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Kulák eldorádó Jósvafőn 
/ Barcsa Sándor = = Észak-Magyarország. - 10. évf. . sz. (1954. máj. 7.), p 2 / 

 

Még feketéllik ugyan a föld, de a barázdák mélyén már csírázik a krumpli, a 

napraforgó, duzzad az élet a kukoricaszemekben. Az Edelény környéki dolgozó 

parasztok becsülettel küzdenek a jó termésért. 

 

Érdemes is! Minden nappal szebbé formálódik a járás dolgozóinak élete. A 

dombok, hegyek között kanyargó országúton serény kezek illesztgetik egymás 

mellé a kőkockákat. Eltűnik az országút örökös sara. Odább fúrótornyok maga-

sodnak. Szén, értékes ásványok után kutatnak. A községekben új lakóházak, ba-

rátságos, meleg családi otthonok épülnek. S mindez a munka, a kötelességtelje-

sítés gyümölcse. A termelőszövetkezetek, a dolgozó parasztok kenyeret, húst, 

zsírt adnak az államnak, az egész népnek, az állam meg új utakat, lakóházakat, 

ruhát, cipőt, munkagépet ad a termelőszövetkezeteknek, a dolgozó parasztoknak. 

Így van ez rendjén, így tartják ezt helyénvalónak a járás becsületes dolgozó pa-

rasztjai valamennyien, Edelénytől kezdve Szendrőládon, Szendrőn, Perkupán, 

Bódvaszilason, Színen át egészen Jósvafőig…. 

 

Ennél a községnél – Jósvafőnél azonban meg kell állni néhány percre. Nem csu-

pán, mert a községen túl az országhatár húzódik, hanem azért, ami már szóbe-

széd tárgya az egész járásban. 

 

Jósvafő ugyanis nem teljesíti állam iránti kötelezettségét. Az Edelényiek, akik 

mindenben élen járnak, joggal kérdik a jósvafőitől: - Hol éltek ti, nem restelked-

tek? Hova teszitek a tejet, tojást, baromfit, a szarvasmarhát, sertést? 

Talán eladjátok a szabadpiacon, mi meg szégyenkezhetünk miattatok? – A jós-

vafői becsületes dolgozó parasztoknak joggal sérti, az ilyen szemrehányás az 

önérzetét s azt válaszolják: Ne minket okuljatok, hanem a nagygazdákat, a kulá-

kokat. Azok a hátralékosok, nem mi. 

 

Így terjedt el a hír az edelényi járásban, hogy Jósvafőn kulák „eldorádó” van, s 

azért maradnak le a beadásban, a kötelezettségteljesítésben… 

 

Ki ne hallott volna már a mesebeli „Eldorádó”-ról, ahol méz és bor folyik a pa-

takban, a sült galambba még a villa is bele van szúrva és senki nem háborgatja 

az embert a lakmározásban. Valahogy így képzelik el az edelényi járás becsüle-

tes dolgozó parasztjai a jósvafői 20 nagygazda életét, s bizony csaknem így fest 

a valóságban is – az egész járás szégyenére. Szégyene ez különösen akkor, ha 

tekintetbe vesszük, hogy – bár nem annyira kirívóan – de hasonló a helyzet a já-

rás másik két községében, Szalonnán és Abodon is. Hasonló a helyzet hosszú 

hónapok óta – s mindezt jól tudja a községi és a járási tanács is, mégsem tett 
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úgyszólván egy szalmaszálat sem keresztbe, hogy véget vessen a nagygazdák 

„Eldorádó”-jának. 

 

Idős Bak István 70 holdas nagygazda egy évtizeddel ezelőtt még azt tette Jósva-

főn, ami neki tetszett. Csak az ő szava volt irányadó a községben, holdjai, lege-

lői, erdőterületei ontották a pénzt. Olcsó munkaerő volt elég a gazdálkodáshoz. 

A jegyző, a csendőrök mind-mind az ő emberei voltak egy-egy hízott sertés, 

eszem-iszom, vagy néhány pengő árán. A többi nagygazda is ugyanezt tette, 

amit idős Bak, csak valamivel szerényebben, gazdaságához mérten, mert a Bak-

féle „gazdálkodás” volt a legkifizetődőbb. Az ő módszereivel lehetett a legin-

kább mások bőrén növelni a pocakot. Idős Bak István szinte vezérnek érezte 

magát sok-sok „alantasa” között. Érthető, hogy annál fájdalmasabban érintette a 

nép évszázados vágyának teljesedése: a szabadság, a függetlenség, a felszabadu-

lás napjának felvirradása. Nem mondott le örömmel 40 hold erdejéről a nép, az 

állam javára, nem mondott le örömmel a vezetésről 19 nagygazda társával egye-

temben. Hát még a kötelezettség teljesítése, a kuláklista?  Sanda tekintettel fi-

gyelte, hogyan vezet, hogyan irányít a nép, a tanács, a kommunista párt. S nap-

ról-napra össze-összesúgott 19 hasonszőrű cimborájával.  

 

Tavaly egyszerre visszanyerte régi hangját. Nyíltan harsogta szerte a községben: 

ugye megmondtam?! Most már jöhet hozzám a tanács, nincs többé kulák, most 

majd megmutatjuk….Hogy mit mutat meg, nem mondta ki ugyan, de attól a 

naptól kezdve a 20 jósvafői kulák a kötelezettségét nem teljesítette. Reggelen-

ként egész csoportosulást szervezett maga köré, ahol ki tudja hányféle képen 

forgatta ki Nagy Imre elvtárs beszédét. 

 

Így kezdődött a jósvafői kulák „Eldorádó”, s a pártszervezet, a tanács úgyszól-

ván szabad teret engedett a kulákpropagandának. 

 

Ha a pártszervezet és a tanács népnevelői jól dolgoztak volna, a Jósvafőieknek 

azt kellett volna válaszolni az új szakasz politikájára: - Most még inkább köte-

lességünk a beadás, az adófizetés teljesítése, mint eddig. De mivel a népnevelők 

tétlenek voltak, Bakék szavai nyomán a község néhány dolgozó parasztja is azt 

gondolta: most már ráérünk a teljesítéssel. S a járás, a megye, az ország hiába 

várták Jósvafőről a zsírt, húst, tejet, tojást, baromfit, ott maradt az a nagygazdák 

kamrájában mind a mai napig… 

 

Hiába teljesítette hát idős Deli József 13 holdas dolgozó paraszt háromnegyed-

évi baromfi, egész évi tojás és tejbeadását, hiába fizette becsületesen adótartozá-

sát. És hiába követték példáját Ifjú Berecz László, Dudás László, Palcsó István-

né és még sokan mások, a község a nagygazdák miatt mindig az utolsó helyen 

kullogott a járás községei között. 
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Igen tanulságos megtekinteni a jósvafői tanácsházán a nagygazdák beadási lap-

ját. Idős Bak István 218 kilogramm vágómarhával, 119 kilogramm sertéssel, az 

egész évi tejjel, tojással, baromfival és 14060 forint adóval hátralékos az elmúlt 

évről. Idős Deli István 258 kilogramm vágómarhával, 26 kilogramm sertéssel, 

tejjel, tojással, baromfival és 9654 forint adóval tartozik az államnak. Bohus La-

jos, Garan Károly, Mizser Károly és a többi nagygazda mind hasonló mértékben 

maradt el az előírás teljesítésével. 

 

A jósvafői tanács titkára, Maksa József elvtárs, Deli Piroska begyűjtési nyilván-

tartó, Palcsó Istvánné, a begyűjtési állandó bizottság elnöke és néhány kommu-

nista állandóan beszélgettek ugyan a beadásról a dolgozó parasztokkal, a tanács 

és a pártszervezet azonban igen keveset tett, hogy véget vessen idős Bakék ká-

ros, hazug propagandájának. 

 

Hogyan is segítette volna a pártszervezet a tanács e fontos munkáját – amely 

Jósvafőn már politikai kérdéssé vált – amikor a vezetőségválasztás óta még 

egyetlen taggyűlést, pártnapot sem tartottak. Bak József párttitkár elvtárs keve-

set törődik a pártszervezettel, amely nem, hogy erősödne, de gyengül. Ugyanígy 

gyengén működik a pártszervezet segítsége nélkül a DISZ szervezet és az 

MNDSZ is. Mindezek „jól jöttek” a nagygazdáknak. 

 

A járási pártbizottság és a járási tanács is nagyon keveset segített. Igen ritkán 

látják Jósvafőn a járási tanács területfelelősét, a pártbizottság instruktorát. Ha 

megjelennek olykor, csak röviden időznek. Megkérdezik: mi újság, feljegyeznek 

egyet, mást és azután – Maksa elvtárs elbeszélése szerint – betérnek a „Tenger-

szem” szállóba. Közben idős Bak és nagygazda társai nap, mint nap keverik a 

mérget a faluban. 

 

A községi tanács néhányszor behívatta ugyan a nagygazdákat, de mit sem hasz-

nált a szép szó, nem teljesítettek semmit. Végtére is – elég későn – a járási ta-

nács kimondta: el kell számoltatni a kulákokat. Ki is tűzték erre a napot. Maksa 

elvtársék értesítették a nagygazdákat, de a bizottság nem érkezett meg. Másod-

szorra is bejelentették a bizottság érkezését, de megint ugyanaz történt. Bakék a 

markukba nevettek. 

 

Néhány nappal ezelőtt végre megjelent a járási begyűjtési hivataltól két megbí-

zott, Sipos és Lukács elvtársak, hogy elviszik a kulákok be nem adott vágómar-

háit. Igen ám, de nem azért furfangoskodott idős Bak évtizedeken keresztül, 

hogy most abbahagyja. Nála is, a többi nagygazdánál is csak vemhes teheneket 

és fiatal üszőket talált a bizottság. A rendelet szerint ilyeneket nem lehet levágni 

– a bizottság dolga végezetlenül távozott, noha a kulákok állatait ki lehetett vol-

na cserélni a faluban selejt marhára. 
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Igen érthető, hogy ezek után felmerül a kérdés: meddig tűri még a községi és já-

rási tanács a jósvafői kulák „Eldorádó”-t. Meddig tűri még, hogy idős Bakék 

verjék a mellüket: lám nem történik velünk semmi. Az edelényi járás becsületes 

dolgozó parasztjai méltó választ követelnek a kulákoknak. – A jósvafői nagy-

gazdák elszámoltatása nem sokáig várathat magára….. 

 

 
 

 

 


