
A deszki dobolási könyv 
(Adatok a község 1940—1950 közötti történetéhez) 

Deszk történetének tanulmányozásakor bukkantunk az ún. dobolási könyvre, 
amelyből igen hasznos adatokat nyertünk a község történetére vonatkozólag. Ügy gon-
doljuk, hogy a községek helytörténeti vizsgálatánál ezt az igen fontos forráetípust elég-
gé elhanyagolták és nem hasznosították kellő mértékben.1 

Az ál ta lunk vizsgált deszki dobolási könyv 1940 és 1950 közötti adatokat tartalmaz. 
A dobolás a fontos információk el jut ta tásának egyik formája volt, amely a tömeg-
kommunikáció olyan eszközeit helyettesítette, illetőleg egészítette ki, mint a rádió és 
a sajtó. A dobolás a következőképpen ment végbe: a kisbíró egy-egy forgalmasabb 
utcában elkezdett dobolni és hangos „közhírré tétetik" kiáltással hívta fel magára a 
figyelmet. A körégyűlteknek azután élőszóval elmondta a községi elöljáróság ál tal 
engedélyezett hirdetéseket (amelyeikért persze fizetni kellett), valamint a helyi felhí-
vásokat és rendeleteket, illetve az országos rendeleteket.2 

A kidobolt közleményeket három csoportba sorolhatjuk. Az első csoportba az ún. 
adásvételi hirdetések tartoznak, amelyek ma az újság hirdetési rovatában szerepelné-
nek. A második csoportba sorolható országos rendeletek és felhívások történeti szem-
pontból sokkal érdekesebbek számunkra. A harmadik csoportba tartozó közleménye-
ket a község vezetősége bocsátja ki, részben az országos rendeletek helyi végrehajtása 
céljából, részben pedig a község gazdasági, társadalmi, politikai életének szabályozása 
érdekében. Ezek a községi rendeletek felhívások jelentik azt a sajátosságot, amelyet 
a község helytörténete szempontjából fontosnak kell tekintenünk és tanulmányoznunk 
kell, természetesen az országos történelem eseményeivel és általános menetével össz-
hangban. A rendelkezésünkre álló hely nem engedi meg, hogy ezeket a dokumentu-
mokat részletesen elemezzük, csak ismertetésükre szorítkozunk.3 

1940. A községházán közszemlére van 
kitéve azon iparosok névsora, kik a 
rendeletben megjelölt igazolásokat, szü-
letési anyakönyvi kivonatokat bemutat-
ták és nem számítanak zsidónak. Köz-
szemlére ki van téve azon iparosok 
névsora is, akik leszármazási okmá-
nyaikat nem szerezték be, és zsidónak 
számítanak. Deszken 78 iparigazolvány-
nyal bíró közül 40 nem adott be iga-
zolást, így zsidónak számít az itteni 
iparosok 51%-a. (IX. 20.). — Vitéz dr 
Várady László képviselőjelölt ú r csü-
törtökön, este 3 4 7 órakor a Frányó 
vendéglő nagytermében programbeszé-
det tart, amelyre a választó közönséget 
ezúton is szeretettel meghívja a párt-
vezetőség. (X. 23.) 

1941. A hadikölcsön kötvények letétbe 
helyezésére vonatkozó nyomtatványok a 
deszki hitelszövetkezetbe megérkeztek, 
akinek hadikölcsöne van. vigye be a 
hitelszövetkezetbe, adja le. mert márc. 
31. után a be nem szolgáltatott hadi-
kölcsön kötvények érvényüket vesztik. 

(III. 1.) — A községben elszállásolt né-
met katonai egyéneknek márkáért fize-
tésképpen semmit kiszolgálni nem sza-
bad. Pénzt elfogadni csak pengő ér ték-
ben lehet. A tiszti lakások tulajdono-
sai, a tiszt urakkal szemben a legna-
gyobb udvariassággal viseltessenek és 
azoknak mindenben a legnagyobb ké-
nyelmet adják meg. A lakásban min-
den reggel mosdó tál és abban fr iss 
víz legyen. A szállást adók közül min-
dig valaki tartózkodjon otthon, nehogy 
az illető tiszt, mikor esetleg hazulról 
eltávozik, bezárt lakásra ta lá l jon . . . 
Egyben nyomatékosan figyelmeztetem 
a lakosságot, hogy a német katonaság 
itt tartózkodása alatt azok által kitett 
falragaszokat nehogy valaki akár szán-
dékosan, akár meggondolatlanságból le-
szakítsa, mert az illetők ellen a legszi-
gorúbb eljárás fog megtétetni. (V. vé-
ge.) — Ismételten felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy gabonafeleslegének 
egyharmad részét aug. 15-ig büntetés 
terhe alatt mindenki köteles a helybe-
li gabonuvásárlónak vételre felajánlani 

1 A kivételek közé tartozik Pünküsti Árpád: Közhír ré t é t e t i k . . . c. c ikke a Tiszatá j 1970. 4. szá-
m á b a n (329—336. oid.), amely fe lh ív ta f igye lmünket e r r e a fontos fo r rás t ipus ra . 

2 Ugyanot t . 329. old. 
3 Részletesebb e lemzésüket ld. Deszk község tö r téne te 1940 és 1950 között az ún. dobolási k ö n y v 

t ük rében (kézirat .) 
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(VIII. eleje) — Értesítjük a lakosságot, 
hogy árpafeleslegét egy héten belül 
mindenki köteles a Futurának fe la ján-
lani. Aki ezen idő alátt á r p á j á t nem 
a ján l j a fel megvételre, az ellen a kihá-
gási el járás meg fog indulni. (VIII. 29.) 

1942. Sebesültek családtagjai vasúti 
kedvezményben részesülnek, ha hadi-
kórházban lakóhelyüktől távol eső se-
besült hozzátartozóikhoz utazni akar-
nak. Bővebb felvilágosítást ebben a do-
logban a községi elöljáróságon az érde-
keltek megkaphatják. (I. 17.) — Felhí-
vom a leszerelt katonákat, akik Ukraj-
nában katonai szolgálatot teljesítettek, 
hogy hazaérkezésük után haladéktala-
nul jelentkezzenek a községi orvos úr-
nál vizsgálat végett. (II. 16.) — Az elöl-
járóság fellíívja a sertéstulajdonosokat, 
hogy a M. Kir. Közellátásügyi Minisz-
ter Űr 403. 168,1942. rendelete alapján 
takarmányhiány miatt sertéseket kény-
szervágás ú t ján levágni szigorúan tilos. 
Takarmányhiány miatt tovább nem 
tar tható sertéseket csakis a központi 
készletek részére vásárlásra jogosított 
kereskedőknek adják el. Aki ezen ren-
deletnek nem tesz eleget, azt hat hóna-
pig terjedő elzárással büntetik. (III. 4.) 
— Deszk községben minden vasárnap 
füsttelen nap lesz. Felhívjuk a lakossá-
got, hogy a Vöröskereszt j avára törté-
nő cigaretta és pénzgyűjtőket, kik ház-
ról-házra fognak menni, mindenki fo-
gadja szeretettel és minél többet jut-
tassanak a harctéren küzdő honvédek-
nek. (IV.) — Mindazok, akik a zsírt, 
vagy zsírszalonnát a vásárlási könyv 
alapján kapták, azok a zsírjegy átvétele 
végett az elöljáróságnál jelentkezzenek. 
A zsírjegy ára személyenként és dara-
bonként 6 fillér. A jegyek kiosztása 
pénteken délelőtt 8—1 óráig. (VI.) — A 
vármegyei munkabér szabályrendelet-
ben foglalt utasítás alapján figyelmez-
tetem a munkásokat, hogy a munkaidő 
nem reggel 6-tól este 6-ig tart , hanem 
napkeltétől napnyugtáig. Aki ezt a ren-
delkezést a mai nehéz gazdasági viszo-
nyok mellett nem haj landó betartani, 
az hatósági eljárásnak teszi ki magát. 
(VI.) — Közhírré teszem, hogy min-
denki, aki a község területén 15 kat. 
holdat meghaladó szántóföldön gazdál-
kodik, köteles szántóföldi mívelés alatt 
álló ingatlana 7%-n ipari növényt: nap-
raforgót, repcét, olajlent, szójababot, 
ricinust, rostlent vagy kendert termesz-
teni. (IX. 12.) 

1943. Az elöljáróság értesíti a lakossá-
got, hogy a 200-as tábori számmal bíró 

alakulatoktól szabadságon lévő honvéd 
egyének visszaszállítása február 6-án 
kezdetét vette. A szabadságosok útbain-
dítását a csendőrörs ellenőrizni fogja. 
(II. eleje?) — A lakosság hússzükség-
letének biztosítása és idegen községbe-
liek húsvásárlásának és egyéb tapasz-
talt visszaélések megakadályozásának 
céljából ápr. 2-tól a helybeli mészáro-
sok hentesárut, húst csak a vásárlási 
könyvbe való bejegyzés ellenében ad-
hatnak ki. (III. 2.) — Az elöljáróság fel-
h ívja a lakosságot a mezőgazdasági te r -
mények gyújtóbombák, gyújtóeszközök 
és gyújtogatás elleni védelme tárgyá-
ban, a termények mennyiségét lehető-
leg a község különböző részein több kö-
zös szérűt létesítsenek és a közös szé-
rűket kizárólag erre a célra használ ják 
és a lehető legrövidebb idő alatt igye-
kezzenek betakarítani. ( VI.) — Deszk 
község elöljárósága értesíti a húsiparo-
sokat, hogy minden közfogyasztásra le-
vágott sertés után 6 kg sertészsírt kell 
olvasztott állapotban nagybani áron 
beszolgáltatni. (X. 30.) — Az elöljáró-
ság felhívja a lakosság figyelmét arra , 
hogy a levágott juhoknak a bőrét 8 na-
pon belül köteles mindenki az ar ra 
jogosított kereskedőnek megvételre fel-
ajánlani. Akik ezen kötelezettségüknek 
eleget nem tesznek, a háborúra való 
tekintettel szigorúan meg lesznek bün-
tetve. A nyersbőrök kikészítésére az 
anyaghivatal engedélyt senkinek sem 
ad. (XII. 9.) 

1944. Az elöljáróság értesíti a község la-
kosságát, hogy az Alispán Űr által ki-
utalt rizsből személyenként 5 deka, kö-
lesből 5 deka és a búzagyöngyből 20 
deka lesz a Hangya szövetkezetben ki-
osztva. (II. 18.) — Közhírré teszem, 
hogy a szolgálatban álló csendőr fegy-
verét mindenki ellen használni köteles, 
aki magát gyanússá teszi és felhívásra 
kielégítő válasz nélkül elszalad. Ez vo-
natkozik a község bel és külterületére... 
(IV. 15.) — Értesítem a lakosságot, hogy 
Szőregen vasárnap de. 11 órakor bolse-
vista ellenes gyűlés lesz az Otthon mo-
ziban, melyre ezúton is mindenkit meg-
hívunk (IV. 20.) — Békés megyében az 
elmúlt hét folyamán ellenséges ej tőer-
nyősök szálltak le. Felhívom a lakossá-
got, hogy ellenséges ejtőernyősök, par -
tizánok felkutatása, elfogása terén áll-
jon a hatóság rendelkezésére . . . (VIII. 
10.) — Deszk község lakosságának tudo-
mására adatik, megérkeztek a felfegy-
verzett partizáncsapatok, akik elrende-
lik, hogy a lakosságnál található min-
den katonai dolgot, fegyvert, katonai 
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ruhát, rádiókészüléket, telefonokat, f i l-
meket és fényképező készülékeket, mo-
torkerékpárt, autókat azonnal hozzák 
be a községházára. (X. eleje) 

1945. Értesítjük a lakosságot, hogy 
márc. 1-én de. 10 órakor a Szegvári ven-
déglőben a kisgazda párt és nemzeti pa-
rasztpárt kiküldött je nagygyűlést tart , 
kér jük a lakosság minél nagyobb szá-
mú megjelenését. (III. 1.) — A szegedi 
parasztpárt szervezete értesíti a lakos-
ságot, hogy 6-án de. 11 órakor a Szeg-
vári vendéglőben gyűlést tart, amelyre 
mindenkit szívesen lát. (IV. 2.) — Fel-
hívom mindazon honvéd egyéneket és 
volt munkaszolgálatosokat, akár egy-
szerűsített, akár rendes felülvizsgálatra 
akarnak menni, felvilágosítás végett a 
községházán jelenjenek meg. (VIII. ?) 

1946. Boltokban családfő rózsaszínű 
közellátási jegy 5 szelvényére 2 lt pet-
róleum kapható 27 000 pengő és 5°, o-os 
forgalmi adó ellenében, a családfő és 
fehér családtag jegy 6 szelvényére 1 do-
boz gyufa kapható 3 000 pengőért és 5 
%-os forgalmi adó ellenében. Az árukat 
8 napon belül kell kiváltani, árai 3 na-
pig változatlanok. (V. ?). — Felsőbb 
rendelkezésre, minden személy 20 dkg 
sóra és gyufára előlegként 150 000 pen-
gőt fizessen be abba a boltba, ahol vá-
sárolni szokott. Le kell adni a 9. számú 
j e g y e t . . . (II. v. III ?) 

1947. A Magyar Kommunista Párt érte-
síti Deszk lakosait, hogy júl. 27-én fa-
lujárók jönnek Szegedről, szerszám és 
edényjavítás lesz a párthelyiségben, a 
párttagokat kér jük de. 8 órára je lenje-
nek meg. (VII. 26.) — A deszki újbir to-
kosok szövetsége vasárnap du. 2 órai 
kezdettel a Frányó féle vendéglőben 
nagygyűlést tart. Előadó Makóról fog 
érkezni, ezért kéri a vezetőség a pontos 
megjelenést. Az újonnan földhözjutot-
tak saját érdekükben feltétlenül jelen-
jenek meg. (VIII. 2.) — A Szociálde-
mokrata Párt budapesti előadójá ma, 
vasárnap de. 11 órakor a Frányó féle 
vendéglőben a bel- és külpolitikai hely-
zetről. valamint munkás és paraszt ér-
dekekről előadást t a r t . . . (VIII. 10.) — 
A Magyar Függetlenségi Párt a Maróti 
féle vendéglőben aug. 20-án de. 11 óra-
kor zászlóbontó nagygyűlést tart. Be-
szélnek: Futó Dezső képviselő, Dapsz 
Viola tanárnő, Joó József képviselője-
lölt. Pártkülönbség nélkül szeretettel 
vár a vezetőség. (VIII. 20.) — Az elöl-
járóság felhívja a választópolgárok fi-

gyelmét, hogy a választási lista ki van 
téve közszemlére a községházán a kis-
bírói szobában megtekintés végett fo-
lyó hó 28—29-én és 30-án. (VIII. 27.) — 
A Közellátási Felügyelőség értesíti a 
község lakosságát, hogy az elszámolta-
tás során előírt búzafeleslegen felül bú-
záját vagy rozsát C vételi jegyre takar-
mányért becserélheti. Ezzel a C vételi 
jeggyel szintén a községházán kell elszá-
molni azonnal. (XII. 6.) 

1948. A Magyar Kommunista Párt nép-
gyűlést tar t folyó hó 17-én este 6 órakor 
a Frányó féle vendéglőben, amelyre 
mindenkit meghív pártállásra való te-
kintet. nélkül. (I. 17.) — Januári cukor-
fejadag a december havi jegyekre vált-
ható k i . . . (I. 9.) — A Dolgozók Gimná-
ziumát engedélyezték. Kér jük az érde-
kelteket, valamint akik még jelentkezni 
akarnak, hogy hétfőn délután 5 órára 
pontosan jelenjenek meg az állami is-
kolában. (I.) — A deszki Szociáldemok-
rata Pár t és a Kommunista Párt este 7 
órakor közös pártgyűlést tar t a kom-
munista párt helyiségében. Párttagsági 
könyvét mindenki hozza magával. (II. 
26.) — Új petróleum állami jegyeket 
kapnak azok, akiknek nincs villanyuk... 
(IV.) — Ma este 8 órakor a Demokrati-
kus Délszláv Szövetség gyűlést tart, 
amelyre minden szerbet meghív a szerb 
iskolába a vezetőség. (IV. 14.) — A Ma-
gyar Kommunista Párt és Szociálde-
mokrata Párt egyesülési taggyűlést tart 
csütörtökön este a párthelyiségben. 
Tagkönyvét mindenki hozza magával. 
(IV. 29.) — A Magyar Dolgozók Párt ja 
vasárnap a községben ünnepélyt ren-
dez . . . (V. 21.) — Gabonalapjára min-
denki nagyon vigyázzon, mert helyette 
újat nem lehet kapni. (VIII. 24.) — A 
Magyar Dolgozók Pá r t j a értesíti a la-
kosságot, hogy vasárnap, november 7-én 
a Szovjet Októberi Forradalom 31 éves 
évfordulója alkalmából a Frányó féle 
vendéglőben nagygyűlést t a r t . . . (XI. 
eleje.) 

1949. Ma este 6 órakor a Magyar Dol-
gozók Pá r t j a rendkívüli taggyűlést tart. 
(I. 3.) — Az EPOSZ vezetősége felhívja 
a deszki leányokat, hogy ma du. 5 óra-
kor a Szegvári féle vendéglőben jelen-
jenek meg rendkívüli megbeszélésen. (I. 
6.) — Felhívja a lakosságot az elöljáró-
ság, hogy holnap, febr. 1-én a Köztár-
saság kikiáltásának ünnepén a házaikat 
lobogózzák f e l . . . (I. 31.) — A nemzeti 
parasztpárt helyi szervezete ma este 8 
órai kezdettel a párthelyiségben párt-
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ünnepély lesz. A felvonulás 10 órakor 
indul a Szanatórium elől a békezászló-
hoz. Ünnepély a községháztéren levő 
békezászlótartónál lesz a szövetkezeti 
bolt előtt. (VIII. 13.) — Csütörtökön es-
te 7 órakor a DEFQSZ székházában a 
DEFOSZ nagygyűlést tart, melyen a 
tagok megjelenése kötelező és vendége-
ket szívesen lát a rendezőség. Előadó 
Garai Vera országgyűlési képviselő, 
DEFOSZ országos szervezési vezető lesz. 
(IX. 21.) 

1950. F. hó 8-án du. 3 órakor a Magyar 
Szovjet Társaság alakuló közgyűlést 
tart, melyre a lakosságot meghívja, egy-
ben vezetőségi választás is lesz. (I. 7.) 
— F. hó 6-án szombaton este 8 órai kez-
dettel a j EPOSZ kongresszusi küldött-
napot tart . (II. 18.) — Vasárnap a Vi-

lág Ifjúsági Találkozó megnyitásának 
alkalmával felvonulással egybekötött 
választó taggyűlést tart, amelyre úgy a 
tömegszervezetek tagságát, mint a köz-
ség lakosságát meghívja a vezetőség. 
(V. 6.) — Vasárnap délután 3 órai kez-
dettel a mozihelyiségben Ha jdú János-
né országgyűlési képviselőnőnk beszá-
moló gyűlést tart, erre Deszk község 
dolgozó népét meghívja a Népfront bi-
zottság. (II. 25.) — A Független Kisgaz-
da Párt vezetősége felkéri a tagokat, 
hogy ma 6 órára a volt Kovács vendég-
lőben az ünnepélyes felvonulásra gyü-
lekezzenek. (IV. 3.) — Az április 4-i ün-
nepélyre gyülekezés ma este 7 órakor 
a M. D. P. helyisége előtt, onnan felvo-
nulás, az if júsági zászlónál emléktábla 
avatás. (IV. 3.) 

Tóth Sándor 




