
Elsőként az országban 
Felszabadulásának 30. évfordulójára emlékezett Békés megye 

1944. szeptember 23-án a Békés megyei Battonya községnél lépték át a ma-
gyar határ t a Vörös Hadsereg egységei és október 8-án az utolsó békési község 
is felszabadult. Felszabadulásunk 30. évfordulójának ünnepségei is e megyében 
vették kezdetüket. 

Szeptember 22-én az országos ünnepségsorozat nyitányaként Battonyán 
került sor egésznapos megemlékezésre. A megye valamennyi helységét képvi-
selő, közel tízezres ünneplő közönség soraiban köszönthettük a megye pár t - és 
állami vezetői, a szovjet hadsereg képviselői mellett Apró Antalt az országgyű-
lés elnökét, Púja Frigyes külügyminisztert, a felszabadult battonyai járás első 
pár t t i tkárát és Filip Gyeniszovics Kiva nyugalmazott ezredest, aki 1944 szeptem-
berében elsőként lépett Battonya földjére. 

A megemlékezés az évforduló tiszteletére társadalmi összefogással létesített 
Felszabadulási Emlékpark megnyitásával vette kezdetét. A park közepén elhe-
lyezett, második világháborús tanktól indult a felszabadulási békemenet a köz-
ségben tartott magyar-szovjet barátsági nagygyűlésre. A nagygyűlés ünnepi elő-
adója Apró Antal elvtárs volt. Ünnepi beszédét követően Kiva ezredes meg-
gyújtot ta a szabadság lángját, amelyet a battonyai úttörők a Lenini Páncélautón 
vittek tovább. A nagygyűlésen került sor a Magyar Üttörők Országos Szövet-
sége Díszparancsának kihirdetésére. A díszparancs kicsinyített mását többezer 
postagalamb vitte szerte az országba a gyűlés színhelyéről. A díszparancs értel-
mében a megye úttörőcsapatai az országban elsőként megkezdték a felszabadu-
lás eseményeivel, községük, városunk 30 éves fejlődésével kapcsolatos anyag 
gyűjtését. 

A battonyai ünnepségen gyújtot t felszabadulási emléklángot a megye úttö-
rőinek s tafétája vitte tovább a szovjet hadsereg felszabadító hadműveletének 
útvonalát követve. így jutot t el szeptember 24-én Elekre, ahol a helység névtáb-
lájánál ünnepélyesen fogadták. 

Október 1-én került sor Kétegyházán a felszabadulási ünnepségsorozat ré-
szét jelentő tudományos emlékülésre. Rendezője a Hazafias Népfront Gyulai 
Járási és a Kétegyháza nagyközségi bizottsága. Az emlékülés előadója dr. Borús 
József kandidátus, a Magyar Tudományos Akedémia Történettudományi Intéze-
tének tudományos főmunkatársa volt. Referá tumában a Békés megye felszaba-
dulásával kapcsolatos ú jabb kutatási eredményeket ismertette. 

Az ünnepi megemlékezések mellett több kiállítás, pályázat, kiadvány kap-
csolódik országunk három szabad évtizedének méltó megünnepléséhez. Alkotmá-
nyunk ünnepén nyílt meg a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban „Békés 
megye mezőgazdaságának 30 éve'' című reprezentatív kiállítás, amely paraszt-
ságunk életének döntő változásait tükrözi történeti hitelességgel. A kiállított t á r -
gyi emlékek és a Békés megyei Levéltár által rendelkezésre bocsátott dokumen-
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tumok színes képet adtak az eredményekben, buktatókban gazdag három évti-
zedes időszakról, amely alatt a Békés megyei kisgazdákból korszerűen felszerelt, 
ipari módszerekkel dolgozó mezőgazdasági üzemek munkásai lettek. Szeptember 
22-én pedig Battonyán került sor a „Battonya a szabadság út ján ' ' címmel tar-
tott emlékkiállítás megnyitására. Az ünnepségeket megelőzően a Hazafias Nép-
front Békés megyei Bizottsága, a Békés megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osz-
tálya, a Megyei Művelődési Központ, a Munkácsy Mihály Múzeum, a gyulai 
Erkel Ferenc Művelődési Központ pályázatot hirdetett, amelyben a szülőföld 
felszabadulásának és az eltelt három évtized eredményeinek feldolgozását tűzte 
ki célul. 

A szeptember-október hónapban lezajlott ünnepi megemlékezések mellett 
az évfordulóval kapcsolatban több rangos kiadvány látott, illetve lát az év fo-
lyamán napvilágot. A Békés megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya és az 
MSZMP Békés megyei Bizottsága támogatásával 1975 tavaszán jelenik meg „Be-
kés megye 1944—45. A felszabadulás és a népi demokratikus forradalom első 
esztendei a Viharsarokban" című tanulmánykötet . A 35 ív ter jedelmű kötet a 
legújabb eredmények felhasználásával, tudományos értékű összegezést ad a 
megye életének e sorsfordulós időszakáról. A felszabadulás után elsőként jele-
nik meg a Békés megye gazdaságföldrajzát feldolgozó monográfia. Eddig ugya-
nis egy-egy nagyobb tájegység, országrész gazdaságföldrajza került tudományos 
vizsgálat alá. A Békés megyei kötet az első kísérlet egy megye gazdaságföldrajzi 
leírására. Főszerkesztője Krajkó Gyula, a szegedi József Attila Tudományegye-
tem professzora. A kötet a megye gazdaságföldrajzának feldolgozásán túl részle-
tes gazdaságtörténeti adatokat is tartalmaz az eltelt 30 évről és annak előzmé-
nyeiről. Gyula város 30 íves tanulmánykötet kiadásával ünnepli felszabadulásá-
nak évfordulóját. „Három szabad évtized Gyulán" címmel megjelenő kötetet 
Marsi Gyula és Szabó Ferenc szerkesztette. A felszabadulás, a népi demokratikus 
forradalom eseményein túlmenően átfogó és elemző képet kap az olvasó Gyula 
város felszabadulás utáni történetének valamennyi területéről. Orosháza város 
Zilahi Lajos szerkesztésében „Orosháza a szocializmus ú t ján 1944—74" címmel 
ad ki tanulmánykötetet . Szerzői különös gonddal és részletességgel dolgozták fel 
a legnagyobb magyar falu jelentős iparral rendelkező várossá fejlődésének szí-
nes históriáját. A békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium, a Battonyai Nagyközségi 
Tanács támogatásával a Bibliotheca Bekesiensis sorozat legújabb köteteként 
Battonya felszabadulásának történetét adja közre. Szerkesztője Takács László. 
A megye községei közül Elek jelentet meg helytörténeti kiadványt a község 
ujjátelepülésének 250. és felszabadulásának 30. évfordulójára. A Csipes Antal 
szerkesztésében készült „Elek története" című emlékkönyv követendő kezdemé-
nyezés a helyi eseményeknek a szűkebb haza népével való megismertetésére. 

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Békés megyei szervezete kiadásá-
ban megjelenő „Békési Élet" című tudományos és kulturális antológia három 
számot szentel az évforduló témakörének. Az 1974. évi 3. szám közli többek kö-
zött Púja Frigyes külügyminiszter tanulmányát, aki a személyes visszaemlékezés 
szuggesztív erejével és tudományos hitelességgel rajzol képet a sorsdöntő ese-
ményekről. A megjelenő kiadványok különösen értékes forrásjellegű képanyagot 
tartalmaznak, jól szolgálják a szűkebb pátria történetének megismerését, az i f jú -
ság hazafias nevelésének ügyét. 

A felszabadulás évfordulójának megünneplésében mindenütt jelentős szere-
pet játszottak a Hazafias Népfront városi, községi bizottságai, illetve az ezek 
mellett működő helytörténeti, honismereti bizottságok. Tagjaik sorából került ki 
az említett kötetek íróinak és adatközlőinek nagyrésze. 

Jároli Józsej 
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