
igénye. Szálkás betűkkel telerótt irkát rak elém a hétszilvafás nemességre oly büszke 
Szakállas ivadék: a két háború között, a negyvenes és ötvenes évek elején Karácsony 
estén bemutatott atyhai betlehemes-játék teljes szövege! Emlékezetében megőrizte az ízes 
szavakat, a „vércsepp = anyanyelv" zamatát. Minden mondatot, szót tízszer és százszor 
felidézett, amíg teljesen összeállt a nagy „mű". A kollektív emlékezet gondosan megőrzi 
azok nevét, akik féltő szeretettel hajolnak a közösség sorsa fölé. 

Hátha egyszer a székelyföldiek is elérkeznek az „ígéret földjére"? Ne törjünk köny-
nyelműen pálcát fölöttük! Nemcsak nekik, hanem a bánsági magyarságnak is szüksé-
gük van az önépítkezésre. 

Tófalvi Zoltán 

„Sváb kulákok" 
A magyarországi németek Németországba történt kitelepítésének befejezésével 

egyidőben Magyarországon politikai fordulat következtett be. A Magyar Kommunista 
Párt, amely az 1947-es választásokon az ország legnagyobb pártja lett, a szociálde-
mokrata párttal történt egyesülése után 1948-ban tovább erősödött. Most már n e m 
csak burkoltan, hanem nyíltan is a hatalom birtokosaként lépett fel. Az 1949-es 
országgyűlési választások eredményeként a Magyar Dolgozók Pártja elnevezésű 
egyesült párt, korlátlan hatalomhoz jutott. Az 1949- évi XX. törvényben megfogalma-
zott alkotmány birtokában - amely a Szovjetunió alkotmányának hű mása volt - a 
párt hozzákezdett a totális diktatúra kiépítéséhez. Felszámolták a többpártrendszert, 
majd 1950-ben ú j államhatalmi és államigazgatási szerveket, a tanácsokat és apparátu-
sukat hozták létre, amelyek irányítása közvetlen módon a pártapparátus által történt. 

A MDP falusi politikája már 1948 őszén radikalizálódott, pedig ekkor még a legfon-
tosabb feladatának a koalíciós partnerek felszámolását tekintette. Rákosi Mátyás, az 
MDP főtitkára már 1948. november 27-én az alábbiakat jelentette ki a központi veze-
tőség ülésén: „...a mi stratégiánk komplikált. Szövetségben vagyunk és ugyanakkor a 
szövetségesek likvidálására is irányt kellene venni."1 Ugyanitt fogalmazza meg a 
kulákok korlátozásáról szóló tézisét, amely nyilvánosságot Rákosinak az úgynevezett 
ceglédi beszédében kapott. Kijelentette, hogy a korlátozással meg tudják állítani a 
kulákoknak az utolsó négy évben bekövetkezett viharos gyorsaságú gazdagodását, 
„de gyökerében csak úgy tudják elintézni, hogy elvesszük földjét, házát, gépét, és 
hogy mit csinálunk velük, azt még nem tudom, talán külön kulák falvakat csinálunk, 
mint a Szovjetunióban, de azt látni lehet előre, hogy kutyából nem lesz szalonna." 
Maga a gondolat, mint látjuk nem új, de nem is egyedi. Hasonló elképzeléseket a 
magyarországi németekkel szemben is kifejtettek már Baranyában a ki nem telepíthe-
tőket illetően a megyei nemzeti bizottság ülésein a kommunista delegáltak.2 

Vidéken a kulákok ellen már 1948 szeptemberétől általános támadás kezdődött. 
Egyrészt kizsákmányolókat, másrészt a társas gazdálkodás akadályozóit látták ben-
nük. Maga a gazdaparasztot jelentő szó az orosz nyelvből származik, ahová egyes 
feltevések szerint az ukránból került. Az MDP által irányított sajtó dühödten vette 
őket célba, és a legkülönfélébb jelzőket aggatta rájuk.3 Garázdálkodók, mesterkedők, 

1 Magyar Országos Levéltár (MOL) Magyra Szocialista Pált (MSZP) iratai. 276. fond 52. 
csomó, 4. őrzési egység. A MDP KV ülésének jegyzőkönyve. 1948. november 27. 

2 Baranya Megyei Levéltár (BML) Nemzeti Bizottsági iratok 1946. november 16, 28 
3 A Dunántúli Napló című folyóirat 1948 szeptember 3-tól kezdődő számai 
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szabotálók, uzsorások, demokráciaellenesek, rémuralmat teremtők, rabszolgatartók 
és sok más egyéb jelzőkkel illeték őket azért, hogy a falvakban érvényesülő erkölcsi 
és politikai veze tő szerepüket megtörjék. A kulákokkal szembeni gyűlölet a saj tóban 
olyan mély volt, hogy velük szemben 1948 őszén még a németeket is „megvédték". 
Nyilvánosságra hozták, hogy a nagygazdák pincékben tartják, moslékkal etetik és 
ingyen dolgoztatják a szökött svábokat az egyik baranyai faluban. 4 A hír természete-
sen nem tartalmazott valótlanságot, de közzététele semmiképp sem tekinthető a 
visszamaradt német lakosság érdekvédelmének. A „svábmentés" egyébként is b ű n -
nek számított. Akit evvel megvádoltak, börtönbüntetéssel számolhatott.5 

Joggal merül fel a kérdés, hogyan kerülnek a képbe a svábok, akiknek ingó- és 
ingatlan vagyonát túlnyomó részben elkobozták, vagy vagyonkorlátozás alá vonták 
őket. Nem kizsákmányolók, hanem földönfutók lettek. A visszamaradt németség 
létszámával és szociális helyzetével az MDP titkársága is tisztában volt. Adatai szerint 
az országban 1949- február 16-án - a népszámlálás eredményétől negymértékben 
eltérve - összesen 201533 sváb tartózkodott. Közülük 

A német lakosság ekkor 1477 községben élt úgy, hogy 614-ben tömböt alkotott.6 A 
német lakosságtól elkobzott földingatlan nagysága adataik szerint 646400 katasztrális hold 
volt, melyből 540000 holdat telepítésekre használtak fel, 92000 holdat pedig állami gazda-
ságok és termelőszövetkezeti csoportoknak szándékoztak juttatni.7 Ebből a fonásból is 
kiderül, hogy a telepesek egy része földjüket nem maguk művelik meg, hanem sváb 
bérmunkásokkal. A vagyonkorlátozottak tulajdonviszonyai (legfeljebb 10 kat.h-al rendel-
kezhettek) rendezetlenek voltak. A telepesektől elszigetelődtek, a termelőszövetkezeti 
csoportok alakításánál is elkülönültek egymástól, illetőleg a németet nem vették be a 
csoportba. A sváb-kérdést úgy gondolták megoldani, hogy a kitelepítésre nem kötelezet-
teknek lehetővé teszik a belépést, kivéve, ha az 1943-as vagyoni állapotuk szerint kuIák-
nak minősülnek. A kulákká minősítésnek a feltétele tehát már 1949 közepén sem a tény-
leges vagyoni állapot volt, hanem az elkobzások előtti. 

Ez is bizonyítja, hogy nem gazdasági, hanem politikai érdek vezette a döntéshozókat a 
kulákság elleni hadjárat meghirdetésében. A sváb-kulákság korlátozását, majd likvidálását 
nem nemzeti, hanem osztályalapon végezték, a magyar, és a nem magyar kulákokéhoz 
hasonlóan. A sváb dolgozók Jelé" is az osztálypolitika alkalmazása szerint fordultak, bár 
ennek módját 1950-ben a Baranya-megyei Pártbizottság saját bevallása szerint még nem 
találta meg.8 A „reakció" és a kulákok közötti kapcsolatot a délszláv és a német falvakban 
erősnek találták.9 A sajtóban ugyanakkor olyan cikkeket tettek közzé, amelyek szerint a 
németajkúak is azonosulnak a párt falusi politikájával.10 1952-ben pedig egyenesen a 
magyar, a délszláv, a németajkú és a román nemzetiségű dolgozók összeforrottságáról 

4 Dunántúli Napló. 1948. november 30. 7. o. 
5 Ugyanott. 1949. március 25. 3. o. 
6 MOL MSZP iratok. 276. fond 54/30 őrzési egység. A Titkárság 1949 február 16-án tartott 

ülésének a jegyzőkönyve. 
7 Ugyanott 54/55 őrzési egység. Előterjesztés a Titkárság 1949. július 27-én tartott ülésére. 
8 BML MDP iratok 1950. 36 fond. 1. csoport, 13. őrzési egység. Megyebizottságok ülésé-

nek jegyzőkönyve. 1950. április 8. 
9 Ugyanott. 36. fond, 1. őrzési egység. A megyei pártértekezlet jegyzőkönyve. 
1 0 Dunántúli Napló. 1950. szeptember 8 

vagyonát elvesztett, kitelepítésre kötelezett volt 
vagyonilag korlátozott, az országon belül telepíthető 
vagyonilag korlátozott, lakóhelyén hagyható 
vagyonát vesztett, kitelepülésre nem kötelezett 
vagyonkorlátozott , országon belül telepíthető 

73405, 
6184, 
7066, 
1300, 

38593 fő. 
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beszélnek.11 A „németajkú dolgozók" az állammal szembeni kötelezettségeiknek már egy 
1951 elején kelt értékelés szerint is ugyanúgy eleget tesznek, mint a magyarok. A termelő-
szövetkezeti csoportokhoz is hasonló módon viszonyulnak.12 A németajkú megjelölés 
nem véletlenszeri!. A németeket sokáig még a deklarációban sem ismerték el nemzetiség-
ként. 

Azt, hogy ki a kulák, a gyakorlati végrehajtás során az MDP Baranya megyei titkára fo-
galmazta meg 1950 februárjában. „...Tudomásul kell venni azt, hogy nem az dönti el, hogy 
ki a kulák, hogy mennyi értékű földje van neki, hanem az, hogy a felszabadulás előtt és 
azt követően mi volt, és ennek következtében mint osztályellenség áll velünk szemben. 
Ha el is vettük a földjüket, vagy például 8 holdat meghagyunk, akkor is kulák."13 Kulák-
ként kezelte a magyar-csehszlovák „lakosságcsere" egyezmény keretében érkezetteket is, 
mert a Szlovákiában lévő egykori birtoka alapján azzá minősíthetők. Kulák lett a néhány 
évvel korábban az eltávolított sváb lakosság birtokára érkező telepes is, az ekkor kapott, 
illetve a további vásárolt ingatlanai alapján. A „német kulákokkal" a megyei titkár nem 
foglalkozott, pedig elmélete alapján köztük is találhatott volna kulákokat, mint ahogy 
annak lehetőségét a járási és a községi pártszervek a ku Iákká minősítés alkalmával fel is 
fedezték. 

A kulákbirtok nagyságát a politikai és a gazdasági korlátozásuk gyakorlati végrehajtásá-
nak megkezdését követően későn, csak 1951-ben foglalták jogszabályba. Kuláknak a 
kötelező terménybeszolgáltatás előírása során azt tekintették, akinek a tényleges művelése 
alatt álló földterülete, erdővel és nádassal együtt, [A kertet (gyümölcsöst) négyszeres, a 
szőlőt ötszörös területtel számítva,] a 25 katasztrális holdat, illetőleg annak kataszteri 
tisztajövedelme a 350 Aranykoronát elérte, vagy meghaladta. Az is kuláknak minősült, aki 
területének egy részét haszonbérbe adta, vagy akinek cséplőgépe, elemi erővel hajtott 
munkagépe, ipari üzeme (malma) volt, valamint aki kereskedést vagy vendéglátóipart 
folytatott, amennyiben a gazdasághoz tartozó mezőgazdasági ingatlana tiszta jövedelme a 
100 Aranykoronát elérte, vagy meghaladta. Kuláknak minősült az is, akit 1949-ben mező-
gazdasági fejlesztési járulékfizetésre köteleztek. A 25 katasztrális hold terület, illetve a 350 
Aranykorona tiszta jövedelem mint feltétel, már a mezőgazdasági fejlesztési járulék fizeté-
sének előírásakor is szerepelt. A későbbi kulákká minősítéshez elegendő volt a járulékfize-
tés ténye i s 1 4 A „sváb kulákok" név szerint jelennek meg például az MDP Mohácsi Járási 
Bizottságának jelentésében 1949 novemberében.1 5 A babarci kulákok között szerepel 
Babard Márton (Martin Grossmann), annak ellenére, hogy a járás kilenc kulákja közül ő az 
egyik, aki földjeit családtagjai nevére szétiratta. A megmaradt földjével tulajdonképpen 
nem minősíthették volna kulákká. Már csak azért sem, mert ezeket a szétiratott földeket 
állami gazdaság használatába adták. Babarci Mártont - fia visszaemlékezése szerint16 -
mint magyar-hű svábot nem üldözték. Nevét többedmagával 1945 nyarán megmagyarosí-
totta, a kisgazdapárt helyi elnöke volt 1949-ig. A német lakosság kitelepítésekor többször 
járt Budapesten a Belügyminisztériumban, könyörgött befolyásos ismerőseinél, hogy ne 
telepítsék ki ezt a szorgalmas jóindulatú népet. Avval utasították el, hogyha mégegyszer 
„koldul" a svábjaiért, akkor őt is a kitelepítési listára teszik. A hadjárat azonban ellene és 

1 1 BML MSZP iratok. 1952. 36. fond. 1, fondcsopoit, 4. őrzési egység. Választmányi ülés 
jegyzőkönyve. 1952. július 21. 

12 MOL MSZP iratok 276. fond, 53. csoport. A Baranyamegyei Pártbizottság jelentése. 
1951. január 18. 

1 3 BML MSZP iratok. 1950-1951-36. fond. 1. csoport. Szikra Sándor megyei titkár előadása 
a termelőszövetkezeti csoportok titkárainak éitékezletén. Pécs, 1950. február 17. 

1 4 Az 1951. számú 10. törvényerejű rendelet az 1951/1952 évi állami begyűjtésről. 
1 5 BML MSZP iratok. 1949-1956-36. fond. 2. leltár. 114. őrzési egység. Az MDP Mohács Já-

rási Bizottsága jelentése Pécsre. Mohács, 1949. november 26. 
1 6 Babarci László, Svájc, visszaemlékezése alapján. 

40 



családja ellen nem sokáig váratott magára. 1949-ben kulákká nyilvánították, fiát pedig 
emiatt kizárták az állatorvosi egyetemről és az ország összes felsőfokú tanintézetéből. 

A magyarhűség, a névmagyarosítás, a zsidómentés, az SS-be történő bevonulás 
megtagadása azonban önmagában nem volt e legendő a vagyonelkobzás, illetve a 
kulákká nyilvánítás elkerülésére. Földes (Feldmann) Márton mindezeknek a kritériu-
moknak eleget tett, vagyonát azonban mégis elkobozták. Mezőgazdasági munkás-
ként ugyancsak Babarcon maradt, ahol politikai alapon őt is kulákként kezelték. 
Ugyanakkor az egykori Volksbund helyi vezetőt, Arnbach Konrádot, aki — miután 
földjeit már a földreform során elkobozták - magyar faluba szökött, és ott 
részesművelésből és mezőgazdasági bérmunkából élt, politikai okokból nem minősí-
tették kuláknak. Gazdasági okokbó l nem is tehették volna, mert földjeinek nagysága 
és jövedelme erre nem lett volna elegendő. 

A kulákság gazdasági és politikai tevékenységét adminisztratív eszközökkel korlá-
tozták. Erősen progresszív általános jövedelemadót és beszolgáltatási kötelezettséget 
írtak részükre elő. Mezőgazdasági fejlesztési járulékot vetettek ki rájuk. Bizonyos 
terményekre és termékekre akkor is beszolgáltatási kötelezettséget írtak elő számuk-
ra, amitől az úgynevezett „dolgozó parasztok" mentesültek. Nem kötöttek velük 
termelési szerződést, ugyanakkor olyan termények termesztésére kötelezték őket, 
amelyek termesztése nagy bizonytalansággal járt. Előírták traktoraik és cséplőgépeik 
használatának rendjét. Ingatlanaikat, berendezéseiket az első időkben még csak 
egyedi ese tben, a korlátozás szabályainak a megsértésekor vették el.1 7 

A kulákká nyilvánításnak volt egy olyan különleges esete, amikor a földbirtokkal 
rendelkező kereskedőt, vagy iparost nyilvánították kuláknak. „Kupec kuláknak" 
nevezték őket. Ilyenek voltak a Somogy megyei Kiskeresztúrról (1950-től a baranyai 
Gödre községhez csatolták) 1941-ben Sásdra költözött és ott terményfelvásárlással 
foglalkozó (futurás) Schild és Mihály, apa és fia.1 8 Sajátos helyzetbe kerültek, mert két 
helyen is ü tközőpont tá váltak. Azt, hogy nem jó idők járnak felettük, már 1947-ben 
észlelték, amikor bevonták Schild János vadászfegyverét. A terményfelvásárlással 
1949. júniusáig foglalkozhattak, mert ezt követően csak szövetkezet folytathatott 
ilyen tevékenységet . A feleslegessé vált alkalmazott felmondását a hatóságok n e m 
akarták elfogadni. Ezt az intézkedést jogorvoslat útján még ki tudták védeni, n e m 
sikerült azonban ez a sásdi házukat illetően. Többször igénybe vették és kiutalták, 
majd 1952-ben államosították, annak ellenére, hogy az államosítás kritériumainak a 
ház nagysága n e m felelt meg. A jogalkalmazás is egyre durvább lett. Egyre inkább 
megvonták az elsőfokú határozatok elleni fellebbezés jogát. A házat igénybe vevők 
mindig a ha ta lomhoz tartoztak. Rendőr, kormánybiztos, járási tanács lett a használója, 
illetőleg kezelője. A kiskeresztúri ház csodás módon elkerülte az államosítást, a 
fokozatos igénybevételt azonban nem. A kiskeresztúri földeket bérbe adással hasz-
nosították. A bér lő veje belépett az 1950 őszén alakított termelőszövetkezetbe, és az ő 
neve alatt oda került Schildék földje is. A földekért a tulajdonos ráadásul soha n e m 
kapott egy fillémyi bérleti díjat sem, vagy ami általános volt, úgynevezett járadékot. 
Csak 1961-ben kaptak írásos értesítést arról, hogy egykori földjeik állami tulajdonba 
kerültek. Ugyanakkor kötelezték őket a kaposkeresztúri földjeik művelésére. Súlyos 
összeütközéshez a termények raktározása, illetve szállítása vezetett. Igénybe vették 
ugyanis a kiskeresztúri terményraktárukat azzal, hogy nem tartózkodnak a faluban. 
Tegyék át a búzát a rendelkezésükre még visszahagyott lakóhelyiségbe. Idekerült egy 
hordó bor is a pincéből, szállításra előkészítve. A búzát a tszcs emberei merték fel, 
rakták zsákba, és ők helyezték el a szobába. A bort is a tszcs fogatával hozták fel a 

17 MOL MSZP iratok. 276. fond, 66. csomó, 93. őrzési egység Gero Ernő titkári iratai. 
Gero Ernő beszéde a Központi Pártiskolán 1949. szeptember 10-én. 

18 Scliild Mihály, Sásd, visszaemlékezése alapján. 
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mintegy 300 méterre lévő borospincéből. Mindezekről a tanácselnöknő is tudott. A 
Sásdra szállításra, a szükséges szállítási engedélyek birtokában, 1951. január 4-én 
került sor, d e a lakrész kulcsát, melyet a tanácselnöknő kérésére, vendége ideiglenes 
elhelyezésére neki átadták, n e m kapták már meg. Csakhamar megjelent a tszcs elnö-
ke, a tanácselnöknő, a párttitkár, akik rájuk támadtak és avval vádolták meg őket, 
hogy a lakásukon bőit és búzát rejtegetnek. A kulcsot most sem adták oda, ugyanak-
kor követelték, hogy lovaikat is adják át a tszcs-nek. Schildék valósággal úgy mene-
kültek el a helyszínről. Két hét múlva idézést kaptak a gödrei tanácsra, majd a rend-
őrség bevonásával helyszíni szemlét tartottak. Farizeus m ó d o n „megállapították" a 
terményrejtegetést, sőt azt is, hogy a gabona zsizsikes. A zsizsikes gabona ekkor 
általánosan bevett vádpont volt az egész országban. Schild Jánost még a helyszínen 
letartóztatták. A bírósági tárgyaláson szakértő bizonyította, hogy a gabona n e m 
fertőzött. Annál is inkább, állította, mert elképzelhetetlen, hogy az elkobzott gabonát 
a tszcs gabonája mellett tárolták volna, mint ahogy az a valóságban történt. Ebben a 
helyzetben lépett akcióba a sásdi járási pártbizottság. A bíró tudomására hozták, 
ragaszkodnak ahhoz, hogy elítéljék a kulákot. A bíró - aki a vádlottak jó ismerőse 
volt — elment a megyei bíróság elnökéhez, és kikérte véleményét. Mit problémázik 
ezen - volt a válasz - ha kulák, adjon neki egy évet. Az ítélethirdetéskor Schild Jánost 
bűnösnek találták közellátás veszélyeztetése bűntettben, ezért elkobozták a kérdéses 
terményt, egyévi börtönbüntetést kapott és további három hónapra eltiltották a 
közügyekben való részvétel jogától is. Schild János ilyen m ó d o n „bekapcsolódott" 
Komló szocialista város építésébe. A fiát fölmentették. 

Az MDP Központi Vezetőségének azt a taktikai elképzelését, hogy a kulákok 
likvidációját csak akkor hajtják végre, ha arra a gazdasági és a politikai helyzet meg-
érett, vagyis ha a termelőszövetkezeti mozgalom megerősödött, a kulákok gazdasági 
ereje és politikai befolyásolása meggyengült, a falusi lakosság pedig megértő és 
támogató magatartást tanúsít, nem lehetett a kívánt mederben tartani. A gyakorlat az 
elmélettel szembefordult , és mint ahogy fen tebb is tapasztaltuk, likvidációba csapott 
át. Az államosítások, a földfelajánlások és a tagosítások jogszabályi elrendelése 
egyúttal a likvidáció elismerését, illetve központi végrehajtását is jelentette. A gazda-
sági felszámoláson tú lmenően csakhamar a személyes szabadság korlátozásához is 
vezetett, ami egyéni és csoportos formában jelentkezett. 

A gazdasági likvidáció egyik módja a már érintett államosítás volt, ami igen sok 
esetben csak legalizálta a korábbi igénybevételeket, így például a házak 1952-ben 
történt államosítására is ez volt a jellemző. Az államosításnak voltak rejtett formái is, 
így többek között a malmok esetében. A malomtulajdonosokat olyan magas adóval, 
annak n e m fizetése esetén pedig kártérítési kötelezettséggel sújtották, hogy annak 
összege igen sok esetben elérte az adott üzemnek, mint vagyonnak az értékét. A 
tula jdonosnak n e m volt más lehetősége, mint az adóhatósággal megegyezni abban, 
hogy az adótartozás kiegyenlítése fejében az érintett üzemet állami tulajdonba adja. 
Ilyen m ó d o n került állami tulajdonba Klug Ádám malma Fekeden, akit adótartozása 
miatt pénzügyi bűncselekménnyel vádoltak. Az 1952. május 13-án tartott adóellenőr-
zéskor 519 Ft forgalmiadó-, 5593 Ft jövedelemadóhiányt, továbbá 10000 Ft pénzbün-
tetést állapítottak meg. Tekintettel azonban arra, hogy a tulajdonos a malmot az 
államkincstárnak vételre 10000 Ft-ért felajánlotta, a pénzbüntetést 894 Ft-ra csökken-
tették. A vételárat azonban a volt tulajdonos nem kapta kézhez, hanem azt az adóha-
tóság számlájára utalták á t . 1 9 Hasonló m ó d o n jártak el Rettich Balázs sombereki, 
Kremsberger Dezső és Wágner Péter kékesdi, Inhoff János máriakéméndi, Schneidler 
János palotabozsoki, özvegy Ziegler Fülöpné mecseknádasdi, és más malmosokkal 

1 9 BML Baranyamegye Tanácsa VB. Pézügyi Osztály Pécs iratai. 0086/5-1952 
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szemben is. Ugyanezt a módszert alkalmazta az iparhatóság is az iparengedélyek 
megvonásával. 

A kulákkorlátozás 1949-től kezdődően földfelajánlásokat váltott ki. A kulákok je-
lentős része igyekezett földjeitől megszabadulni, hogy az egyre súlyosabb terhektől 
megmenekül jön. A földfelajánlásokat a megalakuló termelőszövetkezeti csoportok is 
sok esetben kikényszerítették. Mindezek természetesen a német kulákokat is érintet-
ték. Az államvédelmi hatóság feljegyezte Reges Tamás volt 28 holdas vagyonelkob-
zott sváb kulák, erzsébeti lakos idevonatkozó kijelentését is: Csak hadd osztozzanak 
a földjén. Most már másodszor osztoznak, de majd a harmadik osztásnál válik el 
végleg, hogy kié.2 0 A földfelajánlások előidézésében jelentős szerepet játszottak a 
tagosítások, melyek a termelőszövetkezeti csoportok tábláinak kialakítására szolgál-
tak. A tagosítás során a kulákok földjeit utoljára, tehát a legrosszabb földekből adták 
ki. Jogorvoslati lehetőségük n e m volt. Evvel kapcsolatosan jelentette ki Földvári 
József volt 40 holdas vagyonkorlátozott lippói kulák: „...a számomra kijelölt földet 
muszáj elfogadni, ott ahol adják. Valahogy majd csak megmunkáljuk, addig amíg a 
felajánlást el n e m fogadják, mert akkor én is felajánlom a földemet..."21 

A termelőszövetkezeti csoportokba lépés kérdése a német lakosságból kü lönböző 
reakciót váltott ki. Az államvédelmi hatóság megfigyelése szerint még mindig nagy 
passzivitást mutattak (1950 szeptember). Véménden 26-án reggel 8 órára 51 sváb kis-
és középparasztot hívtak meg az iskolába gyűlésre. A termelőszövetkezeti csoportba 
lépésről volt szó. A meghívottakból 11 fő jelent meg, közülük is csak 4 fő lépett be . 2 2 

A kulákok közül sokan ugyanakkor a termelőszövetkezeti csoportba történő belépési 
szándékaikról nyilatkoztak, amit azonban elutasítottak. Linder József nagynyárádi 
kulák nyilatkozata: „Hazajöttem tavaly Németországból, beletörődtem már mindenbe, 
nincstelen vagyok, nincs semmim, napszámba járok. Jelentkeztem a tszcs-be, de a 
nevem kuláklistán szerepel és n e m vesznek fel. Bárcsak itt lenne az igazi kommu-
nizmus, legalább egyformák volnánk."2 3 A visszautasításról nyilatkozott Martini 
Alajos 28 holdas liptódi, Kauffmann György volt 30 holdas, jelenleg (1950) 7 holdas 
vókányi sváb kulák is. Természetesen akadtak más vélemények is. Gerner Miklós volt 
23 holdas vagyonelkobzott sváb kulák véleménye, hogy ne iratkozzanak be a tszcs-
be, akár hány agitátor jön is, mert három- négy hónap alatt megfordul a helyzet és 
akkor a kommunisták le fognak szerepelni. Reménységét az amerikaiak koreai harci 
sikerei erősítették.2 4 Ugyanebből a forrásból merítette véleményét Neuhauser János 
és Tölgyesi Ferenc vagyonkorlátozott sváb kulák is. Utóbbi úgy vélte, hogyha valami-
lyen változás lesz, úgy fogják elvinni a tszcs-tagokat, mint annak idején a 
volksbundistákat .2 5 

A magyarországi németek kitelepítésének sokkoló hatása már 1949 áprilisában je-
lentkezett. A kulákok között az a hír terjedt el, hogy őket állami gazdaságokba telepí-
tik.26 Ismert volt olyan eset is, hogy a kulák összecsomagolt, és rettegve várta, hogy 
elvigyék. A félelmek 1950. június 23-ra valósággá váltak. A „fokozatosan veszélyes-
nek tartott személyeket" elsősorban a kulákokat a kialakítandó 15 kilométer széles 
déli határsávból eltávolították. Az internáltak listájára került Babarcon Babarci Márton 

2 0 BML MSZP iratok. 1950. 36 fond., 1. csoport, 114. őrzési egység. Az ÁVH megyei Osz-
tályának hangulat és helyzetjelentései. 1950. szeptember 20. 2. old. 

2 1 Ugyanott. 1950. szeptember 7. 
2 2 Ugyanott. 1950. augusztus 27. 4 5. old. 
2 3 Ugyanott. 1950. augusztus 27. 
2 4 Ugyanott. 1950. szeptember 23. 2. old. 
2 5 Ugyanott. 1950. augusztus 29. 4. old. 
2 6 Ugyanott. 1948-1954. 36. fond, 2.csomó, 44 őrzési egység. Vegyesen gyűjtött informá-

ciók. 
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mellett Földes Márton családja is, illetve még számtalan más német család az érintett 
falvakból. Az éjszaka folyamán, a németség köreiben már ismert módszerrel, egysze-
rűen berontottak az államvédelmi hatóság emberei és a rendőrök az érintett lakások-
ba, a családfőt a községházára cipelték, és ott aláíratták vele, hogy „önkéntesen" 
áttelepül. Sokan ekkor még nem is sejtették, hogy az új „telephelyük" a Hortobágyi 
Állami Gazdaság valamelyik pusztáján lévő birkahodály, vagy egyéb gazdasági épü-
let, kisebb részben e célra épült tömegszállás lesz, ahol internáltakként kezelik majd 
őket. Napszámossá váltak, de még ez is örömöt jelentett számukra, a Szovjetunióba 
hurcolástól féltek ugyanis. Visszahagyott ingatlanaikat a termelőszövetkezeti csopor-
tok és az állami gazdaságok használták. Lakásaikat kiutalták, vagy közcélra vették 
igénybe. Rákosi Mátyás elképzelése a kulákfalvakról itt és most került kísérleti stádi-
umba. 1952/1953-ban ugyanis ilyen falvak felépítéséhez fogtak hozzá az internáltak, 
természetesen központi ösztönzésre. Szabadulásukra 1953 őszén, az új, Nagy Imre-
féle kormányprogram részleges végrehajtásaként kerülhetett sor. Az internáltak 
túlnyomó része ugyanis n e m került vissza falujába. Kitiltásuk érvényes maradt a 
határsávabn, de még sok más városban is. így a likvidáció lényegében érintetlen 
maradt. A német falvakból eltávolították e módszerrel a meghatározó szerepet betöltő 
(egykori és a korabeli) nagygazdákat, illetve más tekintélyes személyeket.27 

A kulákság intézménye sem szűnt meg 1953 nyarán, csupán a túlkapásokat szá-
molták fel. A terheiket a tényleges teherbíróképességeikhez igazították.28 A németség 
az ú j politikai fordulattól azonban sokat várt. Az államvédelmi hatóság a telepesek 
között uralkodó bizonytalansággal összefüggésben jelentette, hogy „...a németajkú 
lakosság részéről, akik korábban ki lettek telepítve vagyonukból az tapasztalható, 
hogy bíznak abban, hogy az amnesztiarendelet szerint visszakerülnek birtokukba. 
Valamint a Németországba kitelepítettek is vissza fognak jönni." Himesházán meg is 
kérdezte egy vagyonelkobzott, német származású személy a telepest, aki a házában 
lakott, hogy mikor akar kiköltözni. Mohácson is emlegették, hogy a telepeseket 
vissza fogják telepíteni.29 Az amnesztiát a Németországba kitelepítettek is örömmel 
üdvözölték.3 0 A németségnek azonban ismételten csalódnia kellett. Az ő viszonyaik 
nem változtak meg lényegesen. 

Az 1953 tavaszán elvégzett kulák-felülvizsgálatok további meglepetéseket tartogat-
nak számunkra. A kulákká minősítést kampányszerűen a községi és a járási pártbi-
zottságok munkatársai végezték. Az úgynevezett „kulák listára" meglehetősen szub-
jektív m ó d o n vettek fel embereket. A „lista" eddig a gyakorlatban a begyűjtési és az 
adónyilvántartási kartonokra rávezetett „K" betű volt. A kulákok létszáma, és a kulák-
ká minősítettek személye gyakran változott és az szinte áttekinthetetlen volt. Emiatt, 
illetve az 1953-as ú j parasztpolitika miatt felülvizsgálatot, és most már valóságos listák 
készítését rendelték el, amelyek rendelkezésünkre is állnak.31 E szerint Babarcon az 
1948 január 1. előtti birtokállománya alapján kuláknak minősítették Babarci Mártont 
és három gyerekét. A kuláklista összeállítása idején - 1953 tavaszán - ingatlan már 
nem volt a nevükön. A három gyermek közül már csak egy lakott névleg a faluban, a 
valóságban katonai szolgálatot teljesített. Babarci Márton ú j lakóhelyként Hortobá-
gyot jelölték meg. A Hortobágy (vagyis az internálás helye) szerepel még négy másik 

27 Füzes Miklós. Törvénysértéssel. Pécs. 1992. 
2 8 MOL MSZP iratai. 276. fond, 53. csomó 127. őrzési egység. Jegyzőkönyv a Politikai Bi-

zottság 1953. július 22-i üléséről; Ugyanott 154. őrzési egység. Az MDP Központi Bizott-
sága határozata a kulákok korlátozásával kapcsolatos egyes kérdések rendezésére. 

2 9 BML MSZP iratok. 36. fond, 1. csoport, 124. őrzési egység. Az ÁVH megyei Osztályá-
nak hangulat- és helyzetjelentései. 1953. július 11. 

3 0 MOL Minisztertanács iratai. Helyi Tanácsok Titkársága. 0148/1953. 1. doboz. 
3 1 MOL Minisztertanácsi iratok. Az 1953-ban összeállított kuláklisták. Baranya megye. 
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„sváb kulák" neve mellett. Közülük kettő, Földes Mártonnal együtt, magyarosított 
néven. A Hortobágyra internáltakat a többi határsávba eső baranyai községben is 
fölvették a kuláklistára. Az 1948 előtt 35 holddal rendelkező Schleining Károlynak 
Babarcon ekkorra már csak 4 holdja volt, és a cséplőgépe sem volt már meg, mégis 
kuláknak minősítették. Az ő esete is általánosítható. A baranyai listán szerepelnek 
azok a németek is, akik falujukat elhagyták, más faluba, illetve a városba költöztek. 
Ezek földműves foglalkozásukat többnyire n e m tudták megtartani. A legnagyobb 
feltűnést azoknak a kulákká nyilvánítása jelenti, akiket már 5-8 éve Németországba 
kitelepítettek. Ilyen esetekkel lehet Baranya megyében Mohács, Görcsönydoboka, 
Boly, Lánycsók, Szajk, Nagybudmér, Apátvarasd, Kátoly, Máriakéménd, Monyoród, 
Csikostöttös, Felsőmindszent, Gödre, Kárász, Liget, Magyarhertelend, Barátúr, Ma-
gyarszék, Mekényes, Meződ községeket illetően találkozni. 

Az 1953 nyarán bekövetkezett politikai fordulattal csak a rendszer sajátos normái-
val szembeni túlkapásokat szüntették meg. A „földnélküli kulák" intézményét 1954. 
január 1-től számolták fel.32 A földdel nem, vagy csak a kulákká minősítéshez szük-
séges ingatlannagysággal, illetve kataszteri tiszta jövedelemmel nem rendelkező sváb 
kulákok (közöt tük a fent említett kitelepítettek is) 1956 tavaszán kerültek le a listák-
ról, miután a kuláklistákat felülvizsgálták. Az erre vonatkozó kérelmeket az MDP 
alapszervezetei vezetőségi ülésen, majd taggyűlésen tárgyalták meg, az ügyet a helyi 
tanács határozatát követően falugyűlés elé vitték. 

Schild János ügyét 1956 júniusában tárgyalták Sásdon. A községi tanács már-már kedve-
zően ítélte meg az ügyet, amikor egy rosszindulatú hozzászóló olyan értesülésének adott 
liangot, hogy Schildéknek Gödrében bérelt ingatlanuk van. Az eljárást emiatt felfüggesz-
tették. Miután a bejelentés valótlanságát sikerült tisztázni, a falugyűlésen kimondták a 
végső döntést, és több évi kínlódás után lekerült a kuláklistáról. A kuláklistáról való 
lekerülés után az ügyészséghez fordultak a házállamosítás törvénytelensége miatt, amit el 
is fogadtak. Az ügyészség óvást jelentett be, aminek a tárgyalására már az 1956-os forra-
dalmi események idején került sor. A járási tanács végül is visszaadta a sásdi házat. Nem 
járt azonban sikerrel Babarci Márton kísérlete ingatlanainak a visszaszerzésére, annak 
ellenére, hogy 1956-ban a kulákság, mint politikai kategória és jogintézmény megszűnt. Az 
ő kérelmének elbírálásakor a hatalmában megingott rendszer átalakulva ugyan, de újból 
megerősödött és a korábbi „vívmányok" fenntartására törekedett. Babarci Mártonnak az 
1957. február 23-án beadott kérelmét ennek megfelelően a babarci, majd a mohácsi járási 
tanács is elutasította. Ugyanerre a sorsra került a Magyar Forradalmi Munkás-Pált Kormány 
Elnökségéhez benyújtott panasza is, melyet elbírálásra a Baranya Megyei Tanács Végrehaj-
tó Bizottsága kapott meg. A megyei tanács határozatában az 1949 március 31-én az Or-
mánypusztai Állami Gazdaságnak haszonbérbe adott ingatlanokat, a kitelepítésre vonat-
kozó konnányrendelet alapján állami tulajdonba került ingatlanként kezelte, és emiatt az 
alsóbb tanácsok határozatait hatályban hagyta.33 A határozatban említett tényállás termé-
szetesen hamis. Babarci Márton földjeit csak akkor államosíthatták volna, ha őt is kötelez-
ték volna a kitelepítésre. Erről azonban, mint tudjuk, szó sem volt. 

A kulákok rehabilitálása a korlátozás és a likvidáció fokozatos megszűnése után 
általában nem történt meg, csak szép csöndesen „megfeledkeztek" róluk. A svábok 
sem kivételek ez alól, legfeljebb csak annyiban, hogy róluk még azt sem igen lehet 
tudni , hogy léteztek. 

A kulákként való kezelés, a vele járó gazdasági és politikai korlátozás, valamint a 
velük szemben alkalmazott likvidáció a magyarországi németek számára a kegyelem-

3 2 MOL MSZP iratok. 276. fond, 53. csomó, 154. őrzési egység. Az MDP Központi Vezető-
ségének határozata a kulákok korlátozásával kapcsolatos egyes kérdések rendezésére. 

3 3 Baranya Megyei Tanács Végrehajó Bizottsága Pa. 3033-2/1964. számú határozata. 
(32/1964. VB. sz.) 
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döfést jelentette. Eredményeképpen - a magyar társadalomnak a nemzeti alapon 
történő szervezésétől való eltérés miatt — a németség magyarérzelmű legtekintélye-
sebb tagjai is elvéreztek. A német falvakban a német kulákok éppen annyira nemkí-
vánatos elemek lettek, mint a kitelepítettek. Vagyonukra azonban már nem az egyes 
személyek vetettek szemet, h a n e m az úgynevezett szocialista termelő közösségek, így 
a termelőszövetkezeti csoportok és az állami gazdaságok. A német kulák a hasonlóan 
minősített magyarnál is rosszabb helyzetbe került, mert számára ez nem csak egzisz-
tenciális problémát jelentett, hanem nemzetiségi személyiségi és közösségi tudatának 
a kényszerű feladását is. 

Füzes Miklós 

HÍREK 

100 éves a vállalati tűzoltás Hatvanban... 

A hatvani cukorgyár alapításával (1889) és beindulásával szinte egybeforrott a gyári 
Önkéntes Tűzoltó Testület megalakítása, mely 1894-ben volt. Az itt felhalmozott 
energia hordozók, késztermékek tárolása kezdettől fogva veszélyt jelentett tűzvé-
delmi szempontból. A felépült gyárat cseh szakemberek üzemelték be - a Deusch 
család és vállalkozó társai részére - és a tűzoltóság első vezetője is 1894-ben a cseh 
származású Arazin Jovan volt, majd őt követte 1909-ben Szabó Péter Pál községi 
tűzoltó tiszt posztján. A gyári emlékek és dokumentumok gyűjtője Pintér István volt, 
aki 13 éves korától, 1892-től 1945-ig nyugdíjba vonulásig dolgozott és látta el a tűzol-
tók irányítását. 

A tűzoltóság vállalati szinten jól el volt látva felszereléssel. Kemény kiképzési gya-
korlat során jól összekovácsolódtak. 

Nem csak a tűzoltásban, hanem az elemi- és háborús károk felszámolásában is 
részt vettek 1944-től napjainkig, 30-40 fős csapat. Számtalan versenyen szerepeltek 
város, megye és országos megmérettetéseken sikerrel. 

A centenárium tiszteletére kiállításokon, bemutatón és ünnepségen emlékeztek 
meg a múltról és jelenről. 

Szabó Sándor 
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