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Német nemzetiségű kulák voltam1 

E pályázatban leírtak valóságban megtörtént tények, amit zömében ma is élő 
személyekkel tudok bizonyítani. Sajnos egyre fogynak azok, akik ezeken a 
barbárságokon keresztülestek, hiszen a gyötrelmek, kínzások, éheztetések, 
kivégzések több tízezer személyt már a terrorizmus ideje alatt halálba 
kergettek. S akik már akkor 20-30 évesek vagy 70 évesek voltak, azóta 
eltávoztak közülünk. Ez késztetett arra, hogy a magam környezetében 
megtörtént jogtiprásokat papírra vessem, hogy az utókor tudja, mik történtek, 
hiszen már két generáció felnőtt azóta és nem sokat tudnak a történtekről, mert 
még beszélni is veszélyes volt ezekről a dolgokról. Ügy érzem, minél többen 
tudják, annál nagyobb a remény, hogy ez még egyszer nem következik be. 

A p á m eleki, anyám gyulai születésű volt. Lakhe lyük a Gyu la -E lek közö t t i tanyavilág 
területén volt. Parasztcsalád egyetlen leszármazot t ja vagyok. 23 kh f ö l d ü n k volt 460 
aranykoronával . Ez azt jelentette a H o r t h y - r e n d s z e r b e n , hogy kisparaszt . Ezért nagyon 
kellett vigyázni, hogy mit enged meg magának a család, mer t k ö n n y e n kicsúszhatot t a lába 
alól a talaj. Sajnos az 1940-es évektől már minden évben legkevesebb 6 h ó n a p o t behívták 
ka tonának az apámat , mígnem az lett a vége, hogy haza sem jött , hanem kivit ték a f ront ra . így 
anyám és én (8-10 évesen) vo l tunk kénytelenek a fö ldet megművelni . 

M á r gye rmekkoromban érdekel t a politika, ennélfogva erősen f igyel tem. Volt, aki azt 
m o n d t a , semmi baj nem lesz, ha be jönnek az o ro szok , hiszen azok is emberek . Azóta már 
meg tud tam, hogy a lumpenpro le tá r réteg volt, és azok , akik u n d o r o d t a k a munká tó l . D e vol t 
k ö z ö t t ü k megtévedt , fanat ikus ember is. Erre egy példát említek: dr. Blanár László orvos 
nagyon rendes ember volt, a szegények orvosának m o n d t á k . H a látta, hogy fö ldhözragadt , 
éhező a család, nem kért a vizsgálatért pénzt . Ö is várta erősen a szovjet hadsereget. D e 
b i zony a megérkezésükkor igencsak elment a kedve. Másodmagával kívül mentek a városon , 
fehér zászlóval üdvözöl ték , fogadták őke t . Zsebórája volt aranylánccal, azt azonnal elvették, 
a társáról meg lehúzták a csizmát, lévén parasz tember . D r . Blanár reklamált , ennek az lett a 
vége, hogy megford í to t ták Gyu la felé, fenékbe rúgták , k igúnyol ták . U t á n a bandukolha t t ak 
hazafelé, az egyik mezít láb, a másik az órája nélkül. H o g y mit gondol tak magukban , azt ő k 
t ud j ák . 

A másik réteg el lenkező vé leményen volt. Elrémülve hallgattam, hogy nagy baj lesz, ha ide 
jönnek , mert ezek nem emberek , állati szörnyek , mindenki t elvisznek és kivégeznek. 
I jed temben 11 évesen 2 méter mély , 4 x 4-es b u n k e r t ástam, oda lehord tam sok minden t . 
T ö b b e k közö t t apám összes ruhájá t ládában, hogy ne legyen nedves. Ezt később megtalálták, 
s minden t elvittek. Azonfe lü l az összes befőt te t , kenyeret , párnákat , 2 lovat, még a 
sza lmahúzó h o r g o t meg az ekeláncot is. Úgy g o n d o l o m , ítélje meg az olvasó, hogy melyik 
rétegnek volt igaza. 

O l y a n szerencsétlenül j á r tunk: 1944. szeptember 23-án jöttek az o ro szok , de Gyu láná l 
megáll í tották őke t . így csak o k t ó b e r 6-án mentek tovább , amikor az erősítés megjöt t . Ezér t 
3 hét ig a két vonal közö t t vo l tunk : 300 m-re o ro szok , 300 m-re magyarok , mi a közepén . 
N a p p a l k imozdu ln i nem lehetett , mer t jött a géppuskasoroza t . 

Mivel szep tember 23-án már Elekre is bejöt tek az o roszok , így az én iskolába járásom is 
rövid életű volt . Csupán 23 nap, de az is zűrzavaros volt . N a p o n t a jöt t légiriadó, be vol-
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tunk osztva ötösével házakhoz, ha szólt a sziréna, már mindenki tudta, hogy hová kell 
menjen. 

A fiú polgári iskolából a tanárok egy részét katonának vitték, egy része pedig a f ront elől 
menekült Nvugat ra . Hosszas huzavona után megoldódot t a helyzet, mert volt egy leány 
polgári, ahol az apácák tanítottak, oda lettünk beosztva. Még akkor az apácákat nem 
szüntették meg. De ez a helyzet sem hozot t sok sikert, mert január 15-én járt a dobos (még 
akkor az volt a hírközlő szerv), és a következő közlés hangzott el: nők 16-40 éves korig, 
férfiak 18—45 éves korig, azonnal gyülekező a Szovjetunióba munkára! Ebbe a korosztályba 
beleesett apám húga és férje is, ott maradt a 8 éves és 9 éves Ieánygyérek anya és apa nélkül. 

Ugyanakkor jött a hír, hogy Gyulán is ugyanez a helyzet, tehát anyai részről is mentek az 
oroszok szerint pár napos, majd pár hetes munkára. Az iskolát abba kellett hagyjam, mert a 
nagymama ment a két szülő nélküli leánygyermek mellé, én pedig az anyám mellé. Eleken az 
apácazárdába gyűj töt ték a népet, Gyulán a volt huszárlaktanyába. Aki egyszer bement az 
aj tón, azt a G P Ú - s o k már nem engedték ki. Én közvetí tő szerepet játszottam, 1 nap Eleken, 
1 nap Gyulán. A z ablakon kiabálták ki, hogy mit kérnek, utólag még eszükbe jutott, hogy mit 
kellene vinni, azt az oroszokkal be lehetett küldeni. 

Itt ki kell hogy térjek arra, kik voltak ezek az emberek. Német származásúak, de volt, aki 
már 20 éve magyarosított nevű volt. Volt, hogy anyja magyar volt. Következtek a szomorú 
dolgok. Kijött egy orosz a tanyavilágba, 15-20 név volt nála, egy dűlőrészről érdeklődött , 
hogy hol laknak a németek. A z illető sorolta, de azt mondja, nem ennyi van, még 
hozzámondot t vagy 10 főt. Volt olyan szerencsétlen, aki 2-3 napja szököt t meg a f rontról , 
már besúgták és menni kellett kényszermunkára pár hétre, s lett, akinek 5 év lett belőle. Sokan 
pedig meghaltak éhen. Tudok olyan anyát, akinek 3 fia halt meg, van, akinek 2 fia meg a férje. 

A vagonozáshoz kísérésnél Gyulán vettem részt. Kb. 3 km volt a gyűjtőhely és az állomás 
között i rész. A menet a következőképpen állt össze. Elöl mentek a deportáltak, zárt 
sorokban. Előt tük, oldalt, hátul géppisztollyal az oroszok, 20 méterre. Utánuk kézikocsi, 
targonca. Lovas fogat nem volt, mert a lovat elvették volna. Ezekre a járművekre pakolták a 
holmit , és utána a nagy tömeg hozzátar tozó, mert mentek az öreg szülők, gyerekek, akinek a 
felesége már koron túl volt. Mindenki sírt. Ezt a látványt, aki benne volt, nem igaz, hogy 
életében el tudja felejteni. 30 főt tettek egy marhavagonba, rájuk zárták az ajtót, utána már 
csak egyenként, egy kis rácson keresztül tudtak elköszönni a hozzátartozóiktól . Majd 
éjszaka elindult velük a szerelvény. 

I Ezzel számomra 12 évesen megindult egy újabb élet. 
Az iskola ez évben elmaradt, jött a tavasz. Nagymama tettre kész férfitípus volt, mert a sors 

már megedzette, ö szegény természetesnek találta, hogy a mi 23 kataszteri és a lánya, azaz 
apám húga 30 kataszteri hold földjét ő idős asszony létére, na meg én 12 évesen, 
megműveljük. Nagy szerencsénkre lett egy lovunk. Elkóborol t egy kis sovány orosz póni és 
ezt felerősítettük, ae sajnos rá kellett jönni, hogy egy ilyen gyenge lóval szántani nem lehet. 
Na majd betanít juk a teheneket - gondoltuk - , de azok nem mozdul tak meg, akármilyen 
verést kaptak. 

Szerencsére valamennyi föld még augusztusban meg lett szántva, azt bevetettük. Jöt t az 
ekézés. Nagymama vezette a lovat, én tartottam az ekeKapát. Az én lóvezetőm egyszer csak 
a sorokkal ellentétes irányba haladt, akármilyen erélyesen kiabáltam, legalább 100 métert 
mentünk, vágtuk ki a kukoricát, mire sikerült megállítani. Azóta is e lgondolkodtam: szegény 
nagymama esze vajon hol járt közben? A leányán, vején, aki Oroszországba volt deportálva, 
vagy fián, aki hadifogságban volt? Levél soha nem jött tőlük. Vagy a két lakásba zárt 
unokáján tűnődöt t , hogy mi van vajon velük? A lényeg, hogy dolgoztunk keményen, 
valamicskét termeltünk is. Váratlan öröm ért bennünket , 1945 szeptemberére hazajött apám. 
Ennek a szerencsés hazajövetelnek a története a következő. 

Apám a háború befejezése napján esett orosz fogságba. Németország területén gyalogosan 
terelték őket Magyarország felé. T ö b b ezren voltak, sbiz ta t ták őket, hogy mennek haza. Egy 
hónap gyaloglás után bepakolták őket marhavagonba. 50 fő volt egy vagonban, Magyaror-
szágon, maid Románián keresztül a Fekete-tengernél, Konstancánál szálltak ki. O t t 
mindenkinek le kellett meztelenre vetkőzni és megvizsgálták, hogy ki milyen erőben van. A 
faruknál a hús döntöt t . Ha volt sok hús, a karjába tintaceruzával l -es számot kapott , 
kevesebb hús 2-es szám, hús nélküli 3-as szám. Senki nem tudta, hogy ez mire szól. Volt 
apámnak egy barátja, ő a 2-es számot kapta, apám az l -es számot. Mit sem sejtve, hogy 
egyforma legyen, úgy döntöttek az összetartás miatt, apám kijavította a saját számát, hogy ő 
is 2-es legyen. Másnap megjelent egy hajó és mikrofonon közölték, hogy az l-es számúak 
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szálljanak be, irány Oroszország . Volt, aki ö t év múlva jött haza. Pár nap múlva jött a hír, 
hogy a többiek vagonba, mert már többet nem visznek ki, így került apám már szeptember-
ben haza. 

Természetesen megkönnyebbül t a helyzetem. Egy év kihagyással újrakezdhettem az 
iskolát. 1946-ban elterjedt a hír , hogy minden német nevűt kitelepítenek, ami tavasszal el is 
kezdődöt t Eleken. Közben Gyulán ment a vita, mert a felső döntés az volt, hogy itt nem lesz 
kitelepítés, mert nem túl nagy a lészám, de közben háromtagú küldöttség ment a 
minisztériumba kérni, hogy mégis legyen, mert keiiett volna a vagyon. Ugyanis a deportáltak 
félmázsás csomagot vihettek csak magukkal, a többi itt maradt közprédára. Mind az uradalmi 
földek, házak, jószágok, bú torok . A nevetséges az volt, hogy a háromtagú bizottság egyik 
tagjának három veje német volt. 

Visszatérve az eíeki kitelepítésre, még a mai napig sem tudom, milyen elv alapján zajlott le, 
csak azt tudom, hogy 80%-o t elvittek, a 20%-bo l maradt i t thon módos személy, maradt 
itthon olyan, aki német anyanyelvűnek vallotta magát. Viszont deportáltak nincstelen, 
napszámos családot is, és olyat is, aki magyarnak vallotta magát. 

Mint már említettem, apám húgát és férjét 1945 januárjában deportálták a Szovjetunióba. 
1946 tavaszán 9 és 10 éves leánygyermeküket kiírták NSZK-ba telepítésre. Nagymama 
viszont maradhatot t volna i t thon. Hát létezik valaki, aki erre azt meri mondani , hogy ezt 
„emberek" rendezték? Újra csak rá kell döbbennem, hogy ez az egész rendszer egy sátáni 
dolog, ezt csak állati elmével rendelkező emberek képesek megtenni. 

Rátérek a telepítés módjára . Pontos létszámot nem tudok, csak annyit, hogy négy 
szerelvény ment ki. A községházán volt kifüggesztve azoknak a neve, akik az első 
szerelvénnyel mennek. Mindenkinek saját maga kellett hogy megoldja a megengedett súlyig 
vihető holmijainak az állomásra való kiszállítását. Az állomáson volt egy rendezőbizottság, 
aki kijelölte, nogy ki melyik vagonba szállhat be. Még mázsa is volt, hogy akinek a csomagját 
sokallták, le tudják mérni. 

Kitérek arra, nogy egy közepes módú család mit hagyott itt. Az én rokonaim 30 holdasok 
voltak, ez eleki viszonylatban az átlagon alulinak számított, hiszen sok 200-300 holdas lakos 
volt, de volt 600-1000 hold közöt t i is. 

Leírom, hogy az én rokonom mit hagyott i t thon. Először is 30 kataszteri földet, egy házat, 
ami 160 m2 volt, egy húszméteres górét, fele magtár, 50 a morzsol t kukoricát, 50 q csöves 
kukoricát, morzsolót és darálót , egy 50 férőhelyes hizlaldát, 10 d b 150 kg-os hízóval, 3 db 
szarvasmarhát, 1 lovat, 100 q tűzifát, 2 db kocsit, 1 búzavető gépet, 1 db kukoricavető gépet, 
2 db szánkót, l -es ekét, 2 db ekekapát, 2 db búzatisztító felszerelést, 20 kg mézet, 1000 fiter 
bort, 3 q szalonna-, húsfélét, 3 szobaberendezést, 2 konyha, 3 garnitúra étkészlettel, az összes 
ágynemű, 2 garnitúra lószerszám, az apám húgának és férjének az összes ruhaneműjét , egy 
fél hold termő szőlőt, gyümölcsöst . 

Emlékezetem szerint az én rokonaimat a harmadik csoportba sorolták. Minden csoportot 
más tájra vittek az NSZK területén. 

El lehet képzelni, milyen gyűlölettel fogadták őket, hiszen ott is a nagy szegénység volt a 
jellemző háború után. Jegyrendszer, a fél ország lebombázva. A telepítés előtti napról még 
annyit: megérkezett egy 70 éves bácsi, még az én rokonaim csomagoltak a másnapi 
vagonírozásnoz, én fogadtam. Mondja nekem, nogy ő lesz az új tulajdonos. Ruházata olyan 
volt, hogy kabátján, nadrágján legalább húsz folt , évek óta nem volt kimosva, még az inge 
sem. Egy fehér, de valójában földszínű szakaj tókendőbe volt csomagolva 1 kg kenyér, 
félkilónyi szalonna, hagyma, só, paprika. Egy háromlábú kis állványa és egy bográcsa volt, 
na meg egy kanala. Egyébként jóindulatú volt. Mondja nekem: nem megyek én a lakásba, míg 
itt van a tulajdonos, megalszok én az istállóban. Közben sopánkodva mondja nekem: mi a 
fenét fogok én kezdeni egy ilyen házzal? N e m volt énnekem az életben még annyi pénzem, 
hogy ezt körül tudjam meszelni. 

Közben elmentünk a községházára megnézni a névsort, hogy kikkel lesznek együtt 
telepítve. Bízva, hogy a rokonságból férfi is lesz a szerelvényen, de azok másik szerelvényen 
voltak, így a rokonok más helyre kerültek. Szerencsére akadt egy jó szomszéd, aki egy kicsit 
patronálta őket . Eljött a dá tum, amikor menni kellett. Volt egy targoncánk, arra pakol tunk, 
kettőt fordul tunk, nem volt messze az állomás, felváltva toltuk a targoncát a nagymama meg 
én. Már akkor 13 éves voltam. Még most, 34 év után is végigszalad a hideg a hátamon és sírva 
fakadok, amikor a második fuvar után a nagymama, tudva, hogy ezt a kilincset most fogta 
meg utoljára, ahol született, és ötven évet leélt özvegyen, mert a férje a magyar állam hősi 
halottja volt, olyan őrjöngésbe kezdett, hogy azt most nem is hiszem, hogy túl tudnám élni.. . 
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Vittük a második fuvart a targoncával, bepakoltuk a vagonba. Kivéve egy ötliteres üveg 
mézet, amit félre kellett tenni, a többit engedélyezték. Fél oldalon a marhavagonban a 
csomagok, a másik fél oldalon a családok, olyan húsz fő körül egy vagonban. Az ajtót nem 
zárták rájuk, ennyivel könnyebb volt, mint az Oroszországba deportál taknak. 

Én hazaszaladtam, hoztam egy fél liter tejet, ráöntöt tem a sűrű mézre a butykosba úgy 
négyujjnyit, és így mint a tejet, betettem nekik a vagonba. Fél nap alatt megvolt a vagonírozás 
és lassan elindult a szerelvény az ismeretlenbe. A fiatalok egy kicsit beiszogatva lekiabáltak: 
„Visszajövünk mi még fegyverrel!" Volt olyan vagon, ahol a Himnusz t énekelték és 
természetesen az idősebbek sírtak, úgy, hogy én nem kívánnám senkinek, hogy ami ott 
lezajlott, végignézze, -hallja. 

Következő lépés lett az államosítás. Gyárak, üzletek, háromszobásnál nagyobb házak, 
földek egy része, tanyák egy része. A tulajdonos legjobb esetben meghúzódhatot t egy 
szobában, mint bérlő, de ahol megtetszett egy ház egy pár tembernek, éjjel jöttek az 
ÁVO-sok és elvitték a Hor tobágyra . Annyi holmival, amit 20 perc alatt össze bírt szedni, így 
az új lakónak még bútorról sem Kellett gondoskodnia. A volt tulajdonos többévi hortobágyi 
munka után szabadulásakor ki lett oktatva, hogy ne arra a környékre menjen, ahol a háza 
volt, nehogy zavarja az új tulajdonost . 

Erről az időről leírok egy esetet, 1949-ben történt . Elek községben jártam iskolába. Tavasz 
volt, kellemes, jó idő, az iskola ablaka nyitva, hogy a friss levegő bejöjjön. Egyszer csak 
beugrik egy férfi, rémülten, halkan beszél a tanítónkkal. A tanító kinyitja a szekrényt, az 
ember bekucorog, a tanító bezárja a szekrényajtót , de már meg is jelenik 2 fő. Kérdezik, hogy 
nem jött-e ide be valaki? A tanító válaszol: ide aztán senki sem jött, erre el is mentek. Utána 
a tanító közölte, hogy a tanítás befejezve, mindenki mehet haza. Kinn az utcán lassan 
rájöttem, hogy tulajdonképpen mi is történt. A kocsmában négy-öt lumpen személy 
két-három féldeci után eldöntötte, hogy tüntetést szerveznek. Elindultak a tanácsházára, s 
útközben akit találtak, be kellett mögéjük álljon a sorba. Abban a megfélemlített világban 
senki nem mert ellenállni. Ez az ember, aki beugrott az ablakon, a tanács adóügyi 
csoportjánál dolgozot t , már a múlt rendszerben is, őt akarta a tüntetőcsoport megverni, mert 
valamikor valamelyik kocsmatölteléktől adót akart behajtani. De szerencséje volt, el tudot t 
menekülni. 

Közben a tömeg nőtt, mert nekünk, akiket az iskolából hazaküldtek, kötelező volt beállni 
a menetbe. A további ténykedésünk az volt, hogy házaltunk a jobb módú parasztembereknél. 
Megállt a menet , a vezérszemélyekből ket tő-nárom bement, és a ház tulajdonosát, hogy 
hatásosabb legyen, egy szakaj tókendőbe kb. egy kiló kenyér, egy darab szalonna, veres-
hagyma összekötve és egy boton vállra véve, kihajtották az utcára, maid kikísértük a faluból, 
közben egy-két fő köpködte őket, akik általában az idősebb generációhoz tartoztak. Közben 
pedig énekelni kellett nekik: Itt hagyom a falutokat nemsokára. . . és ehhez hasonló, a 
helyzethez illő dalokat. A falu szélén közölték velük, hogy többet a lábukat ne tegyék a 
községbe. O t t maradt a házuk, jószáguk, bútoruk, élelmük, tehát mindenük. Még a pénzük 
is, ha volt, mert olyan hirtelen hajtották ki őket, hogy nem volt idejük még gondolkodni sem. 
Évek múltán érdeklődtem, hogy mi lett ezekkel a családokkal. Voltak, akik itt a közelben, 
Békéscsabán letelepedtek, voltak, akik Budapestre kerültek, voltak, akik még messzebbre 
mentek félelmükben, s a Dunántú lon kezdtek új életet. 

Visszatérek családi környezetemre. Mint már írtam, parasztcsalád voltunk, 23 kataszteri 
földdel. Ez nem érte el a kulákságot, de 460 aranykorona volt, ez viszont 110 aranykoronával 
meghaladta a bűvös számot, ami 350 aranykoronától kulákot jelentett. De mire 1951 -re az erős 
kuláküldözés megjött , akkorra a németség miatt 10 kisholdat, azaz hét kataszterit elvettek. így 
sem a terület, sem az aranykorona nem érte el a kulákságot, de azt mondták, hogy akinek volt, 
az nem változott meg azzal, hogy elvették, abban kulákvér folyik tovább. 

így megkezdődöt t ellenünk a terrorhadjárat. A tanyavilágot körzetekre osztották és 
dűlőbiztosokat neveztek ki, akiket a párt a kulákság elleni kegyetlenségekre biztatott . A 
dűlőbiztosok - azon a részen, ahol én laktam - a következő szakmákkal rendelkeztek: 1 fő 
seprűkötő, 2 fő kubikos, 1 fő cipész. Kezdődött ott , hogy a gyapotvetés kötelező lett. A sok 
munka megvolt vele, bevétel semmi. A búzát mind b e kellett adni, kivéve a minimális 
fejadagot. Erre feljött a dűlőbiztos: tavasszal búzát kell vetni, mert nincs meg a megyére 
kiszabott átlag. Volt még a padláson egy mázsa a fejadagból. Hiába hivatkoztunk a r ra ,bogy 
őszi búza tavaszi vetéssel nem terem, el kellett vetni. Terem az - mondta a kubikos. Persze 
hogy nem termett , se ennivaló, se termés nem lett belőle. Tojásbeadás, tejbeadás, húsbeadás, 
de annyi gyapotot , kendert, napraforgót , cukorrépát , búzát kellett vetni, hogy kukoricának 
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nem maradt hely, esetleg 1 kh. Abból nem futot ta a jószágnevelésre, így a piacon meg kellett 
volna venni tízszeres áron az előírt beadási kötelezettséget, mert amennyiben nem lett 
beadva, úgy azonnali bör tön járt érte. Emellett előírás volt, minden héten egyszer jönnie 
kellett a rendőrnek. Megvolt a tarifa: ha két szál szalma el volt szóródva az udvaron, 600 Ft, 
ha a kutya szabadon volt, 800 Ft, ha a padlás pókhálós volt (tűzveszélyes) 100 Ft volt a bírság. 
Itt megjegyzem, összehasonlításképpen: egyhavi kereset az iparban 700-800 Ft volt. Ezen 
kívül volt a földadó, házadó, tanyaadó. Ha az adót és a büntetést nem fizették meg, akkor 
végrehajtás következett . 

Volt egypár incidensünk a dűlőbiztossal. N e m azzal, aki a körze tünkben volt, hanem aki 
helyettesítette, amikor ő szabadságon volt. Mindenbe beleavatkozott, bejött a tanyába, két 
napja nem voltam megborotválkozva, ezért felelősségre vont, miért vagyok szőrös. Máskor 
fát szedtem, bejött az engedélyt kérni, persze az megvolt. Akkor azt kifogásolta, miért a 
szántó felé dön töm a fát, miért nem befelé a szalmakazal meg a kó rókúp felé. Feljelentett, 
mert szándékos kárt okozok a nemzetgazdaságnak. Pedig 15 fokos fagy volt, meg sem 
látszott rajta az ember nyoma, csonttá volt fagyva a föld. 

Közben 1952 novemberében megnősültem. Lakodalom után próbáltam az iparban 
elhelyezkedni, hogy a kirótt fizetnivalókat pótol jam. Egy hétig mentem üzemből üzembe. 
Megkérdezték a nevem - német - , nem jó, föld - kulák - , nincs felvétel. Véletlen szerencsével 
a cementiparnál sikerült elhelyezkednem. Be volt rúgva az igazgató és elfelejtett káderozni . 
így két hónapot dolgoztam, akkor jött a fagyszabadság. Azt mondták, tavasszal visszavesz-
nek, de be kellett látnom, hogy rájöttek, ki vagyok és nem vettek vissza. ígv kénytelen voltam 
termelőkhöz napszámba járni. Majd 1953 őszén sikerült a Békés Megyei Építő- és Tatarozó 
Vállalathoz, segédmunkásként elhelyezkedni. Rosszul fizető cég volt, nem kapott munkáso-
kat és így olyan gárdából állt össze a 17 fő segédmunkás, hogy kulákok - volt köz tük 140 
holdas 70 éves kulák is - , papnövendék és 60 éves grófnő. 

Elmesélem, hogyan zajlott a sorozás. A sorozóbizottságban volt 2 főorvos, 2 adminisztrá-
tor, utána vagy 10 fő pártt i tkár minden vállalattól. Az orvos megvizsgált, utána következett 
a káderozás. Neve? Hack? A k k o r maga német - mondja az egyik. Persze olyan hangsúllyal, 
hogy érződjön, az ember, ha német, már nem is ember. Következő kérdés: Nős? - Igen. 
Felesége neve? - Schriffert. Persze az is német. - „Na , jó fajták!" Föld? - Az én szüleimnek, 
feleségem szüleinek? „Na persze, megkeresi a kulák a kulákot!" Még olyan kérdést is kaptam, 
amiről soha nem is beszéltünk, hogy a feleségem nagyszüleinek mennyi földjük volt? Ezt 
nem tudtam. Azt a mocskolódást , amit kaptam érte! Vádoltak, hogy nem akarom 
megmondani. Utána közölték a döntést : Munkaszolgálat! 

1955 őszén leszereltek. Szüleim és feleségem bármily keservesen is, fenn bír ták tar-
tani magukat . Sem bezárásra, sem kínzásra nem került sor. Megmaradt a ház, a tanya és a 
föld is. 

A forradalomban a család egy tagja sem vett részt, nem volt kedve senkinek politikával 
foglalkozni. Gyulán kisebb felvonulások, szónoklatok voltak. A csillagot ledöntötték. 
Feltűnt nekem, hogy a kommunis ták milyen aktívan részt vettek a forradalomban. Érdekes 
módon a fordulás után újra megtalálták a helyüket a pártban. A pártbizottság első titkára és 
még néhány személy, aki félt a nép haragjától, pár hétig a tanyavilágban rejtőzött , de senkinek 
nem lett bántódása. 

Elek községben sem volt nagy megmozdulás, a párttagok közül senkit sem bántot tak. A 
főtéren nemzetiszínű zászló felvonása közben egy tanár elszavalta a Nemzet i dalt. 
Természetesen az állásába került, meg egy kicsit megismerte a gumibotot . A legszomorúbb 
dolog az volt, ahogy Elek község egy hatvanéves plébánosa járt. Helyi születésű, 40 éven 
keresztül ő volt a falu ügyintézője, nagyon sok fizikai munkát is végzett. A művelődési ház 
építésénél maltert kevert és hordot t . Mérsékelt politikus volt, Hit ler hatalma alatt mint 
képviselő próbálta fékezni a falut a nagy németpártiságtól. Alakított egy ellenpártot: 
Hűséggel a Hazáért névvel. Forradalomkor óva intett mindenkit , hogy nagyon belemerül-
jön, érezte, hogy a változás lehetősége még nem ért meg. De mégis szegény olyat kapott , 
hogy mise alatt az oltár előtt egy munkásőr ostorral kényszerítette, húzza fel a reverendát, a 
lába szárát ütöt te és közben fütyülnie és táncolnia kellett neki. Majd később megverték, 
összerugdalták úgy, hogv a mája tönkrement. Tudomásom szerint egy éven belül meg is halt. 
Pedig semmit nem csinált, sőt, fékezte a falut a bosszútól. 

Forradalom után, mint tanyával, földdel rendelkezőnek, tűrhetően ment. Kemény 
munkával, de lehetett haladni. Minden évben ju tot t valamire. Egy motor , konyhabútor , 
ruházkodás, szóval panaszra nem volt ok. De sajnos ez nagyon rövid ideig tartott. 

36 



Ugy képzeltem, nem létezik, hogy a nép olyan gyáva legyen, hogy meg tudják csinálni a 
téeszalakítást. Ennélfogva elhatároztam, hogy akármit is csinálnak, en nem írom alá. Tanyán 
laktunk, feleségemmel és hároméves fiammal. Nappal az agitálóknak megmondtam, hogy 
nem lépek be, tovább is mentek. Éjjel 11 órakor megjött a G A Z kocsi, verték kézzel-lábbal 
az ajtót. Kénytelen voltam kinyitni, az öt fő betódult, tele lett a szoba. Kemény hangon, 
egyből a tárgyra térve követelték, hogy írjak alá. N e m voltam hajlandó. Elővették a fegyvert, 
beszorítottak a sarokba és ordítva rángattak. Közben felébredt a hároméves fiam, és látva a 
helyzetet, keserves sírásba kezdett . Az ijedtségtől sajnos évekig maradandó rosszullétek 
vették elő. Részben a fiam sírására, részben védekezésem hatására elálltak. De közölték 
velem, hogy másnap éjjel ta r tózkodjak ot thon, mert újra jönnek. A fiamat másnap elvittük a 
városba, a nagyszülőkhöz, hogy ne lássa a jeleneteket. 11 óráig vártuk őket, de nem jöttek. 
Lefeküdtünk, éppen elaludtunk, éjfélkor verték az ajtót, megjöttek. Mielőtt bejöttek, 
szétnéztek az istállókban, színekben. Ezt arról tudom, hogy volt egy motorkerékpárom, 
amit nem boltban vettem, hanem egy katonatiszttől, aki a Szovjetunióban tanult. Ez idegen 
volt a számukra, megkérdezték, milyen motor . Én azt válaszoltam, hogy orosz. Ezért külön 
megkaptam a magamét. Mi az, hogy orosz , az szovjet. Védekeztem, hogy vannak 
tagországok és ez onnan való. A válasz az volt, hogy fogjam be a pofámat és újra 
körültapogattak. Ezt azért í rom ilyen f inoman, mert másokhoz képest én aránylag jól 
megúsztam. Szigorúan kiadták parancsba, hogy senki ne mondja el, mit kapott, így van, aki 
már meghalt, és senkinek nem merte elmondani. Én kb. 10 főről tudok a határban, akit 
lerendeztek. 

A legdrasztikusabbat leírom. Az egyik környékbeli tanyában férj, feleség és a szomszéd 
házaspár volt o t thon, amikor éjjel megjöttek. A szomszédot hazaküldték. A tulajdonost 
kötelezték az aláírásra. Mivel nem volt hajlandó, úgy összeverték, hogy az egész szoba 
vérben úszott . Közben elájult, és mivel nem mutatott életjelt, megijedtek és próbálták 
kihúzni a lakásból. Nehéz volt, kerestek egy targoncát, feltették rá és odatolták a gémeskút 
mellé. Felhúztak egy veder vizet és ráöntötték. Látták, hogy megmozdult , akkor beültek az 
autóba és távoztak. A felesége a szobából ki sem mert menni, de szerencsére a szomszédok 
kíváncsiságból visszamentek és volt zseblámpájuk, így megtalálták és bevitték. Ha nem jöttek 
volna vissza, reggelre ott fagyot t volna meg a szerencsétlen. 

Sokan egy pár pofon után már aláírtak. A szomszédom kapot t egypár pofont , de nem írta 
alá. Ekkor beültették a G A Z kocsiba. Közölték vele, hogy elviszik a Szovjetunióba. Eléggé 
megrémült, mert nem sokkal előtte jött haza háromévi kényszermunkáról . De tartotta magát, 
nem írt alá. Már egy órája mentek, gondolta, itt már fele sem tréfa, kérte a nyilatkozatot és 
aláírt. Kinyitották a kocsiajtót, kitették és ők elmentek. Állt a szomszéd a sötétségben, 
gondolkozot t , merre is menjen? Közben észrevette, hogy ugat egy kutya. Nagyon 
ismerősnek tűnt az ugatása, rájött, hogy ez a saját kutyája. Elindult a hang irányába, hát 
ötszáz méter gyaloglás után o t thon volt. Másnap körülnézett , hát valóságos kocsiút volt a 
tanyája körül . Égy kilométer átmérőjű körben jártak vele egy óra hosszat a tanyája körül. 

Visszatérve a saját sorsomra, harmadnap éjjel, amikor láttuk, hogy jönnek, mert a fény 
látszott messziről, k imenekül tünk a tanyából. Egy bozótba lefeküdtünk. O t t vártuk ki, amíg 
elmennek. Negyedik éjjel újra eljöttek. Kemény vita után azt mondták, nem bántanak, ha 
másnap két szomszédomat beagitálom a tsz-be és délelőtt 9 órakor jelentem a tanácstitkárnak 
az eseményt. 

Ezt vállaltam, de közöl tem, hogy az én szavamra biztos nem lépnek be. Másnap 
elindultam, s akkor látszott, hogy mennyire meg voltak félemlítve az emberek: szomszédok, 
barátok, sőt, még rokonok is voltak, akik nem merték megmondani , hogy ők már tagok. De 
nekem gyanús volt a tekintetük. Közben a tanácstitkár értekezleten volt. Égy darabig vártam, 
közben rájöttem, hogy ebben mi a taktika. Azt akarták, hogy tudjam meg, már mindenki 
belépett. Fogtam magam, hazamentem, többet senki sem jött felém. 

Közben megvolt az alakuló gyűlés, vezetők kijelölése. Á hírek jöttek, hogy aki nem lépett 
be, annak elveszik a tanyáját, földjét, és Újkígyós alatt kap valami kártalanítást, ami messze 
volt és nagyon rossz termőterület . Ez nagyobb hatással volt a kívül maradt emberekre, mint 
a verés. így aztán sok küzdelem után „önként" én is beléptem. 

Hack Ferenc 
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