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Elűzött svábok, betelepített 
bukovinai székelyek

A földreform és a társadalmi szerkezet változásának 
néhány összefüggése a Dél−Dunántúlon1 (1945–1949)

Be ve ze tés

A má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se után Ma gyar or szá gon nem egyet len for du lat, ha −
nem for du lat  jel le gű vál to zá sok egész so rá nak ered mé nye ként ala kult ki a szov jet tí −
pu sú kom mu nis ta párt egyed ural ma, il let ve az or szág szovjetizálása. Eb ben nem csu −
pán a nem zet kö zi po li ti ká nak, a szov jet tö rek vé sek nek, ha nem a ma gyar po li ti kai élet
té nye ző i nek, el ső sor ban a ma gyar kom mu nis ta ve ze tés nek is je len tős sze rep ju tott.
Az át ala ku lá si fo lya mat fő tar tal ma po li ti kai, nem pe dig gaz da sá gi vagy kul tu rá lis jel le −
gű volt, ezért ez utób bi te rü le tek pri o ri tá sa it is a ha ta lom meg szer zé sé nek cél jai ha tá −
roz ták meg. Jel lem ző to váb bá, hogy ezek a for du lat  jel le gű vál to zá sok gyors egy más −
után ban kö vet kez tek be, és sok szor az el kez dő dött fo lya mat ki tel je se dé se,
„végigvitele” nél kül hal tak el, mert rö vid idő alatt a ha tal mi−po li ti kai tö rek vé sek tak ti −
kai meg fon to lá sai fö lül ír ták azo kat. En nek a fo lya mat nak csak egyet len ele me a há bo −
rút kö ve tő en vég re haj tott föld re form, amely ma ga után von ta az ön kén tes és a kény −
sze rű te le pí té sek so ro za tát, s amely min den ele mé ben, és min den szin ten – he lyi, re −
gi o ná lis, or szá gos – ös  sze kap cso ló dott a po li ti kai ha ta lom meg szer zé sé vel, az egyes
po li ti kai pár tok ré szé ről sza va zó bá zi suk ki ala kí tá sá val, a pa rasz ti tár sa da lom át struk −
tu rá lá sá nak ki kény sze rí té sé vel. Je len ta nul mány ban azt vizs gál juk, hogy Ba ra nya, So −
mogy és Tol na me gyé ben a föld re form vég re haj tá sát a gaz da sá gi szem pont okon túl
mi ként be fo lyá sol ta a bu ko vi nai szé ke lyek és a ma gyar me ne kül tek el he lye zé se, a ha −
ta lo mért foly ta tott harc, s a né met la kos ság fe le lős ség re vo ná sá nak tö rek vé se. Vá −
laszt ke re sünk ar ra is, hogy e fo lya mat mi ként ala kí tot ta át a he lyi tár sa da lom gaz da −
sá gi, po li ti kai, et ni kai struk tú rá ját. Vizs gá la tunk ban a föld re form mig rá ci ós ha tá sa i ra
és a tár sa da lom et ni kai szer ke ze té nek vál to zá sa i ra he lyez zük a hang súlyt.

Ugyan ak kor elő re kell bo csá ta nunk, tisz tá ban va gyunk az zal, hogy vizs gá la ti
szem pont ja ink kö vet ke ze tes ér vé nye sí té sét több kö rül mény is kor lá toz za. Egy részt
a föld re form gyors vég re haj tá sa, ugyan ak kor a szak mun kák – te lek köny ve zés, föld −
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mé rés –, va la mint a va gyo nuk tól meg fosz tott né me tek ki te le pí té sé nek éve kig tar tó
el hú zó dá sa a fo lya ma tot ál lan dó és in ten zív vál to zás ban tar tot ta. Más részt sok szor
tö re dé ke sek és el lent mon dá so sak a ren del ke zé sünk re ál ló te ma ti kus és te rü le ti
sta tisz ti kai ada tok is. Az ada tok el lent mon dá sos sá ga a fo lya mat ál lan dó an vál to zó
vol tá ból, a vég re haj tó ap pa rá tus szak sze rűt len te vé keny sé gé ből, va la mint az 1945–
1950 kö zött vég be ment köz igaz ga tá si te rü let vál to zá sok ból is adód hat. Ugyan ak kor
a föld re form mal ös  sze füg gés ben vég re haj tott te le pí té sek, a né me tek ki te le pí té se,
és a szlo vák–ma gyar la kos ság cse re köl csön ha tá sa i nak vizs gá la tát to vább ne he zí ti,
hogy ezek egy más sal pár hu za mo san fo lyó, egy mást ke resz te ző, ki kény sze rí tő, be fo −
lyá so ló fo lya ma tok vol tak, ame lyek le bo nyo lí tá sa sok eset ben min den faj ta jo gi sza −
bá lyo zás nél kül, a he lyi köz igaz ga tás, a bel ügyi szer vek és a pár tok ak tív köz re mű −
kö dé sé vel zaj lott le. A kodifikációs, sta bi li zá ci ós lé pé sek re a kor mány zat ré szé ről
sok szor a fo lya mat tal aszink ron ban, lé nye ges ké sé sek kel ke rült sor.

A föld re form be fe je zé sét kö ve tő en – a vég re haj tá si uta sí tá sok és a le vél tá ri for −
rá sok ta nú sá ga sze rint is –, szé les kö rű sta tisz ti kai fel mé rés ké szült köz sé gen ként
az 1945 és 1949 kö zött le zaj lott bir tok− és föld re form ról, va la mint a né pes ség sta −
tisz ti kai vál to zá sok ról. Ezek föl dol go zá sá ra azon ban – tu do má sunk sze rint – nem ke −
rült sor, sőt nem áll nak a ku ta tó ren del ke zé sé re a sta tisz ti kai fel vé te li adat la pok
sem.2 Ren del ke zés re áll vi szont több, a he lyi köz igaz ga tás ve ze tői, vagy a te le pí tést
vég ző szak em be rek ál tal ké szí tett ki mu ta tás, ame lyek ugyan nem ös  sze ha son lít ha −
tó mó don tar tal maz zák az ada to kat, de rész le tes sé gük mi att al kal ma sak a lo ká lis,
re gi o ná lis tár sa dal mi vál to zá sok meg ra ga dá sá ra. Meg íté lé sünk sze rint mind több
he lyi, me gyei elem zést kel le ne el vé gez ni an nak ér de ké ben, hogy az or szá gos fo lya −
ma tok ról is meg bíz ha tóbb, a te rü le ti kü lönb sé ge ket tük rö ző ös  sze fog la ló elem zés
ké szül hes sen e szem pont ból is. 

A föld re form fo lya ma tá ról

A há bo rú idő szak ára min den prog res  szív po li ti kai erő egyet ér tett ab ban, hogy az ag −
rár struk tú ra meg vál toz ta tá sa ha laszt ha tat lan tör té nel mi fel adat. A fél fe u dá lis nagy −
bir tok fenn ma ra dá sa, a pa raszt ság je len tős mér vű po la ri zált sá ga mi att je lent ke ző
szo ci á lis prob lé mák, de a me ző gaz da ság üze mi, ter me lé si és pi a ci ne héz sé gei is je −
lez ték az el ke rül he tet len vál toz ta tást. A ter me lés be in dí tá sa, va la mint az ag rár né −
pes ség ré szé ről meg nyil vá nu ló ha tá ro zott és tü rel met len igény a me ző gaz da sá gi tu −
laj don vi szony ok mi előb bi gyö ke res át ala kí tá sát kí ván ta.

Az egyes po li ti kai pár tok föld re form−el kép ze lé se it nagy mér ték ben be fo lyá sol ta,
hogy an nak ki dol go zá sa kor el ső sor ban gaz da sá gi−gaz dál ko dá si vagy pe dig po li ti kai
szem pon to kat tar tot tak szem előtt. A gaz da sá gi ra ci o na li tást leg in kább a Füg get len
Kis gaz da párt (FKGP) el kép ze lé se tar tot ta szem előtt, amely a meg lé vő bir tok vi szo −
ny ok mo der ni zá lá sát, a kis− és kö zép pa rasz ti bir to kok meg erő sí té sét, gaz dál ko dá −
suk ered mé nye seb bé té te lét kí ván ta el ér ni. En nek ér de ké ben csak a 300−500 kat.
hol don fe lü li bir to kok igény be vé tel ét ja va sol ta, a vég re haj tás ból ki zár ta vol na az ab −
ban ér de kel te ket, a túl zott bir tok ap ró zó dás meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben pe dig kor −
lá toz ta vol na a föld nél kü li ek föld höz jut ta tá sát. A Szo ci ál de mok ra ta Párt (SZDP)
csak a 200 hold fe let ti bir to kok ki sa já tí tá sát tá mo gat ta – csu pán az egy há zi és a
hit bi zo má nyi bir to kok ese té ben szor gal maz ta a tel jes el kob zást –, és nagy hang súlyt

146 Tóth Ágnes
FÓ

R
U

M
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

X.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
0

8
/1

, 
S

om
or

ja

szemle-2008-1-internet:szemle-2008-1.qxd  16.4.2008  17:11  Page 146



he lye zett a kár ta la ní tás kér dé sé re is. A leg ra di ká li sabb el kép ze lést a Nem ze ti Pa −
raszt párt (NPP) kép vi sel te, amit a Ma gyar Kom mu nis ta Párt (MKP), ko ráb bi el kép ze −
lé sé vel is sza kít va – igaz ezt a meg ol dást csu pán át me ne ti nek tart va – tá mo ga tott.

Az Ide ig le nes Nem ze ti Kor mány már ci us 17−én el fo ga dott 600/1945. M. E. szá −
mú ren de le té ben – amely a nagy bir tok rend szer meg szün te té sé ről és a föld mű ves
nép föld höz jut ta tá sá ról in téz ke dett –, lé nye gé ben ez a ra di ká lis, a fel gyü lem lett szo −
ci á lis fe szült sé ge ket eny hí tő, ám a gaz da sá gi cél sze rű sé get sok te kin tet ben mel lő −
ző, a Nem ze ti Pa raszt párt és a Ma gyar Ma gyar Kom mu nis ta Párt sza va zó bá zi sá nak
ki ala kí tá sát, nö ve lé sét szem előtt tar tó el kép ze lés tükröződött.3

A ren de let ér tel mé ben tel jes egé szé ben el kel lett ko boz ni a há bo rús bű nö sök, a
nyi las és más nem ze ti szo ci a lis ta ve ze tők és a Volksbund−tagok föld jét. Meg vál tás
el le né ben igény be kel lett ven ni a 100 hol don fe lü li úri és a 200 hold fe let ti pa rasz −
ti bir to ko kat. Az 1000 hold nál na gyobb bir to ko kat tel jes egé szé ben ki sa já tí tot ták.
Le he tő sé get adott a ren de let a gaz da sá gi cse lé dek és a me ző gaz da sá gi mun ká sok
mel lett a sze gény pa raszt ok nak is bir to kuk ki egé szí té sé re.

A föld re form vég re haj tá sát nem az ál lam igaz ga tá si szak ap pa rá tus, ha nem az ér −
de kel tek ma guk vé gez ték. A vég re haj tás le bo nyo lí tá sá ra ún. né pi szer ve ket – Köz −
sé gi Föld igény lő Bi zott ság (FIB), Me gyei Föld bir tok ren de ző Ta nács (MFT), Or szá gos
Föld bir tok ren de ző Ta nács (OFT) – hoz tak lét re. A bir tok ba he ly e zé si szak mun ká kat –
föld ki mé rés, te lek köny ve zés – a Me gyei Föld bir tok ren de ző Ta ná csok mel lett élet re
hí vott Me gyei Föld hi va tal ok végezték.4

A ren de let vég re haj tá si uta sí tá sa ér tel mé ben min den köz ség ben a föld igény lők
kép vi se lő i ből föld igény lő bi zott sá got kel lett ala kí ta ni, amely jo gi hely ze tét te kint ve
köz tes tü let nek mi nő sült. Leg fon to sabb fel ada tai kö zé pe dig az el kob zás alá eső föl −
dek ös  sze írá sa és an nak el dön té se tar to zott, hogy mely te rü le te ket le het el ko boz −
ni, va la mint me lyek es nek meg vál tás alá. Ez zel együtt az igény jo go sul tak ös  sze írá −
sa és el bí rá lá sa is az ő fel ada tuk volt.5

A köz sé gi föld igény lő bi zott sá gok elő ször min de nek előtt a he lyi föld igény lők jo go −
sult sá gát vol tak hi va tot tak el bí rál ni, de en nek az el já rás nak a ke re tén be lül ál ta lá −
ban az ős la kos ság igé nye in túl, az ott tar tóz ko dó, vagy im már ott la kó me ne kül tek
föld− és ház jut ta tá sá ról is gon dos kod tak.

Az or szá gon be lü li egye net len bir tok meg osz lás és a nagy szá mú igény lő mi att a
föld bir tok re form so rán le he tő vé vált azok nak a föld igény lők nek az or szág más te rü −
le te i re va ló szer ve zett át te le pü lé se is, akik nek igé nye it sa ját la kó hely ükön nem tud −
ták tel je sí te ni. En nek kö vet kez té ben egy meg le he tő sen nagy ará nyú nép moz gás bon −
ta ko zott ki az or szág fő ként észa ki és ti szán tú li te rü le te i ről a né me tek ál tal la kott
fal vak és or szág ré szek fe lé.

Az or szá gon be lü li te le pü lés re je lent ke zet tek ki vá lasz tá sa to bor zás út ján tör tént.
Bár „te le pí tés re csak me ző gaz da sá gi fog lal ko zá sú, föld nél kül ma radt, sok gyer me −
kes, po li ti kai szem pont ból meg bíz ha tó” sze mély je lent kez he tett, a gya kor lat ban a
te le pí tés egye dü li kri té ri u ma a je lent ke zők párt po li ti kai meg bíz ha tó sá ga volt. So kan
je lent kez tek olya nok is, akik a föld höz nem ér tet tek, ko ráb ban so ha ilyen jel le gű te −
vé keny sé get nem foly tat tak, és sok eset ben né hány hó nap el tel té vel, a sváb va gyo −
nok fel élé se után, vis  sza is köl töz tek ere de ti la kó hely ük re. Az ön kén tes te le pü lés re
je lent ke zet tek a föld igény lő bi zott sá gok ban túl súly ra tö re ked tek. Ez fő ként a ve gyes
la kos sá gú köz sé gek ben az „ős la kos ság” és a be te le pü lők kö zöt ti konf lik tus hoz
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vezetett.6 Az ön kor mány zat ok, a já rá sok ve ze tői föl ké szü let le nül áll tak az ön kén tes−
ön ké nyes föld− és ház fog la lók kal szem ben.

1945 nya rá ra nyil ván va ló vá vált, hogy a te le pí té sek foly ta tá sá hoz a Volksbund−
birtokokon tú li, szá mot te vő, fel oszt ha tó föld bir tok szük sé ges, mert az or szág ban
föld re vá rók te le pí té se még jó sze ré vel el sem kez dő dött. To váb bi te le pí té se ket te −
hát az igény be ve he tő föld bir tok ok kö ré nek ki szé le sí té se nél kül, jut tat ha tó bir to kok
hi á nyá ban nem le he tett vég re haj ta ni. A föld igény lő bi zott sá gok, a föld bir tok ren de ző
ta ná csok mun ká ját ért tö me ges bí rá la tok, a vég re haj tás szak sze rűt len vol ta, ugyan −
ak kor idő ben a ter ve zett nél hos  szabb el hú zó dá sa, a ter me lés vis  sza esé se vi szont
a re form és fő ként a vég re haj tás mód já nak kor rek ci ó ját sür get te. 1946 ele jé re két
ál lás pont po la ri zá ló dott. Az egyik sze rint a meg va ló sult föld re for mot lé nye gé ben a
tény le ges hely zet nek meg fe le lő en kell szen te sí te ni, a má sik jog sza bály sze rin ti re ví −
zi ót kö ve telt. Az el kép ze lé sek komp ro mis  szu ma ként – az adott ha tal mi vi szo nyok
függ vé nyé ben – a pár tok a kö vet ke zők ben egyez tek meg: az 1946. IX. tc.−vel meg −
erő sí tet ték a jut ta tot ta kat bir to kolt föld jük tu laj don jo gá ban, ál ta lá ban meg til tot ták
az 1946. ja nu ár 1−je előtt ki osz tott föl dek vis  sza vé tel ét, de ki vé telt tet tek az 50 kat.
hold alatt igény be vett pa raszt bir tok ok kal. Az ezt kö ve tő jut ta tá sok nál a gaz da sá gi
szem pon to kat job ban fi gye lem be vet ték, a re form te lek köny ve zé si mun ká la ta i nál pe −
dig szi go rú szak mai fel ügye le tet ígértek.7

A re form so rán 75 500 föld bir to kot sa já tí tot tak ki, az or szág 16 mil lió kat. hold −
nyi te rü le té nek 35%−át vet ték igény be, a jut ta tott bir tok nagy ság át la go san 5,1 kat.
hold volt. A me ző gaz da sá gi mun ká sok 48%−a, a cse lé dek 53%−a, a tör pe bir to kos ok
56%−a, a kis bir to kos ok 25%−a ke rült a ked vez mé nye zet tek kö zé. A 750 000 be nyúj −
tott igény ből 663 000−et is mer tek el jo gos nak, de csak 642 342 fő volt a jut ta tás −
ban ré sze sü lők szá ma. A 350 000 ház hely igény lő kö zül 150 000 fő ka pott 1500−
3000 négy zet mé ter nyi te rü le tet ház épí tés céljára.8

A föld re form a ko ráb bi bir tok arány ta lan sá go kat eny hí tet te ugyan, de nem pá ro −
sult egy szé les kö rű ag rár re form mal, így el ső sor ban a szo ci á lis és po li ti kai fe szült −
sé ge ket mér sé kel te. A re form kö vet kez té ben je len tő sen meg vál to zott a pa rasz ti tár −
sa da lom bel ső ta golt sá ga. A me ző gaz da sá gi né pes sé gen be lül az 1941−es ada tok −
hoz vi szo nyít va 46%−ról 17%−ra esett a föld nél kü li ek ará nya, a tör pe− és kis bir to kos
ré te gé 47%−ról 80%−ra emel ke dett, te hát meg ha tá ro zó vá vált ez a ré teg. A gaz dag
 pa rasz ti cso port ará nya 7%−ról 2,9%−ra csök kent. A föld re form meg erő sí tet te a ma −
gán tu laj do no si tu da tot a pa raszt ság ban, pers pek ti vi kus sá tet te a ha gyo má nyos pa −
rasz ti élet pá lyát, ugyan ak kor az újon nan föld höz jut ta tott gaz dák je len tős cso port ja
meg fe le lő szak tu dás, for gó tő ke, gaz da sá gi esz kö zök hi á nyá ban tar tó san kép te len
volt az önál ló gaz da sá gi tevékenységre.9

A föld re form vég re haj tá sa a Dél−Du nán tú lon

A me gyén be lü li és az or szá gon be lü li te le pí té sek

Az 1945. évi föld re form dél−du nán tú li vég re haj tá sa több te kin tet ben el tér az or szág
más, kü lö nö sen az Al föld és a Ti szán túl me gyé i ben tör tén tek től. Az el té rés a ré gió
föld raj zi hely ze té ből és et ni kai ös  sze té te lé ből kö vet ke zik. Az et ni ka i lag szí nes, több
nem ze ti ség ál tal la kott te rü le ten élt a ma gyar or szá gi né me tek je len tős há nya da. Az
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egyes te le pü lé se ken a la kos ság szá má hoz vi szo nyí tott ará nyuk lé nye ge sen ma ga −
sabb volt, mint az Al föld ön. Hoz zá já rult eh hez az is, hogy a te le pü lé sek la kos ság −
szá ma – dom bos vi dék ré vén – ala csony. Ba ra nya me gyé ben 1941−ben 110 olyan
te le pü lés volt, ahol a né me tek több ség ben él tek, ezek kö zül több mint 80 1000 fő
alat ti. Még kon cent rál tab ban he lyez ke dett el a tol nai né met ség, ahol a fél száz
német lak ta fa lu ból har minc ban 90%−os, vagy en nél ma ga sabb volt a né met nem ze −
ti sé gű ek szám ará nya az össz la kos ság hoz vi szo nyít va. Ugyan ak kor eb ben a me gyé −
ben ke ve sebb volt az ap ró fal vak szá ma is. A gaz dál ko dás szem pont já ból is je len tős
kü lönb sé gek vol tak. A Du nán tú lon több volt ugyan a nagy bir tok, de az egyé ni leg gaz −
dál ko dó pa rasz tok tu laj do ná ban lé vő bir to kok nagy sá ga ki sebb volt mint az Al föld ön
vagy a Ti szán tú lon. Az ég haj la ti adott sá gok, a föld bir tok ok nagy sá ga és a föl dek jó
mi nő sé ge mi att in ten zív gyü mölcs− és sző lő ter me lést foly tat tak. Je len tős sze re pet
ját szott az ál lat te nyész tés, a tej ter me lés és a hús fel dol go zó ipar is. Az Al föld ön a
ros  szabb mi nő sé gű fu tó ho mo kon a sző lő és gyü mölcs ter mesz tés mel lett a szán tó −
föl di nö vény ter mesz tés – ku ko ri ca, bú za – volt el ter jed ve, s na gyobb volt a 25−50 ka −
tasz te ri hol das gaz da sá gok, a kö zép bir tok ok ará nya is.

A Ba la ton dé li vo na lá ban ki ala kult ál ló front kö vet kez té ben a há bo rús cse lek mé nyek
hos  szabb ide ig tar tot ták fog va e te rü let la kos sá gát, így a köz igaz ga tás meg szer ve zé sé −
re és a föld re form vég re haj tá sá ra is ké sőbb ke rült sor. Je len tős volt az el me ne kült la −
kos ság lét szá ma is. A he lyi köz igaz ga tás ve ze tői ál tal ké szít te tett 1945 év ele ji sta tisz −
ti kai ki mu ta tás – amely nem a je len lé vő la kos ság be val lá sán, ha nem a ha tó sá gok ál tal
tör tént mi nő sí té sen ala pult – sze rint Ba ra nya me gye össz la kos sá ga az 1941. évi nép −
szám lá lá si ada tok hoz vi szo nyít va (Pécs nél kül) 11%−kal, So mo gyé 13,6%−kal, Tol náé
11,7%−kal csök kent. Az ada tok nem ze ti sé gi meg osz lá sa jel zi azt is, hogy el ső sor ban a
né met anya nyel vű ek szá ma csök kent ra di ká li san, Ba ra nyá ban 43,8%−kal, Tol ná ban
55,2%−kal, míg So mogy ból nem áll ren del ke zés re adat. Va ló szí nű sít he tő azon ban, hogy
a né met la kos ság szá má ban ki mu ta tott fo gyás – amely a ma gyar anya nyel vű ek ese té −
ben lé nye ge sen ki sebb ará nyú – el túl zott. Bár bi zo nyos, hogy a né me tek je len tős szám −
ban hagy ták el e te rü let ről is az or szá got, az is fel té te lez he tő, hogy a ké szí tők az ös  sze −
írást a né met nem ze ti sé gű ek fe le lős ség re vo ná sá nak elő ké szí té se ként ér tel mez ték,
ezért többüket a ma gyar anya nyel vű ek nél tün tet ték fel. Fi gye lem re mél tó, hogy bár a
dél szláv nem ze ti sé gű ek szá ma e ki mu ta tás sze rint sem je len tős (2731 fő), de az
1941. évi nek – min den bi zonnyal a po li ti kai vál to zá sok ha tá sá ra – a 11−szerese.10

Mind ezek ből kö vet ke zik, hogy a föld re form vég re haj tá sa eb ben a ré gi ó ban a jog −
sza bá lyi le he tő sé ge ken túl is a né met nem ze ti sé gű la kos ság ro vá sá ra tör tént. Egy −
részt a he lyi tár sa da lom tag jai a ko ráb bi nem ze ti sé gi és po li ti kai el len té tek re, fe −
szült sé gek re adott reván sként él ték meg a föld osz tást. Más részt az a tény, hogy a
fel oszt ha tó föld te rü le tek or szá gos mé re tek ben elég te len nek bi zo nyul tak, szük sé −
ges sé tet te az el kob zá sok ki ter jesz té sét. Er re több ok mi att is a né met nem ze ti sé −
gű ek lát szot tak al kal mas nak. Tu laj do nuk ban je len tős föld te rü let volt, a Volksbund−
tagságnak mint el kob zá si kri té ri um nak a föld re form ren de let be va ló beeme lé sé vel
nagy mér ték ben nö vel he tő volt a fel oszt ha tó föld te rü le tek nagy sá ga. Így a né me tek
ese té ben az el kob zá sok nál nem csak az egyé ni fe le lős ség meg ál la pí tá sát mel lőz ték,
de a cso port tag ja i nak meg ha tá ro zá sa is úgy tör tént – hi szen a Volksbund−listák
nem vagy nem meg bíz ha tó mó don áll tak a ha tó sá gok ren del ke zé sé re –, hogy az a
szük ség le tek sze rint tá gít ha tó le gyen.
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A föld igény lő bi zott sá gok a Dél−Du nán tú lon is 1945. má jus vé gé re meg ala kul tak,
és már az el ső hó na pok ban a gaz da sá gi ér dek ér vé nye sí tés leg fon to sabb szín te re i −
vé vál tak.

A né met nem ze ti sé gű köz sé gek ben sa já tos hely zet állt elő. A tör vény nem tett
kü lönb sé get nem ze ti sé gi ho va tar to zás sze rint a nincs te len vagy a sze gény pa raszt
föld igény lők kö zött, így ter mé sze te sen ők is helyt kap hat tak a bi zott sá gok ban. Ezt
azon ban az Or szá gos Föld bir tok ren de ző Ta nács sa ját ha tás kör ében igye ke zett meg −
aka dá lyoz ni, előbb sok né met több sé gű köz ség ben a föld igény lő bi zott sá gok mű kö −
dé sét, majd a te le pü lé si au to nó mia egyéb szer ve ze te it is felfüggesztették.11

Bár a tör vény csak az egyé nek kel szem be ni el já rást tet te le he tő vé, ezek ben az
uta sí tá sok ban – nem is tit kol tan – a né met nem ze ti ség hez tar to zás már ön ma gá −
ban ele gen dő volt a jog hát rány el szen ve dé sé hez. A né me tek ál tal la kott köz sé gek −
ben a Föld igény lő Bi zott sá gok mű kö dé sé nek fel füg gesz té se nem csak azt a célt szol −
gál ta, hogy az egyéb ként jo go sult, ám né met nem ze ti sé gű csa lá do kat a jut ta tás ból
ki zár ják, ha nem egy ben biz to sí ta ni kí ván ták a Kom mu nis ta Párt nak azt a tö rek vé sét,
amely a ti szán tú li ag rár pro le tár csa lá do kat az Al föld ön, il let ve a Du nán tú lon kí ván ta
le te le pí te ni. Ez zel az el já rás sal a párt – az őszi vá lasz tá so kat szem előtt tart va – a
párt sza va zó bá zi sá nak nö ve lé sét kí ván ta el ér ni.

A ve gyes la kos sá gú köz sé gek ben a po li ti kai−gaz da sá gi ér dek ér vé nye sí tés a nem −
ze ti sé gi tö rek vé sek szín te ré vé is vált. Fő ként a bu nye vá cok, a hor vá tok ál tal la kott
te le pü lé se ken fi gyel he tő meg, hogy tag ja ik a köz sé gek új já a la ku ló irá nyí tó tes tü le −
te i ben he ge mó ni á ra tö re ked tek, szám ará nyuk nál na gyobb kép vi se le tet kénys ze rí tet −
tek ki, el ső sor ban gaz da sá gi elő nye ik biz to sí tá sa ér de ké ben.

Az 1945 má ju sá ban a szom széd or szá gok ból ér ke ző me ne kül tek le te le pí té sé re,
és a né me tek ter ve zett ki te le pí té sé re ala pí tott Nép gon do zó Hi va tal ha tás kör ét jú li −
us ele jén ki ter jesz tet ték. A hi va tal irá nyí tá sa alatt kez dő dött meg a né me tek nem −
zet hű sé gi iga zo lá sa, és ek kor kap ta fel ada tul az or szá gon be lü li cso por tos te le pí té −
sek vég re haj tá sát is. Az el já rás be ve ze té sé nek alap ve tően ket tős cél ja volt: egy részt
a né me tek fe le lős ség re vo ná sát az egyé ni el bí rá lás fe lé kö ze lí te ni, más részt a va −
gyon jo gi kor lá to zá so kat, a föld el kob zá so kat, az egyé ni és cso por tos te le pí té se ket
szink ron ba hoz ni és el len őr zés alatt tar ta ni. Nem tör tént meg azon ban a Nép gon do −
zó Hi va tal ha tás kör ének ki ter jesz té sé vel pár hu za mo san a te le pí té si jog kö rök szét vá −
lasz tá sa, pon to sí tá sa. Ez az ab ban ér de kelt szer ve ze tek – Köz sé gi Föld igény lő Bi zott −
sá gok, Me gyei Föld bir tok ren de ző Ta ná csok, Or szá gos Föld bir tok ren de ző Ta nács,
Nép gon do zó Hi va tal – fo lya ma tos konf lik tu sát in du kál ta, és le he tő sé get adott a vég −
re haj tás ban a szak sze rű ség mel lő zé sé re, a po li ti kai pár tok di rekt be avat ko zá sa i ra.

A Nép gon do zó Hi va tal sok szor a már ko ráb ban el in dult fo lya ma to kat – a köz sé −
gi föld igény lő bi zott sá gok ál tal vég zett jog ta lan el kob zá so kat, a jut ta tá so kat, az
egyé ni te le pü lé si ak ci ó kat – sem tud ta ke zel ni. A hi va tal Ba ra nya me gyei kiren del t −
ség ve zet ője je len té sé ben a te le pí té sek leg főbb aka dá lyá nak a kö vet ke ző ket tar tot −
ta: a föld igény lő bi zott sá gok a jog sza bá lyi le he tő sé gek kel nem vol tak tisz tá ban,
ugyan ak kor a bi zott sá gok ve ze tő i nek „olyan ha ta lom volt a ke zük be ad va, ami vel
igen sok szor a sa ját ér de kük ben vis  sza él het tek és vis  sza is él tek”, to váb bá a
német lak ta köz sé gek ben a föld igény lő bi zott sá gok ma guk is svá bok lé vén ha tal mu −
kat va gyon men tés re hasz nál ták fel. A fen ti ek mi att a kiren del tség ve zető szá mos
köz ség ben fel osz lat ta a föld igény lő bi zott sá go kat, és új, csak ma gyar ta gok ból ál ló
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bi zott sá go kat ho zott lét re. Er re sok eset ben csak úgy volt le he tő ség, hogy egyes te −
le pü lé se ken nem a hely be li la ko sok ból, ha nem me gyén be lü li más te le pü lé sek la −
kó i ból ala kí tot ták meg a föld igény lő bi zott sá go kat. Azo kon a te le pü lé se ken, ahol a
bi zott sá go kat új já a la kí tot ták, a ko ráb bi el kob zá so kat meg erő sí tet ték, ugyan ak kor a
jut ta tá so kat fe lül vizs gál ta az új ös  sze té te lű bi zott ság, mert an nál nem kel lő mér ték −
ben vet ték fi gye lem be a ma gyar ér de ke ket. A me gye te rü le tén cso por tos te le pí tés −
re al kal mas te rü let alig volt: vagy a hely be li te le pe sek ma gas szá ma, vagy a ko ráb −
ban a me gyé be ön ké nye sen be te le pü lők miatt.12

Bikal köz ség ben „be te le pü lé si le he tő ség pil la nat nyi lag nincs, mert a ren del ke −
zés re ál ló in gat la nok csak a hely be li volt gaz da sá gi cse lé dek és nap szá mo sok igé −
nyét elé gít he tik ki, bár a há zat il le tő en az igény lés itt na gyobb, mint a ren del ke zés −
re ál ló há zak szá ma. Alsó moc so lád köz ség ben az el kob zás tár gyát ké pe ző 570 hold −
nyi te rü let a hely be li szín ma gyar la kos ság föld igény lé sé nek ki elé gí té sé re szol gál” –
ír ta a Nép gon do zó Hi va tal munkatársa.13

Gya ko ri ak vol tak a fel je len té sek, a vá das ko dá sok. Mágoc son a Köz sé gi Föld −
igény lő Bi zott ság az el kob zá sok nál nem akar ta fi gye lem be ven ni a Nem ze ti Bi zott −
ság ál tal ös  sze ál lí tott Volksbund−listát, mert vé le mé nye sze rint az azon fel tün te tet −
tek tény le ges tag sá gát hi telt ér dem lő en nem le het bi zo nyí ta ni. De ek kor már a köz −
ség ben tar tóz ko dott a kis kun do roz smai te le pe sek egy cso port ja, akik bir tok ba he ly e −
zé sé re e mi att nem ke rül he tett sor. „Pén te ken dél előtt meg ér ke zett Mágoc sra a kis −
kun do roz smai te le pe sek egy ré sze. Egy éj sza ká ra cso por to san he lyez tem őket üres
há zak ba. A vol ksbun do sok nak szom ba ton 10−ig kel lett ki köl töz ni ük, ami egy−két ki −
vé tel lel meg is tör tént. A rend őr ség azu tán eze ket is ki la kol tat ta. […] Mi vel a vol −
ksbun do sok nagy ré sze nem csak azt vit te el, ami vel sza ba don ren del ke zett, ezért
a rend őr ség fel ha tal ma zá sá val dob szó út ján ki hir det tet tem, hogy aki nem vi szi visz  −
sza és aki nél meg ta lál ják a jó szá got, ter ményt stb. in ter nál va lesz.”14

Na gyobb ará nyú cso por tos te le pí tés re ke rült sor a Vil lá nyi já rás köz sé ge i ben – Vil lány
10, Iván bat ty án 10, Pócsa 20, Iván dár da 25, Illoc ska 25, Ujpet re 25, Lippó 25, Német −
má rok 20, Kis kas sa 40 csa lád –, aho vá 1945 nya rán 200 endrődi csa lád került.15

A Nép gon do zó Hi va tal ér te kez le te in több ször meg fo gal ma zó dott: „A sváb kér dés
meg ol dá sá nál fel tét le nül fi gye lem be kell ven ni azt, hogy nem csak ki fe je zett vol ks −
bun dis ták ár tot tak a ma gyar föld te le nek nek, ha nem azok is, akik ki fe je zet ten nem
mu tat ták ezt, de ti tok ban an nál ár tal ma sab bak voltak.”16 Ilyen ini ci a tí va mel lett nem
meg le pő, hogy a Nép gon do zó Hi va tal mun ka tár sai is sok eset ben pon tat la nul, ön −
ké nye sen, szer ve zet le nül mű köd tek. Sok he lyütt már a já rá si nem zet hű sé gi iga zo ló
bi zott sá gok va gyon el kob zó ha tá ro za tai előtt vég re haj tot ták a te le pí tést, míg más te −
rü le te ken az egy−egy köz ség be el he lyez he tő sze mé lyek több szö rö sét irá nyí tot ták. A
rend kí vül el té rő mun ka mo rál lal és kü lön bö ző párt ál lás sal ren del ke ző al kal ma zot tak
hi va ta li el já rá sá ban az adott párt di rekt uta sí tá sai, tö rek vé sei, s nem a jo gi sza bá −
lyo zott ság vagy a szak sze rű ség do mi nált. A hi va tal azon al kal ma zot tai, akik mun ká −
juk so rán a tör vé nyes ség be tar tá sá ra tö re ked tek, ese ten ként ma guk is ne héz hely −
zet be ke rül tek, és több nyi re el hagy ták a szer ve ze tet.

Bár az or szá gon be lü li te le pí té sek−te le pü lé sek vég le ges le zá rá sá ra csak 1948−
ban, a tény le ges bir tok ba he ly e zé se ket kö ve tő en ke rült sor, túl nyo mó ré sze 1945
már ci u sa és 1946 nya ra kö zött le zaj lott, s ke re té ben mint egy 120−130 ezer em ber
cse rélt lakóhelyet.17
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A te le pe sek la kó hely sze rin ti, va la mint a le te le pí tés te rü le ti meg osz lá sá nak vizs −
gá la ta so rán egy ér tel mű en meg ál la pít ha tó, hogy – fő ként az el ső hó na pok ban – az
or szá gon be lü li mig rá ció irá nya, a ti szán tú li és észa ki te rü le tek ről, ahol jó sze ré vel
föl oszt ha tó föld bir tok nem állt ren del ke zés re, a Du nán túl dé li te rü le te i re, il let ve a
Du na–Ti sza kö zé re irá nyult, ugyan ak kor az or szág egyes tér sé ge i ben me gyén be lül
is meg le he tő sen je len tős mé re tű nép moz gás bon ta ko zott ki. Az érin tett te rü le tek
ere de ti la kos sá ga már a svá bok ki te le pí té sé nek meg kez dé se előtt meg ha tá ro zó
mér ték ben meg vál to zott. Mi u tán a te le pe sek je len tős ré sze ko ráb ban nem me ző gaz −
da sá gi ter me lés sel fog lal ko zott, szük ség lett vol na gaz da sá gi kép zé sük re, az ál ta −
luk vég zett ter me lő mun ka szer ve zé sé re.

Az idő rö vid sé ge, va la mint az elő ké szí tés hi á nyos sá ga mi att a ren de let meg al ko −
tói sem a föl oszt ha tó föld bir tok ok nagy sá gát, sem az igény jo go sul tak szá mát nem
mér ték föl. Így a le he tő sé gek és a meg ol da ni kí vánt cél ki tű zé sek kö zöt ti el lent mon −
dás ok kez det től fog va kény sze rí tő erő vel ha tot tak, amit csak to vább sú lyos bí tot tak
a vég re haj tás kel lő kép pen nem sza bá lyo zott, il let ve nem el len őr zött fo lya ma tai.

A bu ko vi nai szé ke lyek le te le pí té se

A ma gyar és a ro mán kor mány 1941. má jus 11−én ír ta alá a bu ko vi nai szé ke lyek ha −
za te le pí té sé ről szó ló meg ál la po dást. A ma gyar kor mány dön té se alap ján a vis  sza −
csa tolt Bács ká ba, rész ben az el űzött dob ro vol já cok he lyé re te le pí tet ték őket.18 A
front kö ze led té vel 1944 őszén azon ban újabb „hon fog la lás ra” kény sze rül tek. A kor −
mány 1944. ok tó ber 6−án ad ta ki a had mű ve le ti te rü let ki ürí té sé ről szó ló ren de le −
tét. Ezek ben a na pok ban moz dult el la kó he lyé ről a szé ke lyek cso port ja is.

Tol na me gye te rü le té re 1944. ok tó ber kö ze pén ér kez tek az el ső szé kely me ne −
kül tek. A me ne kült ügyek in té zé sét a ki ne ve zett ál lam tit kár, Schell Pé ter nem győz −
te, ezért ok tó ber 30−án a bel ügy mi nisz ter he lyi bi zott sá gok ala kí tá sát ren del te el. A
me gye kom mu nis ta fő is pán ja már ci us 31−én kelt je len té sé ben tett ja vas la tot a Me −
gyei Föld bir tok ren de ző Ta nács ve ze tő jé nek a bu ko vi nai szé ke lyek cso por tos le te le −
pí té sé re.

Vár he gyi Gyö rgy és Hor váth Jó zsef – má jus 9−i, a Ma gyar Kom mu nis ta Párt ve ze −
tő i nek írt – je len té sük ben a kö vet ke ző kép pen szá mol nak be te vé keny sé gük ről:
„Ezért gya kor lat ban az el kob zást úgy ol dot tuk meg, hogy aki nek há zá ban egy bun−
dos, vagy há bo rús bű nös SS ka to na van, az e ház ban la kó kat mind ki te le pí tet tük.
[...] Hogy a ki ürí tést gya kor lat ban el tud tuk vé gez ni leg na gyobb mér ték ben kö szön −
het tük a völgy sé gi já rás rend őr ka pi tá nyá nak, aki tel jes mér ték ben hoz zá se gí tett
ben nün ket, hogy ez vég be me hes sen. Húsz rend őr rel kezd tük meg a mun kát. Na −
pon ta két fa lut ürí tet tünk ki, még pe dig a gya kor lat ban a kö vet ke ző kép pen: a rend −
őr ség haj nal ban meg száll ta eze ket a fa lu kat, és a fa lu né pét do bo lás út ján egy rét −
re ös  sze gyűj töt ték. [...] Ez idő alatt a pé csi Volksbund−listáról a Föld igény lő Bi zott −
sá gok kal meg ál la pí tot tuk, hogy tel jes−e. A fa lu né pé ből ki vá lasz tot ták a lis tán sze −
rep lő bun do so kat és hoz zá tar to zó i kat, és ezek ré szé re ös  sze ál lí tot tak a ne kik szük −
sé ges hol mik ból és éle lem ből egy nagy cso ma got, és ko csik kal el in dí tot ták őket
Len gyel köz ség be, ahol egy nagy kas tély ba let tek ide ig le ne sen el he lyez ve. Mi kor ott
több ezer bun dos ös  sze lett gyűjt ve, a mun ka bí ró kat a rend őr ség ki vá lasz tot ta, s
eze ket a vár me gye kü lön bö ző he lye in hasz nál ják fel mun ká ra. A mun ka kép te le ne ket
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kb. 70 km−re lé vő Györköny, Bikács, Német kér sváb köz sé gek be szál lí tot ták. A meg −
ér ke ző szé ke lyek ből azon nal meg ala kít juk a nem ze ti bi zott sá got és a föld igény lő bi −
zott sá got. Mun kánk ban tá mo ga tást nem nyer tünk sem a köz igaz ga tás, sem a pár −
tok ré szé ről. Egye dül a Völgy sé gi já rás rend őr ség ének volt kö szön he tő, hogy ezt vég −
re le he tett haj ta ni.

Két hét tel a mun kánk el kez dé se után le ér ke zett az Föld mű ve lé si Mi nisz té ri um −
ból Bo dor te le pí té si megbízott.”19

Bo dor Gyö rgy áp ri lis 25−én ér ke zett Bony hád ra. Itt azon nal le fog lalt egy iro dát, ki −
ne vez te ma gát kor mány biz tos nak, és mun ká hoz lá tott. Áp ri lis 29−ig, te hát négy nap
alatt, tíz köz sé get ürí tett ki és mint egy 1500 csa lá dot (6000 fő) te le pí tett le. A szé −
ke lyek fo lya ma tos áram lá sa mi att a meg növe ke dett fel ada to kat a Te le pí té si Hi va tal
nem tud ta el lát ni, ezért egy re szél ső sé ge sebb meg ol dá so kat vá lasz tot tak. Bo dor
már áp ri lis 29−i le ve lé ben ezt ír ta fe le sé gé nek: „A len gye li Appo nyi kas télyt kon cent −
rá ci ós tá bor nak ne vez tük ki.”

A bu ko vi nai szé ke lyek túl nyo mó több sé gé nek le te le pí té se, el he lye zé se 1945
őszé re fe je ző dött be, ki sebb cso port ja ik csa lád egye sí tés vagy a ked ve zőbb ház és
föld vi szo nyok mi att a ké sőb bi ek ben is út ra kel tek. Kü lö nö sen a Za la me gyé ben szét −
szó ró dott csa lá dok, va la mint az Észak−Bács ká ban el he lye zet tek vál toz tat tak la kó he −
lyet na gyobb szám ban. A fo lya mat kü lön bö ző idő met sze te i ben ké szí tett sta tisz ti kai
ki mu ta tá sok – bár nagy ság ren di el té ré sek nin cse nek kö zöt tük – szám sze rű el té ré −
se ket mu tat nak. Az aláb bi, a bu ko vi nai szé ke lyek le te le pí té se mér le gé nek is te kint −
he tő adat gyűj tést Bo dor Gyö rgy 1947 szep tem be ré ben vé gez te. 

1. táb lá zat. A le te le pí tett bu ko vi nai szé ke lyek szá ma és te rü le ti el he lyez ke dé se

For rás: Tol na Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (a to váb bi ak ban: TMÖL), Bo dor Gyö rgy te le pí té −
si kor mány biz tos ira tai. 1. d.23

Meg jegy zés: Kat. hold ra ke re kít ve

Mint lát ha tó, a te le pí tés sel pár hu za mo san, az 1945 őszi je len té sek ada ta i nál ma −
ga sab bak a Bo dor ál tal utó lag, a fo lya mat le zá rá sa, a tény le ges bir tok ba he ly e zé se −
ket kö ve tő ös  sze sí tés ada tai. A bu ko vi nai szé ke lyek 1941. évi ha za te le pí té sét a ma −
gyar kor mány alap ve tő en az as  szi mi lá ci ós nyo más nak ki tett cso port tag jai ma gyar −
ság tu da tá nak meg őr zé sé vel, ma gyar nem zet hez tar to zá sá val in do kol ta. Ugyan ak kor
Bács ká ba te le pí té sük már je lez te, hogy a cso port tag ja i nak ér de ke it ma gá tól ér te tő −
dő en alá ren de lik az ál lam ér de ke i nek. A gaz dál ko dás szem pont já ból ide gen me ző −
gaz da sá gi kul tú ra, az el len sé ges ér zel mű, nem ze ti leg szin tén ve gyes la kos ság, a ko −
ráb bi szerb te le pe sek há za i ba tör tént te le pí tés ma gá ban hor doz ta a konf lik tu so kat.
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A bács kai te le pí tés kor az ál lam a ma ga esz kö ze i vel még igye ke zett mind eze ket az
el lent mon dá so kat ol da ni, ami re 1944−ben már kí sér le tet sem tett. A föld re form mal
pár hu za mo san a né met nem ze ti sé gű ek ro vá sá ra vég re haj tott le te le pí té sük csak for −
ma i lag ol dot ta meg a hely ze tü ket. Va ló já ban az ál lam ma gá ra hagy ta őket a nem ze −
ti sé gi konf lik tu sok ban, gaz da sá gi, tár sa dal mi in teg rá ci ó juk ban, s csu pán ve ze tő ik
ál tal sza va za ta ik el nye ré sé ért folyt a ver seny. 

A föld re form tár sa dal mi szer ke zet re gya ko rolt ha tá sa

A Dél−Du nán tú lon az or szá gos át lag nál na gyobb mér té kű volt a föl dek nek a föld re −
form cél ja i ra va ló igény be vé te le. Míg azon ban a Ba ra nyá ban és Tol ná ban igény be
 vett te rü le tek nagy sá ga gya kor la ti lag meg egye zett az or szá gos át lag gal, ad dig So −
mogy ban 13,6%−kal meg ha lad ta azt. A Fes te tich csa lád bir to kai ré vén itt volt ugyan −
is a leg na gyobb a nagy bir tok ré sze se dé se az ös  szes föld te rü let ből.

2. táb lá zat. A dél−du nán tú li föld re form fon to sabb ada tai

For rás: Fe hér Ist ván: Po li ti kai küz del mek a Dél-Du nán tú lon 1944–1946 kö zött. Bu da pest,
Aka dé mi ai Ki adó, 1972, 232. p.

A föld re form so rán ös  sze sen 73 197 sze gény pa raszt csa lád ka pott föl det, ami –
négy fős csa lá dok kal szá mol va – a me gyék össz la kos sá gá nak mint egy 30%−át
(292 788 fő) köz vet le nül érin tet te. Az egyes me gyé ken be lül azon ban a föld höz jut −
ta tott sze gény pa rasz ti csa lá dok szá ma je len tő sen el tért, és a jut ta tot tak szá ma
nem tük röz te az adott me gyé ben el kob zott te rü le tek nagy sá gát. Míg ugyan is ez utób −
bi So mogy me gyé ben volt a leg na gyobb, a jut ta tott csa lá dok szá ma Tol na me gyé −
ben. Itt a jut ta tá sok két szer, há rom szor an  nyi sze gény pa raszt csa lá dot érin tet tek,
mint Ba ra nya, il let ve So mogy me gyé ben. Itt kü lö nö sen ma gas a jut ta tás ban ré sze −
sült gaz da sá gi cse lé dek, me ző gaz da sá gi mun ká sok és tör pe bir to kos ok szá ma.

3. táb lá zat. A föl det ka pott dél−du nán tú li sze gény pa raszt csa lá dok szá ma

For rás: Fe hér Ist ván: Po li ti kai küz del mek a Dél-Du nán tú lon 1944–1946 kö zött. Bu da pest,
Aka dé mi ai Ki adó, 1972, 231. p.

�������	
�� ������	�����
����
��
���

�����	�����
����
��
���

������	�����
����
��
����

������
�	�������� �����  ��!" ���#!�
$���������
�	��%��
�� ��� &  ����! &�"#��
�'�(�)	������� �����  #�&� &�����
�	�)	�������  �##� ��"""  ��#!�
$���������
�	�	(�����  � �� ���"� ��!�
*��������  #�!#" ����##  !���"�

������ ��������	�
���	���	�
���������

�������������		�
	�
���	��	�����������

�������������		�	�
���	���
������	�
���	������������

��
����� ���� !" #!!� �" $#%$
&������ '�'�$� �! !�'�$$'  "%#
(����� �#!��"! ## �##$ $!%"
)**��*��� #� "���+" '�+''�+!#  +%�
,
*����*����	� '��'�$�  $ !�!���� ! $ %�

154 Tóth Ágnes

szemle-2008-1-internet:szemle-2008-1.qxd  16.4.2008  17:11  Page 154



A bir tok struk tú ra és a pa rasz ti tár sa da lom ta golt sá gá nak meg vál to zá sa mel lett ha tás −
sal volt a tár sa dal mi szer ke zet re az a tény is, hogy az új gaz dák cso port ja kul tu rá lis,
men tá lis, gaz dál ko dá si is me re tek és szo ká sok vo nat ko zá sá ban rend kí vül el té rő min tá −
kat kö ve tett. Meg ta lál juk kö zöt tük a hely be li ek mel lett az or szág más vi dé ke i ről te le pül −
te ket, a szé ke lye ket, a csán gó kat és a fel vi dé ki ma gya ro kat is, akik a he lyi tár sa da lo −
mé tól el té rő szo ci a li zá ci ós mo dellt hoz tak ma guk kal. Bár ezek a cso por tok az egyes te −
le pü lé se ken be lül kü lön bö ző lét szá mú ak vol tak és más−más ará nyt kép vi sel tek, ön ma −
guk ban egyik sem – a hely be li ek sem – ren del ke zett az zal az integ ra tív erő vel, ami a
he lyi tár sa da lom ko hé zi ó ját a meg vál to zott vi szo nyok kö zött hely re ál lít hat ta vol na.

A Ba ra nya me gyei al is pán 1949 no vem be ré ben a köz sé gek adat szol gál ta tá sa
alap ján ös  sze ál lí tott sta tisz ti kai ki mu ta tá sa el ső sor ban a me gyé ben ma radt né met
nem ze ti sé gű la ko sok hely ze té nek – lét szá muk, hol, mi ből él nek – föl mé ré sét cé loz −
ta, az ada tok struk tú rá ja óha tat la nul a föld re form nak és a te le pí té sek nek a tár sa −
dal mi szer ke zet re gya ko rolt ha tá sát is tük rö zi.

A me ző gaz da sá gi mun ká ból élő csa lá dok szá ma 42 416, ös  sze sen 163 203 fő. A
me ző gaz da ság ból élő csa lá dok kö zül 39 824 csa lád nak van önál ló gaz da sá ga, míg
2582 csa lád ki zá ró lag me ző gaz da sá gi mun ká ból élt. Az új gaz dák/újon nan föld höz jut −
ta tot tak me gyén be lü li ará nya is igen ma gas, 84,8%, de to váb bi je len tős el té ré sek
van nak az egyes já rá sok kö zött is. Az új gaz dák nak a ré gi gaz dák hoz vi szo nyí tott ará −
nya leg ki sebb a Sik ló si já rás ban (37,3%), a leg ma ga sabb pe dig a Moh ácsi já rás ban
(157,1%) volt. A he lyi tár sa da lom ban vég be ment vál to zá sok nagy sá gát jól jel zi, ha az
új gaz dák cso port ját ko ráb bi la kó hely ük sze rint is meg vizs gál juk. Az újon nan föld höz jut −
ta tot ta kat elő ször csak két cso port ra, he lyi ek re és más hon nan ér ke ze tek re (te le pe −
sek) bon tot tuk. A te le pe sek szá ma (9241) me gyei ös  sze sí tés ben meg ha lad ja a hely −
be li föld höz jut ta tot tak (7903) szá mát. Csak a Sik ló si já rás ban ele nyé sző (2,8%) kö rük −
ben a más hon nan ér ke zet tek ará nya, a Pé csi, a Péc svá ra di és a Szen tlőrin ci já rás ban
10−27% kö zöt ti, míg a Hegy há ti és a Moh ácsi já rás ban 200−szo ros, a Vil lá nyi ban pe −
dig majd nem el éri az 500−szo ros arányt. A te le pe sek cso port ja sem ho mo gén, mint
aho gyan a ko ráb bi ak ban lát tuk, meg ta lál juk kö zöt tük az or szág más te rü le té ről ér ke −
ző ket, a szé ke lye ket, a csán gó kat és a fel vi dék ről át te le pí tett ma gya ro kat is. Je len tős
el té ré sek van nak já rá son ként a te le pes cso por tok ös  sze té tel ében is, ami – meg íté lé −
sünk sze rint – nem egy tu da tos te le pí té si po li ti kát tük rö zött, sok kal in kább a na pi le −
he tő sé gek, vé let len sze rű sé gek ha tá roz ták meg.

Ba ra nya me gyé ben a te le pe sek cso port ján be lül 30% a fel vi dé ki ek, 11% a szé ke −
lyek és csán gók, 59% az or szág más vi dé ké ről ér ke zet tek ará nya. Já rá son ként 21−56%
a fel vi dé ki ek ará nya. Leg na gyobb arány ban a Szen tlőrin ci já rás ba ke rül tek, itt vi szont
ma guk nak a te le pe sek nek az ará nya sem túl ma gas az újon nan föld höz jut ta tot ta kon
be lül. Fel vi dé ki te le pe sek leg na gyobb szám ban a Hegy há ti (776) és a Moh ácsi (905)
já rás ba ke rül tek. Az or szág más te rü le te i ről te le pí tet tek ará nya az egyes já rá so kon be −
lül 43−78% kö zött vál to zik. Leg na gyobb szám ban a Moh ácsi (1499) és a Hegy há ti
(1249) já rás ba ke rül tek, a leg ke ve seb ben (23) a Sik ló si já rás ba.

A leg zökken őmen te sebb – a he lyi gaz dál ko dás, a kul tu rá lis és tár sa dal mi szo ká −
sok ról va ló tu dá suk ré vén – a ko ráb ban is hely ben la kó föld höz jut ta tot tak in teg rá ci −
ó ja volt. A leg na gyobb tá vol ság kul tu rá lis és men tá lis te kin tet ben, a gaz dál ko dá si
is me re tek te rén az or szág más vi dé ke i ről be te le pü lők, va la mint a szé ke lyek, a csán −
gók és a he lyi la kos ság kö zött tük rö ző dött. 
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4. táb lá zat. Ba ra nya me gyé ben a föld re form so rán jut ta tás ban ré sze sül tek szá ma

For rás: BML, Ba ra nya me gye al is pán já nak ira tai. El nö ki ira tok 97/1949. alap ján

Az al is pá ni je len tés ki tért a gaz dál ko dás egyes – fő leg sze mé lyi – vo nat ko zá sa i ra is.
A ki mu ta tás ból ki de rül, hogy az újon nan föld höz jut ta tot tak az el múlt 4 év ben va gyon −
gya ra po dást gya kor la ti lag nem tud tak el ér ni, sőt az újgaz dák kö ré ben még ek kor is
van, aki a szá má ra jut ta tott föl det nem mű ve li meg. Vi szony lag ma gas az ál lan dó an
vagy al kal mi lag me ző gaz da sá gi mun kást fog lal koz ta tó gaz dák szá ma. Föl tű nő azon −
ban, hogy ez zel a le he tő ség gel a ko ráb ban is gaz dál ko dók él nek lé nye ge sen na −
gyobb szám ban, nyil ván ezek ben az ese tek ben már ki ala kult fog lal koz ta tá si kap cso −
la tok ról volt szó. A föld jük től meg fosz tott svá bo kat na gyobb rész ben a ko ráb ban is
gaz dál ko dók fog lal koz tat ják, ami a te le pe sek és a hely be li ek kö zöt ti bi zal mat lan sá −
got, a ko ráb bi konf lik tu sok föl dol go zat lan sá gát jel zik. Az al is pán ar ra is fel hív ja a fi −
gyel met, hogy a me gye több köz sé gé ben, ahol az 1941. évi nép szám lá lás so rán
nem vagy na gyon kis szá mú né met nem ze ti sé gű és anya nyel vű la kos ság élt, most a
szá muk je len tő sen nőtt. Az az, a ki nem te le pí tett né me tek a me gyén be lül át köl töz −
tek más te le pü lé sek re. Egy részt azért, mert ko ráb bi la kó hely ükön va gyo nuk tól meg −
foszt va el vesz tet ték meg él he té sük alap ja it, s nem kí ván tak cse léd ként ta lán ép pen
sa ját ko ráb bi bir to ku kon dol goz ni, más részt egy ide gen kör nye zet ben job ban el le −
he tett „rej tőz ni” a to váb bi ha tó sá gi zak la tá sok elől is, a he lyi tár sa da lom tag ja i val
va ló kap cso la tot pe dig nem ter hel ték ko ráb bi konf lik tu sok. 
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5. táb lá zat. A föld höz jut ta tot tak gaz dál ko dás sal ös  sze füg gő mu ta tói Ba ra nya me −
gyé ben

Meg jegy zés: *Bizonyára Né met or szág ba tör té nő át te le pí tés re ki je lölt, de ki nem te le pí tett
sze mé lyek ről van szó. **Nem de rül ki a ki mu ta tás ból, hogy az itt fel tün te tett sze mé lyek mi
alap ján ke rül tek a „meg ká ro sult” ka te gó ri á ba.
For rás: BML, Ba ra nya me gye al is pán já nak ira tai. El nö ki ira tok 97/1949

Más struk tú rá ban és ko ráb ban – 1948. szep tem ber 30−án – ké szí tet te el a Tol na
me gyei al is pán szin tén a föld re form me gyei ered mé nye it ös  szeg ző ki mu ta tá sát. Jól
lát ha tó, hogy a me gyén be lül a te le pí té si le he tő sé gek le zá rul tak a bu ko vi nai szé ke −
lyek és az or szág más vi dé ke i ről ér ke zők le te le pí té sé vel, így lé nye ge sen ala cso −
nyabb a Fel vi dék ről ide te le pí tett csa lá dok szá ma.

6. táb lá zat. Tol na vár me gyei te le pí té sek

Meg jegy zés: *10 csa lád dal ke ve sebb mint az alan ti ré sze se dé sek (bu ko vi nai szé ke lyek, bel −
föl di csa lá dok, fel vi dék ről ki uta sí tot tak, cse re egyez mé nye sek) össz lét szá ma. **Nem egye zik
a Bo dor ál tal 1947−ben ké szí tett ki mu ta tás sal.
For rás: TMÖL, Ál la mi Te le pí té si fel ügye lő ira tai II. so ro zat (5. d.) alap ján
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Ös  sze fog lal va meg ál la pít hat juk, hogy a má so dik vi lág há bo rú után mind a tár sa da −
lom, mind a po li ti kai elit jo gos tö rek vé se volt Ma gyar or szág el avult tár sa dal mi szer −
ke ze té nek meg vál toz ta tá sa. Ért he tő volt az is, hogy az új elit ez zel az át ala kí tás sal
sa ját ha tal mi hely ze tét is igye ke zett erő sí te ni. Az el já rás tör té nel mi meg íté lé se
szem pont já ból azon ban az a dön tő, hogy e tö rek vé sek hoz zá já rul tak−e a ha té ko −
nyabb és har mo ni ku sabb tár sa dal mi vi szo nyok ki ala ku lá sá hoz.

1. A föld re form és a te le pí té sek vég re haj tá sa meg ha tá ro zó an be fo lyá sol ta en nek
a ré gi ó nak is a nem ze ti sé gi ös  sze té tel ét. Az 1920. évi nép szám lá lás ada tai sze rint
a Ma gyar or szá gon élő nem ze ti sé gek ará nya az össz la kos ság hoz vi szo nyít va im már
alig ér te el a 10%−ot. Az 1930. évi nép szám lá lás so rán már nem volt me gye, amely −
ben a ma gyar anya nyel vű ek ne let tek vol na több ség ben: ará nyuk még Ba ra nya me −
gyé ben is meg ha lad ta a né pes ség két har ma dát. A tri a no ni ország ter üle ten a ho mo −
ge ni zá ló dás az as  szi mi lá ció ered mé nye ként 1941−re to vább foly ta tó dott. A la kos ság
majd 93%−a ma gyar anya nyel vű nek, 95%−a pe dig ma gyar nem ze ti sé gű nek is val lot −
ta ma gát. Az or szág egyet len szá mot te vő ki sebb sé ge a 475 491 főt szám lá ló né −
met ség lett. Ez a fo lya mat a te le pí té sek, a meg fé lem lí té sek, a nyílt pres  szió ha tá −
sá ra a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő en csú cso so dott ki. Az 1949. évi nép szám lá lás −
kor az or szág la kos sá gá nak 98%−a mind nem ze ti ség, mind anya nyelv te kin te té ben
ma gyar nak val lot ta ma gát.

A má so dik vi lág há bo rú utá ni el ső nép szám lá lás so rán, 1949−ben a ma gyar anya −
nyel vű la kos ság csak két me gyé ben nem ér te el a 97%−os arányt: Bé kés ben
(94,23%), ahol a ki sebb sé gi anya nyel vű ek több mint egy ötö dét ír ták ös  sze, és Ba ra −
nyá ban, ahol a nem ma gyar anya nyel vű ek majd 13%−a élt. E két me gye ad ta a ki sebb −
sé gi anya nyel vű ek egy har ma dát, mi köz ben te rü le tü kön a né pes ség egy ti ze de sem la −
kott. A vizs gált te rü le ten a né met anya nyel vű ek ará nya – Ba ra nya me gyé ben 27,5%−
ról 1,5%−ra, So mogy me gyé ben 3,1%−ról 0,1%−ra, Tol na me gyé ben 26,8%−ról 1,1,%−ra
– mi ni má lis ra csök kent. A nem ze ti sé gi be val lá si haj lan dó ság – te kin tet tel ar ra, hogy
a ki te le pí té sek el ső sor ban az 1941. évi nép szám lá lás nál ma gu kat né met nem ze ti sé −
gű nek val lók ra ter jedt ki – a mély pont ra ke rült. A lég kör ről ta nús ko dik, hogy Ba ra nya
me gyé ben, ahol az 1949. évi nép szám lá lás kor 5446 né met anya nyel vű sze mélyt ír −
tak ös  sze, né met nem ze ti sé gű ként mind ös  sze 323 sze mély ke rült nyil ván tar tás ba,
ak kor, ami kor az al is pá ni ös  sze írás 34 413 sze mélyt tün tet föl né met ként.

2. Meg ál la pít hat juk, hogy a ma gyar or szá gi né me tek ki fosz tá sa és el ül dö zé se –
más, ha son ló an em ber te len el já rá sok kal együtt – nem a ha té ko nyabb és a har mo −
ni ku sabb tár sa dal mi vi szo nyok irányá ban ala kí tot ta át a tár sa da lom struk tú rá ját.

3. Ma gyar or szá gon az el já rás so rán nem dek la rál ták és nem öl tött ugyan jo gi for −
mát a nem ze ti elv – mint az AVNOJ ha tá ro za ta i val Ju go szlá vi á ban –, de a gya kor la −
ti meg va ló sí tás so rán a szük ség le tek sze rint ez ér vé nye sült.

4. A ha ta lom a né met el le nes in du la tok fel szí tá sá ban nem ment el a vég ső ha tá −
rig, de a saj tó ban te ret en ge dett az ilyen han gok nak is in téz ke dé se „el fo gad ta tá sa”
ér de ké ben.

5. Ma gyar or szá gon az el ső vi lág há bo rú után el kez dő dött nem ze ti homo ge ni zá ci −
ós fo lya mat a má so dik vi lág há bo rú után tel je se dett ki. A vég re haj tott ki−, be− és át −
te le pí té sek kö vet kez té ben az or szág gya kor la ti lag egy nem ze ti sé gű vé vált. Bár a
szov je ti zá lá si fo lya mat ré sze ként a tár sa da lom kény sze rű gaz da sá gi, po li ti kai, kul −
tu rá lis át struk tu rá ló dá sa is vég be ment, a nem ze ti ki sebb sé gek nem ze ti iden ti tás−
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vesz té se – így a né me te ké is – vis  sza for dít ha tat lan nak tűnt. Az 1990 után meg mu −
tat ko zó revi ta li zá ci ós fo lya ma tok azon ban jól ér zé kel te tik, hogy a ma gyar or szá gi né −
me tek – a tár sa da lom más cso port ja i hoz ha son ló an – az ál ta lá nos po li ti kai és asz  −
szi mi lá ci ós nyo más ha tá sá ra sem „tűn tek el”, és nem vesz tet ték el ön azo nos sá gu −
kat. Azt azon ban, hogy mi lyen mér té kű lesz ez a revi ta li zá ci ós – nyel vi, kul tu rá lis,
gaz da sá gi – fo lya mat, csak a kö vet ke ző év ti ze dek fog ják meg mu tat ni.
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ga a párt sem akar ta ezt nyíl tan fel vál lal ni. Bi zo nyít ja ezt az is, hogy az ügy min den kel le −
met len vo nat ko zá sát ké sőbb ma guk is Bo dor György re, il let ve a NPP−re igye kez tek há rí ta −
ni. Az azon ban Bo dor be szá mo ló i ból is ki tű nik, hogy őt meg elő ző en pes ti ki kül döt tek dol −
goz tak már ezek ben a köz sé gek ben, és gya kor la ti lag ő csak egy el kez dett fo lya mat foly ta −
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tud tak át jut ni Ma gyar or szág ra. A szeg he gyi tá bor ba össze gyűj tött szé ke lye ket 1945 feb −
ru ár já ban uta sí tot ták ki az or szág ból. Egy csa lád ös  sze sen 4 kg−os cso ma got hoz ha tott
ma gá val. A raj tuk lé vő ru há val s 3 na pi éle lem mel ér kez tek meg Ma gyar or szág ra. Észak−
Bács ká ban – Csátalján, Garán és Vas kú ton – 382 csa lá dot, 1683 sze mél  lyel te le pí tet tek
le.

23. A je len tés ki tér a mold vai csán gó me ne kül tek el he lye zé sé re is. Kö zü lük 141 csa lá dot –
Egyházaskozár: 101, Szár ász: 40 – Ba ra nyá ban he lyez tek el. Nem em lí ti vi szont a je len −
tés a So mogy me gyé be te le pí tett szé ke lyek szá mát. Más for rá sok 56 csa lá dot em lí te −
nek.

24. A Fe hér Ist ván ál tal kö zölt ada tok el tér nek a Ka nyar Jó zsef ál tal kö zöl tek től. Utób bi sze −
rint So mogy ban az el kob zott föl dek nagy sá ga 460 912 kat. hold volt, ami ből 36 050
sze mély nek osz tot tak föl det, kö zü lük 9682 volt a gaz da sá gi cse lé dek szá ma (lásd Ka −
nyar Jó zsef: El sik kasz tott föld re form, meg va ló sult föld osz tás So mogy ban [1920, 1945].
Bu da pest, Aka dé mi ai Ki adó, 1964, 149–150. p.). 

ÁG NES TÓTH

REPEL LED ETHNIC GERMANS, SET TLED SZÉ KE LYS FROM BU KO VI NA. SOME OF THE CON NEC TI −
ONS OF THE CHAN GES OF THE LAND RE FORM AND SOCIAL STRUC TU RE IN SOUT HERN TRANS DA −
NU BIA (1945–1949)

After the Sec ond World War the rig htful effort of the social and poli ti cal elite
was the chan ge of the out of date social struc tu re of Hun ga ry. It was also
under stan dab le that with this chan ge the new elite want ed to stren gthen its
own power situation. Although, from the point of view of his to ri cal asses sment
of the pro cess the deci ding aspect is that these efforts con tri bu ted to the cre −
a ti on of mo re effec ti ve and mo re well−balanced social relationships.

The exe cu ti on of the land re form and set tle ments sig ni fi cant ly influ en ced the
nati o na li ty com po si tion of this reg ion. The only sig ni fi cant mino ri ty of the coun −

160 Tóth Ágnes
FÓ

R
U

M
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

X.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
0

8
/1

, 
S

om
or

ja

szemle-2008-1-internet:szemle-2008-1.qxd  16.4.2008  17:11  Page 160



try beca me the German, count ing 475 491. This pro cess rea ched its peak
after the Sec ond World War as effect of settlements, frig hte ning and open
pressure. At the popu la ti on cen sus in 1949 ninety−eight per cent of the popu −
la ti on from the aspect of nati o na li ty and mot her lan gu a ge con si de red itself
Hungarian. 

The study sta tes that the rob bing and expel ling of Ger mans in Hun ga ry −
toget her with other simi lar ly inhu man pro ces ses − did not chan ge the struc tu −
re of soci e ty in the direc ti on of a mo re effec ti ve and mo re well−balanced social
relationships. 

In Hun ga ry during the pro cess the nati o nal prin cip le was not declared and
had no legal form − like the AVNOJ deci si ons in Yugos la via −, but during the
prac ti cal exe cu ti on it was appli ed accor ding to the needs.

The power in the stir ring of anti−German tem pers did not reach the final li −
mit, but in the press enab led such tones in order to „accept“ the arrange−
ments.
The nati o nal homo ge ni sing pro cess that began after the First World War in
Hun ga ry rea ched its peak after the Sec ond World War. As con se qu en ce of the
exe cu ti on of set tle ments the coun try prac ti cal ly beca me uni−national. Although,
as part of the Sovi e ti sa ti on pro cess the for ced economic, political, cul tu ral re−
structructuralisation of the soci e ty was car ri ed out, the loo sing of nati o nal
iden ti ty of nati o na li ty mino ri ti es − of Germans, too − see med to be irreversible.
Although, the revi ta li sa ti on pro ces ses after 1990 show that the Ger mans in
Hun ga ry − simi lar ly like the other groups of the soci e ty − even after the influ en −
ce of the gene ral poli cy and assi mi la ti on pres su re did not „disappear“, and did
not loose its self−identity. The ques ti on that what extents will the language, cul −
tu ral and eco no mic revi ta li sa ti on have, will be answe red by the next decades. 
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