
Mezőkovácsházán 1948 végen létesült ÁVH részleg. Attól kezdve napirenden volt a padlássöprés, 
internálás, kulákellenes harc... Feltűnő módon megszaporodott az „öngyilkosságok" száma, jó gazdák, 
köztiszteletben álló gazdagabb parasztok „végeztek magukkal"... A helybeliek szerint szervezett bün-
tető brigád végezte a nem kívánatos személyek láb alól való eltüntetését. A 20 holdas mintagazda fiát, 
Kovalcsik Pált 1949-ben azért verték, törték a felismerhetetlenségig össze, mert gazdatársaival meg kí-
vánta akadályozni a falu kedvelt plébánosának elhurcolását. Az ellenállókat a szegedi Tisza Szállóbeli 
ÁVH-s börtönben verték össze, a legjobban Kovalcsikot, akit fő hangadónak tekintettek. Végül feldob-
ták egy szekérre, még hazajutott, de reménye sem maradt a felépülésre. A szülői házban halt meg. 

Az endrődi Tóth Mihály is mintagazda volt. 20 holdja volt, de azon híres gazdaságot létesített, gyö-
nyörű lovai voltak. A beszolgáltatás, az adóprés elvitte a lovakat. (A kollektivizáláskor egyébként is a 
„régi világ" jelképének tartották a kommunista vezetők a lovakat, országszerte hihetetlen mérvű 
lópusztítás folyt). Tóth Mihályt mindenáron a tsz-be kívánták kényszeríteni, de a végsőkig ellenállt. 
Végül alaptalan váddal lefogták (állítólag az engedélyezettnél több fát vágott ki a saját mezsgyéje szé-
lén). Rettenetesen összeverték, nem tudott a saját lábán hazamenni. Pár nap után éjjel kihívták, reggel a 
saját istállójában találták felakasztva. A jelek nem utaltak öngyilkosságra. 

Vági András orosházi kulákot (21 holddal került kuláklistára) a szokott módon zaklatták, kerülget-
ték. Házkutatás során a pribékek egy rossz, régi pálinkafőzőt, és egy használhatatlan, rozsdás, madárri-
asztó kispuskát találtak. Elvitték, soha nem került elő; raboskodott Gyulán, Jászberényben, börtönben 
halt meg 1953-ban. 

A szarvasi Völgvesi Pál 18 holdat birtokolt, de kuláknak számították, mivel Csabacsűdön jegyzői ír-
nokként szolgált 1945 előtt, azaz - úgymond - része volt az elnyomó gépezetnek. Amikor már semmije 
sem volt, belekötöttek, hogy nem szánt, nem vet. Se lovam már, se vetőmagom - mondta. A kutakodók 
azonban találtak az üres kamrában egy avas szalonnadarabot. Aki nem dolgozik, ne is egyék - mondták 
a végrehajtók. Völgyesi nyakába akasztották az avas szalonnát és úgy vezették be Szarvasra. A rendőr-
ségen kegyetlenül megverték. Levetették fél csizmáját, s úgy tuszkolták végig a főutcán, vasárnap dél-
előtt, összeverve, véresen, nyakában az avas szalonnával. A Körösnél elengedték, de nem tért haza a vá-
rosi házba. A tanyája kútjában találta meg a felesege felakasztva, elvágott torokkal. 

A Rákosi kor bűnei megbocsáthatatlanok. Az áldozatok, a megalázottak, a szenvedők emlékének 
ébren tartása, a megemlékezés, a kegyeletteljes tisztelgés nem feledhető kötelesség. 

Erdmann Gyula 
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Akit a téeszcsé szele megcsapott..., 
de a lovát mindenképpen elhajtották... 

Az 1950-es években a nagy volumenű szerkezetváltás mezőgazdaságban történő megvalósítása, a 
paraszt emberek beszervezése a közösbe nem volt probléma mentes, de nem is látszott elsőre sem séta-
galoppnak. Azért hozzáfogtak, vidékenként szelídebb és durvább módszerekkel. 

A kezdeti nehézkességet később pozitív irányba is fordíthatta/fordította a közös munkálkodásban 
megszerzett tapasztalat. Azonban volt olyan település is, ahol a hozzáértés hiányát nem pótolta a régi 
pártigazolvány. Van aki nosztalgiával gondol ezekre az évekre, és van aki kétszer sírt... 

Egyszer amikor befelé ment a földdel, lóval, tehenekkel, kocsival, mezőgazdasági eszközökkel, má-
sodszor pedig a felszámoláskor, ha nem volt mit szétosztani a földön kívül, mert a többi rekvizitum oda-
lett. Most egy átlagos mezőgazdasági termelőszövetkezet megalakulásáról írok olyan ember szemszö-
géből. aki bár messziről szemlélte a huzavonát, de mégis részese lett az eseményeknek az apja révén, 
aki ellenállt minden agitálási törekvésnek. 
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Felsötárkányban három személy tartotta magát következetesen, és csak a saját magukén gazdálkod-
tak: Bóta póko József, Kakuk hekka Ferenc és Farkas csire Ferdi. (Az utóbbit egy kocsmai nézeteltérés 
miatt, egy esti hazamenetel alkalmával a sötét árokból ráugró K.T. megszurkálta, elvérzett, a támadó le-
ülte...) Maradt tehát Póko Józsi és a Nagyhekka (kb. 2 méter magas volt), a falunak két jellegzetes figu-
rája. Nem léptek be, pedig háztáji földet is kaptak volna... 

1956-ban kiadott Termelőszövetkezeti elnökök zsebkönyve ezt írja: „A háztáji gazdaság a Szovjet-
unió kolhozportái nyomán fejlődött hazánk termelőszövetkezeteiben is...feladatáról különböző, nem 
egyszer téves nézetek alakultak ki." Ellenzői azzal érveltek, hogy „nem egyeztethető össze a gazdálko-
dás szocialista megszervezésével, kapitalizálódásra vezet... Voltak megint, akik azt vallották, nincs is 
szükség rá, nem érdemes háztáji gazdálkodást folytatni, mindennel a közös szövetkezeti gazdaság lássa 
el a tagokat." Heves megyében 1948 nyarán 102 fölműves szövetkezet és 22 földbérlő szövetkezet (me-
zőgazdasági munkásokból és kisparasztokból állt, a tagok teljes jogú tagjai voltak a földműves-szövet-
kezeteknek is) működött. Tehát: "Melyik a helyes álláspont?" Apámat senki álláspontja nem érdekelte, 
csak a sajátja. Lehet, hogy csak a szabadság igénye volt erősebb mint másnak, vagy jobban bízott a saját 
erejében, munkabírásában és józan paraszti gondolkodásában? Mindenesetre az O története kicsit előbb 
kezdődött. 

1946 tavaszán a 22 éves legényember a báli plakátot tánc közben - mintha véletlenül történt volna -
letépte a falról. Ezért rendőrhatósági felügyelet alá helyezték. Este kijárási tilalommal, valamint heti 2 
alkalommal kedden és pénteken, be kellett mutatkozni az „elsőfokú rendőrhatóságnál". Forgalmasabb 
utcákon napközben sem közlekedhetett (még jó, hogy a Fő utcáról nem költöztették el, mert a család 
mindig a falut átszelő főút mellett lakott). „Táviratot nem adhat fel, távbeszélőt nem használhat..." 
mondjuk ez a veszély nem is fenyegette, mert a távbeszélő elterjedésére vidéken még várni kellett fél 
évszázadot. „Megokolás: Sztálin és Rákosi képeket a Madisz helység faláról sértő szavakkal leszaggat-
ta. Eger, 1946. május 10." 

Ilyen terhelt családba születtem én bele. A pályafutásom is azzal kezdődött, hogy anyámat (Bajzát 
Juliannát) néhány hónapra lecsukták, mert megdöglött a borjú (felfúvódott a nedves fűtől). Ő vállalta 
magára a bíróságon, hogy elvágta a borjú nyakát és kimérte... gondolni lehet egy törékeny kisgyerme-
kes asszonyról... Mindenesetre neki még nem volt priusza, O kapta a legkevesebb büntetést. Engem 
meg az apai nagyanyám tologatott a babakocsiban, még piros szalagot is kötött a nyakamba, nehogy ve-
rességet (rózsahimlőt) kapjak. A szüleim ezután önállósították magukat, a nagycsaládtól öt portányira 
vettek házat szintén a főútvonalon, a Sztálin út 231 szám alatt. 1953. III. 29 én „Önkéntes társulási lap"-
on már egy másik marha beadásáról van szó (lsd: melléklet), ami három és fél mázsás volt. Ennek a sú-
lyát osztották szét elméletben a „Társbeadók" között, az adóelőírások szerint. Már úgy látszott, hogy 
mivel minden felkérésnek eleget tettek, ezután majd szépen gyarapodnak, amikor eljött 1956. 

Az '56-os események érintették családunkat is, egyik családtag Vácra került néhány évre, de nem 
önszántából. Utána az utcánk is „Rákosi"-ra módosult, de ettől sem lett könnyebb az élet, mert ezt kö-
vette a Tsz szervezés. Bóta p. József 4 k. hold földjét sehogysem akarta odaadni ingyen, ezért rendszer-
ellenesnek minősítették. így aztán azl950-es évek végén és az 1960-as évek elején az agitálótól a vég-
rehajtóig, párttitkártól a tanácselnökig és a rendőrig, mindenki megfordult a házunkban. A bor nagyon 
fogyott a pincében ilyen nagy vendégjárás mellett, a házunktól egy kilométerre az Akasztóbérc tufa 
anyagába lett bevájva, ahová apám gyakran kilátogatott. Még mindig nem veszítette el a humorérzékét. 
A „Nagyhekkával „ nem egyszer a markukba röhögtek, és igyekeztek nagyon későn haza menni (addig 
ők is a pincébe ittak, az asszonyok kiküldték az ételt) reggel pedig korán elmentek otthonról, hogy az 
agitálok ne találják meg őket. Nem mindig sikerült. Egyik alkalommal télidőben, hajnali 2 órakor éppen 
be akart gyújtani a tűzhelybe és gyorsan früstökölni, amikor kopogást hallott és beszólt Zubor József 
községi rendőr: - Józsi bácsi ne menjen el itthonról mert akkor nekem abból bajom lesz. Reggel 8 órára 
be kell kísérnem a tanácsházára. 

A papa, jóindulatú ember lévén ennek a kérésnek nem tudott ellenállni... a jól befűtött vaskályha 
mellé ültették nagykabátban, báránybéléses sapkában, teljes téli gúnyában. Tűrt egy darabig, utána fel-
ugrott a helyéről: - Majd gondolkozok a dolgon..., és becsukta maga mögött az ajtót. 

Ezután vetettek ki 5 évre visszamenőleg olyan adót, amit akkor találtak ki. Arra mentem haza az is-
kolából. hogy anyám jajveszékel a mosóteknő fölött, egy köpcös idegen pedig az új konyhaszekrényt 
méregeti centiméterrel. Korábban csak stelázsink volt, egy ilyen rég vágyott bútordarab elárverezése 
nagy érvágás lett volna a számára. Szerencsére a becsült érték nem tette ki az adó összegét. Néhány nap 
múlva három hivatalból odarendelt ember társaságában elhajtották az istállóban maradt lovat. Apám 
nem volt nagyon szomorú, mert a két jó lóval az erdőn volt, ez meg egy kicsit kehes volt. Mindennek a 
jó oldalát fogta fel (legalább nem kellett tovább etetni), pedig soha annyi ügyvédi díjat nem fizettek ki 
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az egri Dobozi I. ügyvédnek a különböző mondvacsinált ügyekből való kikeveredés hivatalos ügyinté-
zőjének. Már közben hatodik osztályos lettem, amikor még mindig csapatostól jártak hozzánk az isme-
retlenek és az ismerősök (olyan közeli hozzátartozók, akik állást kaptak a felnémeti kőőrlőben vagy az 
egri BERVA-ban, jönniük kellett). Egy őszi délután anyuval az udvaron voltunk, amikor csapódott a 
kapu. Annyi időnk maradt, hogy beugorjunk a konyhaajtó mögé és becsuktuk. Máris hallottuk közelben 
a lépéseket, így a riglit sem tudtuk rátolni, mert meghallották volna. Leguggoltunk egymás mellé és 
két-két tenyérrel nyomtuk az ajtót. Kétszer nekifeszült valaki, mi alig bírtunk ellenállni; ha megpróbál-
ják harmadszor is, hanyattvágódunk, engem elsodornak, anyámra pedig ráborul a népviseleti 
bőszoknya. Feledhetetlen látványt nyújtottunk volna az biztos. Ebből az esetből ő is tanult, 1% 1-től 
már főleg én tartózkodtam otthon esténként, mert tanulnom kellett. A jövevények benéztek ide-oda, 
tényleg egyedül vagyok-e. Apámnak mégiscsak haza kellett hajtani a lovakat az istállóba, majd próbált 
azonnal eltűnni, de szembe találkozott a kapuban az újabb versenyzőkkel. 

- Jó estét kívánok ! Bóta Józsefet keressük. 
- Én is éppen őt keresem, jöjjenek velem, biztosan a kocsmába van, majd ott megkeressük. 
Ott sem találták meg. Vajon feltűnt az agitálóknak, hogy aznap este milyen vidámak az emberek? 

Rajtuk röhögtek. 1963-tól már nem foglalkoztak vele. Vagy annak köszönheti, hogy legénykori cimbo-
rája vezető volt Egerben a kommunista pártban, vagy azért mert a lovakat leadta a vágóhídon, földet a 
tsz-nek. de soha nem mondott le róla. Ekkor ment el meszet égetni a felföldre. 

Nem volt szem előtt, nem akadályozta a többi parasztember karrier építését a tsz-ben. Ezt is optimis-
tán fogtuk fel, és megint bejött a képbe két borjú. Ki voltak kötve a Vadaskertig érő nagy kertünkbe, 
folyton lelegelték maguk körül a füvet. Friss sarjút kellett nekik vágni, így tanultam meg kaszálni. Ezek 
most nem nálunk értek tragikus véget, előbb lett belőlük a stafírugom. 

A korai években már halódott a tsz, az „1956 nov. 1-én megtartott közgyűlés alkalmával a tsz-tagság 
egyhangúlag kimondta feloszlatását" - ezt az 1956. okt. 23 .-ai események hozták, továbbá "Vásárhelyi 
Ferenc mint nemzetőr parancsnok ugyancsak szerepet játszott a feloszlatás elősegítésében, aki pl. 20 
kh. földet akart bérbe venni a tsz. területéből". 1957. jan.6-án újjáalakult a Dózsa Tsz. A korábbi 61 fő-
vel/családdal szemben 21 fő/család képezte a törzsgárdát. Ekkor .jelenlegi állatállomány ... egy pár 
ló." Az egyik jegyzőkönyv szerint „Az ellenforradalom idején a felszámolási láz ütötte fel a fejét s így a 
készleteiket kiosztották, az állatokat pedig eladták. Ennek eredménye lett, hogy az 1955/56-os gazdasá-
gi évet 145/m. Ft-os mérleghiánnyal zárták." A helyzet később sokat javult, mert a helybeli traktorosból 
lett a tsz-elnök. másikból pedig tanácselnök. Jobban elfogadták őket mint az idegeneket. Jó szándékú 
emberek voltak, akiket iskolára küldtek; Megpróbáltak helytállni amíg az idegi állapotuk és családi kö-
rülményeik engedték. 

1962 nyarán megindult a tagok kilépési hulláma, mivel a nyár folyamán 60 darab kilépési kérelem 
érkezett a vezetőség asztalára. Ugyanis letelt az a három év, aminek letöltése után szabadon elmehettek 
volna az ígéret szerint. Természetesen nem tudtak mindenkit elengedni. Feltehetően az agitálási hullám 
is akkor erősödött fel újra, és tették lehetlenné az egyéni gazdálkodókat. Mivel a lovat sem vették meg, 
a vágóhídra kellett vinni Miskolcra. 

Az 1963. dec. 24-i vezetőségi ülésen már valószínűleg ismét minden rendben volt, mert egy teljes 
jegyzőkönyvi oldalt szenteltek a bor és pálinka kérdéskörének. 1965-re már normális állapotok voltak, 
és a fejlesztések is eredményesek voltak. Rendesen beindult az ellenőrző bizottság munkája is, több hi-
ányosságot felderítettek 1968-ban, többek között „... Az őrök a legtöbb esetben alszanak. Sokszor elő-
fordult, hogy ahol két őr van, mind a kettő aludt... Félős hogy egy esetleges tűz esetén az. őrök is benn-
égnek az épületben." 1970-ig kísértem figyelemmel, és szemezgettem a közös gazdaság életéből. Sok 
embernek adtak munkát. Volt aki elment és volt aki elvágyódott, de egyéb lehetőségek hiányában innen 
ment nyugdíjba. Nagyon kevés nyugdíjat kaptak, és ez ma is jellemző a mezőgazdaságban dolgozókra. 

Mi lett a sorsa Bóta R Józsefnek? 
Mészégetésből hazajövet, az egri BERVA párttitkára (akivel néha összetalálkoztak a pincesoron) rá-

beszélte, hogy menjen oda dolgozni vasöntőnek. Addig mindig a maga ura volt, megpróbálta, de nem 
sokáig bírta. Unatkozott, túl soknak találta műszak közben a pihenőidőt, pedig megpróbált rászokni a 
dohányzásra is. Anyám már reménykedett benne, hogy apám kigyógyul a lovasszenvedélyéből, de ép-
pen akkor hívták el a felsőtárkányi erdészethez fogatosnak. Mondta is: No akkor má' megént jó helyen 
vagy, nem bánod csak a lovat tologhasd\ Innen ment nyugdíjba. Amikor már ágyban fekvő beteg volt, 
elkezdte szólongatni a lovakat: Csillag! Kesely! Behoztam az ostort és a kezébe adtam... 

Bóta Piroska 
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