet dolgozni. Min-
denki rá van utalva a másikra.

A hallgatók a gyakorlat után kérték
az illetékeseket, hogy rendszeresen ki-
járhassanak a falvakba. Erre már
példa is van: a pusztamonostori csoport
egyik tagja továbbra is fenntartja kapcso-
latait a faluval, "-s a gyakorlat után a
S.-olnok Megyei Tanács VB segítségével
egyénileg is kiment. A megyei tanácsok
támogatásán kívül azonban szükség van
arra is, hogy az egyetemi oktatási reform
időbeli és szervezési lehetőséget biztosít-
son a további munkához.

Peták István
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Kisújszállási adatok az 1945-ös földreform történetéhez

(Megjegyzések M. Somlyai Magda: Szabadulás és magvetés*
című könyvéhez)

Kisújszállás képviselői (pl. Nánási
László) is ott vannak 1945 januárjában
a többi kunsági városok és községek kép-
viselőivel együtt az Ideiglenes Kormány
miniszterelnökénél s közös erővel köve-
telik a kormány elnökének átadott me-
morandumukban a radikális földosztást
100 holdas birtok-maximummal, a nép-
bíróságok felállítását, a hadsereg azonnali
megszervezését a németek elleni hábo-
rúra.' Ezután forró hangulatú gyűléseken
követelik a kisújszállási parasztok a mi-
előbbi földosztást. A Kommunista Párt
által rendezett gyűlésüknek Révai József
az előadója és részt vesz rajta Kállai
Gyula elvtárs is.

Talán nem lesz egészen érdektelen, ha
elmondjuk ezen a helyen, hogy hogyan
készültek fel a kisújszállásiak az új hon-
foglalás végrehajtására. ,,A képviselő tes-
tület 1945. február 27-i ülésén a Nemzeti
Paraszt Párt helyi szervezete indítványoz-
ta, hogy a képviselő testület szervezze
meg a demokratikus pártok és a Föld-
munkás Szakszervezet helyi képviselői-
ből a kisújszállási földreform-előkészítő
bizottságot. A testület az indítványt egy-
hangúan elfogadta és felhívta a négy de-
mokratikus pártot (Magyar Kommunista
Fart. Nemzeti Paraszt Párt. Szociál-
demokrata Párt, Független Kisgazda
Párt), hogy a bizottságba 4-4 tagot dele-
gáljanak. A Földmunkás Szakszervezet 6

taggal vett részt a bizottság munkájában.
Ez az előkészítő bizottság vette nyilván-
tartásba a földigénylőket, akik 1945. már-
cius 17-én a mozi helyiségében gyűlésre
jöttek össze és megválasztották a Föld-
igénylő Bizottságot. A bizotság elnökévé
Turbacs Mihályt választották, aki később
több kisújszállásival együtt Zsámbékra
költözött, kitelepített sváb családok bir-
tokára. Utóda egészen a földreform be-
fejezéséig Daku István volt."~ Ez a bi-
zottság képviselte a kisújszállási föld-
igénylők érdekeit - a könyv tanúsága
szerint - kiváló eredménnyel.

A könyvet olvasva látjuk a;~ckat a ne-
hézségeket, amelyek kisebb vagv nagyobb
eltéréssel, majdnem mindenütt előfordul-
tak, ahol a földosztó bizottságok rátették
a forgó öleket a felosztandó földekre. A
szűk határ és a tengernyi igénvlő kielé-
gítése gondot okozottt majdnem minden
alföldi helységben. Ismeretesek a valami
oknál fogva későbben jelentkezettek (meg-
félemlítettek, katonák, hadifoglvok, föl-
dért jelentkező falusi kisiparosok) prob-
lémái is. Ezen túlmenően nálunk sok
kellemetlenséget okozott az is, hogy ha-
tárunkban az osztható föld nagyon eltérő
minőségű volt. A Földigénylő Bizottság
emiatt úgy határozott, hogy az osztandó
földet legalább is két csoportba osztja
és a földek minőségi arányában minden
igénylő két helyen kap földet. Egy részt

Ismertetését lásd a Jászkunság 1962. eví. l.számában.
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a keleti határrészen, másikat a nyugatin.
A terv elkészült, de mielőtt ilyen érte-
lemben megkezdhették volna az osztást,
íi'í igénylők nyomására meg kellett má-
sítani ezt az elhatározást. Jelentkeztek a
földosztással kapcsolatban bizonyos tech-
nikai problémák is. A helyi Mérnöki
Hivatal pl. mérőeszközhiányra hivatkozva
cs.ak 1, esetleg fél év múlva látta meg-
valósíthatónak a föld gyakorlati szét-
osztását. A helyi Kommunista Párt a
végrehajtás politikai feltételeinek bizto-
sítása mellett megteremtette a szükséges
technikai feltételeket is. A városháza ud-
varán lévő romok alól előkerült tető-
lécekből öleket szegeztek össze, csopor-
tokat szerveztek és a kommunisták a
csoportok élére állva, a földigénylőkkel
együtt osztották a földet. Ez az osztási
mód gyors volt ugyan, de nem bizonyult
elég hitelesnek. A Földigénylő Bizottság
a későbbi, hivatalos osztást is határozot-
tan kézben tartotta. A bizottság elnöke
és két tagja ellenőrizte ekkor a mérnök
és a mellé beosztottak munkájának pon-
tosságát.

Érdemes felidézni Bakó Kálmán kis-
újszállási kubikus, a földreform idején
Szolnok megye keleti felében kormány-
biztos, emlékeit a kormánybiztosi mun-
kával és a melléje beosztott szovjet tiszt
szerepével kapcsolatban. „Minden köz-
ségben egy három tagú bizottságot kel-
lett szerveznünk, akik előkészítik a föld-
osztó bizottságokat. Ebben a munkában
a szovjetek segítettek bennüket. Debre-
cenből orosz gépkocsi vitt bennünket köz-
ségről községre. Ha valahol egyik vagy
másik hatósági közeg nem állott rendel-
kezésünkre, akkor a velünk lévő szovjet
őrnagy segített. Tiszaföldváron pl. Palu-
gyai főjegyző úr nem hívta össze az ér-
dekelteket kijelölésre, és mikor felelős-
ségre vontam érte, azt mondta, hogy neki
én nem adhatok utasítást, bár bemutat-
tam neki a Nagy Imre által kiállított
igazolványt, mely teljhatalommal ruhá-
zott fel. Amikor a szovjet őrnagy látta,
hogy Palugyai felesel velem, elkapta a
mandurját és nyomta le a pincébe, mond-
-•-̂n neki, hogy aki nem akar dolgozni,

a pincébe való. Palugyai úgy megrémült,
hogy sírva fakadt. Kérte az őrnagyot,
hogy ne bántsa, ő rögtön összehívja az
embereket."

Még javában pörögtek a földet ara-
szoló forgó ölek. amikor 1945 tavaszán
és késő nyarán végbement a magyar po-
litikai élet jobbra tolódása, majd meg-
indult a harc az immár szétosztott föld
birtokáért. A helyi kutatás, de a párt-
történeti vbszaemlékezések ismeretében is
jónak és igaznak tartjuk a könyvben an-
nak a konfliktusnak az elemzését, mely
a rendelet betűjéhez ragaszkodó felsőbb
szervek és a szegényparaszti érdekeket
képviselő Földosztó Bizottságok között
kialakult. Aki ismeri az alföldi városok
agrárproletáriainak és szegényparasztjai-
nak akkori harcos magatartását, az na-
gyon jól tudja, hogy másutt más szavak-
kal, de ugyanazt vágták az előmerészkedő
reakció szemébe a földhöz juttatott úi-
gardák, mint a karcagi parasztok: ,.Élő
ember tőlünk földet vissza nem vesz".
A kisújszállási Földigénylő Bizottság pl.
Nagy Imre földművelésügyi minisztériu-
mával vívta hónapokig tartó harcát és
állandó támadásoknak volt kitéve a tör-
vényes keretek szükségszerű túllépése
miatt. Ugyanakkor itthon is folyt a harc
és a kommunisták által vezetett demok-
ratikus erők nem egyszer igen éles osz-
tályharcban voltak kénytelenek megvéde-
ni a földreform eredményeit.

A tárgyalt kor helyi vonatkozásban is
legnehezebben feltárható fejezete az az
időszak, mely az egyes községek és vá-
rosok életében a felszabadulás és a föld-
reform között eltelt. Megbízható adatok
hiányában alig tudjuk feltárni a születő
új élet első, még botorkáló lépteit. -
Megyei kutatóinknak minél előbb élni
kell a könyv által kínált segítséggel ás
gondos munkával össze kell gyűjteni a
rendelkezésre álló, egyébként is erősen
pusztuló adatokat, melyeknek összegyűj-
tése és feldolgozása Kisújszálláson már
részben megtörtént.

íme néhány sor a kezdeti erőfeszítések
időszakából: „Az Ideiglenes Városi Ta-
nács, mely a harcok szünetében, 1944,
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október 10-én alakult, erélyes kézzel lá-
tott hozzá a termelés megindításához, a
kintlévő termények mielőbbi betakarítá-
sához. Első ténykedéseként mezőgazda-
sági bizottságot állított fel, hogy az őszi
vetések haladéktalanul megindulhassa-
nak. A vetési munkák megindulását
ugyanis erősen akadályozta a közbizton-
ság hiánya, valamint a lóállomány el-
pusztulása. A mezőgazdasági bizottság
elsősorban kintlakó emberekből 50 ter-
melési biztost nevezett ki a munka köz-
vetlen irányítására. A nagy lendülettel
induló munkát fékezte az esős időjárás.
Később a belvízveszély miatt az összes
ké2Í- és igaerőket az ún. belső földekre
kellett irányítani. Ennek az észszerű köz-
oontosításnak köszönhető, hogy a talán
soha nem tapasztalható nehézségek elle-
nére 1000 kh őszi búzát sikerült elvetni.
A rendkívül jó tengeritermés betakarítá-
sát részint önként jelentkező munkások-
kal, részint közerő igénybevételével vé-
gezték el".3

A mezőgazdasági munkák ilyen jellegű
irányítására a szomszéd községekben se-
hol sem került sor.

Szerző sok adat közlésével rajzolja
meg az 1945 télutóján megalakult terme-
lési bizottságok munkájában fellelhető kö-
zös vonásokat. Kiegészítésül álljon itt
néhánv sor a kisújszállási termelési bi-
zottság történetéből is. „Az 1945. február
27-én megalakult" termelési bizottság első
ténykedésként elkészítette a tavaszi me-
zőgazdasági munkák tervét a Túrkeve-
Kenderes-i közutaktól nyugatra fekvő,
valamint az Igarió düllőbeli és ezzel déli
oldalon szomszédos egyházi és városi
földbirtokok eddig még szántatlan terü-
leteire vonatkozóan. Ez intézkedést rész-
ben a? igaerő csekély volta, részben a
fenyegető belvízveszély tette indokolttá.
A többi földek megművelésére csak az
elsőrendű földek megművelése után ke-
rülhetett sor. Ezt a munkát is csak a
réti igaerők áttelepítésével és két gőzeke

lapotba helyezett traktor segítségével le-
hetett megvalósítani. Óriási politikai
munkába került, míg a réti gazdák meg-
értették, hogy közös érdek a .mások
földjének' megművelése. A rendelkezésre
álló igaerő csekély volta miatt azonban
e! kellett tekinteni a bizonytalanul termő
réti földek megművelésétől. A termelési
bizottság elkobzás terhe mellett haszon-
állat vizsgálatot rendelt el. Részletesen
szabályozták az idegen igával megmű-
velt terület adóterheit, használati díját.
Lehetővé tették a fogattulajdonosok tár-
sulását, hogy a képviselő testület .kísérleti
anyagot gyűjthessen a kollektív gazdál-
kodás előnyeire nézve*. Vetőmagot a fo-
gattulajdonosok adtak. Beszerzésének-
módja a felvásárlás, kölcsönzés, egyes
esetekben a rekvirálás volt. A holtfuva-
rok elkerülése végett lehetővé tették az
egyes parcellák csereművelését. Eseten-
ként kényszerbérlet útján biztosítottak a
fogatközpontul kijelölt tanyákban elhe-
lyezett fogatok számára közeli földet. A
termelés biztosítása érdekében a város
határában és a belterületen lévő összes
olyan eszközöket összeszedték és a foga-
tosok rendelkezésére bocsátották, melyek
jobb és olcsóbb munkát tesznek lehetővé
(tárcsák, több vasú ekék stb.). Ezek ha-
tékony alkalmazása érdekében elrendel-
ték a négyes, sőt hatos fogatok alkalma-
zását is. A fenti területet három körzetre
osztották fel, élükre egy szaí:?mbert és
egy bizalmit állítottak. Szigorúan tiltot-
ták a szekér és az igásállat livitelét a
városból és a gazdákat újabb állatok be-
szerzésére ösztönözték. - Ez volt a kis-
újszállási parasztság első kollektív vál-
lalkozása. Megtervezésében döntő szere-
pet játszott az MKP helyi szervezete,
végrehajtásával pedig jelentős tekintélyt
szerzett a termelési bizottság.'''1 Az itt
szerzett tekintélyre és gyakorlatra nagy
szükség volt a földreform végrehajtása

utáni időben is.
Kiss Gézaga-rXura, valamint 15-20 üzemképes ál-
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