
FEHÉR ZOLTÁN

A bátyai parasztság sorsa a kötött  
terménygazdálkodások idején 
(A paprika-monopóliumtól a Jurcsek-rendszeren át  
a padláslesöprésekig)

A XX. században a különböző országok agrár-gazdaságirányítási gyakorlatában időről 
időre két elv érvényesült. Vagy a liberális, piac diktálta szabadkereskedelem, vagy a 
diktatórikus központi (állami) irányítású kötött terménygazdálkodás. Ez utóbbiban az 
állami beavatkozás különböző mértékű lehetett.

A bátyai nép XX. századi történetéből három olyan időszakot szeretnénk bemutatni, 
amikor a gazdasági életben érvényesült az állami irányítás. Meg kell mondanom, hogy 
ezek közül az úgynevezett paprika-monopólium – a kényszerszövetkezetek rendszere, 
ahogy akkoriban ellenzői nevezték – sokkal demokratikusabb módon valósult meg, 
mint a később behozott kötött terménygazdálkodás, különösen annak a demokratikus 
Magyarországon megvalósult formája, a beadás vagy hivatalos formájában a beszol-
gáltatás. Mindennek betetőzését jelentette a földek tagosítása, az állami gazdaságok és 
termelőszövetkezetek erőszakos megszervezése, amelyekben tökéletesen megvalósult 
az állam gazdaságirányítása.

A gazdasági élet bizonyos fokú állami irányítása szükséges, de túlzott szabályozása 
életszerűtlen. Ha megvalósul, a parasztság, amely előállítja azokat a nyersanyagokat, 
amelyek az iparon keresztül a kereskedelembe úgy kerülnek, hogy annak hasznából 
őt szinte teljesen kizárják, mindenkor megpróbálta csorbított jogait érvényesíteni. 
Feketekereskedelemnek, feketézésnek nevezték azt a tevékenységet, amely igyekezett 
megkerülni az áruforgalom hivatalosan engedélyezett módját. Megnyilvánult ez az il-
legális paprikakereskedelemben, az árurejtegetésben (ahogyan hivatalosan nevezték a 
beadásból visszatartott terménykészletet) és a feketevágásokban is. Ez utóbbiból még 
szocialista operett is született az 1950-es évek elején Boci, boci tarka címmel, nyilván-
valóan a probléma elbagatellizálása céljából.

Bátya mezőgazdasága elaprózott birtokszerkezete ellenére ebben az időben már túlju-
tott az önellátás korlátain, s a fűszerpaprika-kultúra révén uralkodóvá vált az áruterme-
lés, ami azt eredményezte, hogy a kis gazdaságoknak csak minimális területén termeltek 
a család önfenntartására szolgáló terményeket (búzát, kukoricát, burgonyát, zöldségfé-
léket), birtokuk és jövedelmük nagyobb része a fűszerpaprika-termelésből származott.

Nézzük meg a gazdaságok nagyság szerinti megoszlását Bátyán 1935-ben.1
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28,68% 54,28% 11,38% 4,00% 0,68% 0,16% 0,68% 0,16%

Hasonlítsuk össze a gazdaságok nagyságszerinti megoszlását az országos és az alföldi 
adatokkal.2
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40,5% 33,5% 11,4% 8,5% 4,5% 0,9% 0,3% 0,1%

42,0% 31,6% 10,7% 8,3% 5,4% 1,2% 0,2% 0,1%

A százalékos összehasonlításból kiderül, hogy Bátyán épp a 10 holdon felüli gazda-
ságok aránya igen kicsiny. Emiatt itt már egy 10-12 holdas parasztember nagygazdának 
számított. Ez volt az oka annak is, hogy birtokukat kisholdakban (1000 öles) számolták. 
A rendkívül munkaigényes paprikatermelés következtében 1935-ben a 870 házat szám-
láló Bátyán 1142 önálló gazdaság működött. Hogy mai gondolkodásunkkal ezt megért-
sük így is fogalmazhatnék: 1142 munkahely biztosított munkalehetőséget. Mindehhez 
társult, hogy jóformán minden harmadik gazdaság igásfogattal is rendelkezett. Az igás-
fogatok száma 363 volt.3

A paprika-monopólium
A fűszerpaprikának, mint ipari terménynek a termelése és feldolgozása, rendkívül fárad-
ságos, hosszadalmas munkafolyamatot és szakértelmet, kézi munkát és szakszerű szer-
számokat, gépeket igényelt. Értékesítéséhez is kerekedői szellem, spekuláció, ügyesség 
kellett. Emellett a paprika a maga képére és hasonlatosságára formálta Bátya gazdálkodá-
sát, társadalmát, de még a faluképet, az építkezését, sőt a mentalitást is. Ebben a faluban 
élt ugyanis 1940-ben a kalocsai paprika-körzet legtöbb paprikatermelője és paprikakeres-
kedője, abszolút mértékben is a legnagyobb területen Bátya termelte a legtöbb paprikát. 
Társadalmát a paprikatermelők, a paprikatermelés és -feldolgozás, valamint az értékesítés 
folyamatában résztvevő napszámosok, kikészítők, kereskedők, malmosok és molnárok 
alkották. A faluképet meghatározták tavasszal az udvarokon terpeszkedő melegágyak, és 
ősszel a házak ereszét díszítő paprikafüzérek látványa. Építkezésében szinte minden ház-
hoz hozzátartozott a szárító épület, a nagykereskedőknél pedig a hasító helyiség. A Duna 
bátyai szakaszán mintegy húsz hajómalomban őröltek paprikát, a faluban pedig három 
motoros paprikamalom működött, köztük a XX. század elején a világ legnagyobb pap-
rikamalma, a Merkler-féle. Mindez a lakosságnak bizonyos anyagi jólétet biztosított, és 
kialakította a sajátos bátyai lelkiséget, ahogyan Kopp Mária  nevezi: jól-létet.4

A paprika piaci ára szabadkereskedelmi korszakában a kereslet és kínálat, valamint a 
kereskedők spekulációja miatt minden évben hullámzott. Mint Gallai Antal bátyai köz-
gazdász írta 1944-ben: az árak akkor süllyedtek a legalacsonyabbra, amikor a termelők 
termésük zömét eladták, s akkor lendültek a magasba, amikor a termés nagy része már 
nem a termelők kezén volt.5 Ez a tény negatív hatással volt a paprikaexportra is. A foko-
zatos állami beavatkozást ez váltotta ki.6

1922-ben bevezették a kötelező paprikaminősítési rendszert, létrehozták a szegedi és 
a kalocsai vegyvizsgáló állomásokat, miáltal áttekinthetővé vált a forgalomba kerülő 
termék mennyisége is. 1929-ben felállították a Minisztériumban a Paprikatanácsot, s 
kiemelten foglalkoztak ezzel az ágazattal. 1931-ben felmerült a részvénytársaság terve, 
amelyben a kereskedők megállapított áron vennék a termelőktől a paprikát és külföldön 
dömping-áron értékesítenék. A fővárosi és a szegedi sajtó a kereskedelem szabadságá-
nak védelmében ellenezte a tervet, mire a földművelésügyi miniszter elállt a tervezet 
megvalósításától. Ugyanebben az évben újabb két terv született: az egyik a paprika-
boletta, a másik a minősítési díj emelésének terve. Mindkettő megbukott azonban a 
paprikás társadalom ellenállásán.7

A paprika-boletta népszerű neve a Kállay Miklós földművelésügyi miniszter idején 
létrejött paprikaszindikátus tervét takarta. E kényszerszindikátusban benne lett volna 
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minden termelő, kikészítő és kereskedő. A szindikátus felvásárolta volna az összes pap-
rikakészletet meghatározott áron, és értékesítette is volna. A szindikátus elgondolásának 
az volt az alapja, hogy a termelők mindenkor egy olyan átlagárat kapjanak papriká-
jukért, amely termelési költségük fedezésén kívül mérsékelt polgári hasznot is biztosít 
nekik. Természetesen ez csak úgy lett volna megvalósítható, ha azokban az években, ami-
kor a paprika ára magas, bizonyos pénzügyi tartalékolás történik az olyan esztendőkre, 
mikor a nagy termés folytán az árak a haszonszínvonal alá esnek. Minthogy az egész 
szindikátus elgondolásának az volt az alapja, hogy az árat egy meghatározott színvo-
nalon tartsa, valamilyen módon lehetővé kellett tenni a fölöslegnek az exportban való 
elhelyezését, mely a mesterségesen emelt árak mellett semmi esetre sem tudott volna a 
külföldön a spanyol versennyel megküzdeni. Ez a tervezet a belföldi áraknak kg-ként 
egy pengő megterhelésével akarta elérni, melyből az exportáló kereskedők prémium 
formájában nyertek volna a szükséges mértéknek megfelelően támogatást. […] Ellene 
fordultak azonban a termelők […], amikor 1933-ban látszani kezdett, hogy a termés 
jóval kisebb lesz, mint 1932-ben, és ennek következtében az árak emelkedő tendenciát 
mutattak. Azt a termelők és kikészítők megértették és örömmel fogadták, hogy a kény-
szerszindikátus, melyet egyszerűen az állammal azonosítottak, 1,40 vagy 1,50 pengőért 
vegye át a paprikát, mikor annak ára 60 fillér volt, de legélesebben tiltakoztak az átvételi 
árnak ilyen összegben való megállapítása ellen, mikor az árak a szabad forgalomban 
majdnem a 3 pengőt elérték.8

Hegedűs P. József bátyai paprika-nagykereskedő ebben az időben írt e tárgyban le-
velet Szabóky Jenő nemzetgyűlési képviselőnek. Ebben elmondja, hogy mivel az állam 
a paprikaminősítésre ráfizet, ezért próbálkozik a bolettával. Ez azonban a belföldi fo-
gyasztókat terhelné. Javasolja, hogy a bolettát ne a tőkeszegény feldolgozóval, hanem 
a tőkeerős spekuláló nagykereskedőkkel fizettessék meg. Ha ez nem valósul meg, a 
boletta ugyan nem fogja javítani az árakat, de a nagykereskedők érdekeit szolgálná, 
mert ők így is nagyobb exporthiteleket kapnak, a kiskereskedők meg ellehetetlenülné-
nek. A szegény kiskereskedők a minimális minősítési díjat sem tudják fizetni. Különben 
is kijátszható a boletta, mert a kereskedő, ha megvette a félterméket, különböző neve-
ken őrletheti meg, a vegyvizsgáló pedig nem tudja megállapítani, hogy valójában kié a 
termék. De szaporodnának a zugőrlések is. Végül megállapítja: A paprikások 90%-a a 
boletta-tervezet ellen van.9

1934-ben a minisztérium zárt körzetté nyilvánította Szeged és Kalocsa környékét, ami 
azt jelentette, hogy máshol nem termelhet senki fűszerpaprikát. Ugyanebben az évben 
megalakul a Fűszerpaprika-termelők Szövetsége, mint az állami monopólium első jele. 
Bátya népe talán a sok paprikakereskedő hatására ellenezte a monopóliumot, s kemény 
politikai küzdelmet vívott ellene.10

A Kalocsa környéki paprikatermelők 1935. április 22-én a földművelésügyi minisz-
terhez írott panaszukban így jellemzik a változás lényegét. A magyar fűszerpaprika ter-
melése évtizedeken keresztül teljesen szabadon, a kormányzati beavatkozástól mentesen 
történt egészen 1934. év elejéig, a paprikát szabadon termelhette a magyar gazda, mint 
ahogy pl. búza vagy burgonya termelésére sem kellett senkitől engedélyt kérni.11

Jéló Pál és a bátyai paprika-nagykereskedők amiatti elkeseredésükben, hogy 1934. 
március 12-én a Kalocsavidéki Fűszerpaprikatermelők Szövetségének Budapesten tar-
tott alakuló ülésén puccsszerűen választották elnökké Szabóky Jenő egységpárti (kor-
mánypárti) képviselőt, levelet küldtek a miniszterelnöknek. Ebben leírták, hogy az ügy 
miatt aláírásgyűjtést szerveztek a környező paprikatermelő községekben, ám akciójukba 
a csendőrség durván beavatkozott. Idézünk a levélből: 1934. március hó 18-án a fajszi 



Valóság • 2018. február

FEHÉR ZOLTÁN: A BÁTYAI PARASZTSÁG SORSA... 31

csendőrőrs délután 3 óra tájban Nagy Zsigmond képviselőtestületi tag, Nagy Kiss József 
és Karaszi Lajos fajszi termelőket letartóztatta, a községházán a fogda céljaira beren-
dezett helyiségben a fal felé fordítva őket, feltűzött szuronyú csendőrrel őriztette azzal, 
hogyha megmoccanni mernek, fegyverhasználat következik.

A délután folyamán a nevezett 3 köztiszteletben álló fajszi lakost több ízben kihall-
gatták a csendőrök, jegyzőkönyvet vettek fel vallomásukról, Nagy Zsigmondnál személy-
motozást végeztek és ugyancsak őnála távollétében lakását házkutatás címén keresztül-
kasul felforgatták egyre a paprika ügyben aláírott kérvények és levelek után kutatva.

Nagy Sándor fajszi lakos, községi képviselőtestületi tagtól a csendőrség egy, többek 
által aláírt kérvénypéldányt elkobzott.

Nagy Sándort, Nagy Zsigmondot és társait csak eset 9 órakor engedték haza a köz-
ségházáról.

Ifj. Nagy Zsigmondot és társait este 8 óra tájban kihallgatás végett beidézték a köz-
ségházára, ahol jegyzőkönyvet vettek fel vallomásukról.

Ugyanezen a napon az úszódi csendőrőrs a délutáni órákban Dunaszentbenedek és 
Géderlak között a nyílt országúton elfogta Pántl Károly és Szarvas István bátyai pap-
rikatermelőket, és tőlük a foktői, dunaszentbenedeki és géderlaki termelők által aláírt 
leveleket és kérvényeket elkobozták.

1934. március hó 19-én Szentpétery Lajos főszolgabíró reggel 7 óra tájban megje-
lent Bátya községben, ugyanekkor a kalocsai csendőrőrs egyes tagjai Hegedűs P. József 
paprikatermelő bátyai lakost a miniszterhez intézett kérvények hollétére és tartamára 
vonatkozólag kihallgatta. Ugyanekkor másokat is kihallgattak.

Ezen alkalommal a csendőrök Szabó Sándor róm. kath. plébános úr bátyai lakos 
ellen, akit a termelők a szövetkezet elnökének szemeltek ki, izgatás bűntette címén fo-
lyamatba teendő eljárás céljaira gyűjtöttek bizonyítékot, a csendőrök ezen eljárása így 
valószínűleg annak a következménye, hogy Szentpétery Lajos főszolgabíró Szabó Sándor 
plébános úrral közölte, hogy az ő fiókjában egy ellene – Szabó Sándor plébános úr ellen 
– izgatás miatt tett feljelentés fekszik el.

1934. március 19-én egyébként Hegedűs P, Józsefet még háromszor hallgatták ki, és 
pedig reggel 7 órai bátyai kihallgatás után délelőtt 11 órától 12 óráig. Fajszon 2 óra 
tájban Bátyán este ½ 9 órakor ismét Bátyán.

Jéló Pál, Szarvas János, Árva Ferencz bátyai paprikatermelőket is huzamosabb időn 
keresztül a késő esti órákban kérdezték a csendőrök a bátyai községházán.

Nem tudjuk elképzelni azt, hogy a csendőrőrs parancs nélkül eszközölte volna velünk 
szemben ezen zaklatás jellegű nyomozat cselekvőséget, s nem tudjuk azt sem elképzelni, 
hogy utasítás nélkül cipelte volna végig a csendőrség Fajsz község utcáin a becsületes 
frontharcos, büntetlen előéletű Nagy Zsigmondot és társait. 

Néhány epizódot elmondtak még a levélben, majd így folytatták: Nagyméltóságod 
több ízben tanújelét adta már annak, hogy elsősorban a kisemberek miniszterelnöke, és 
hogy tűzzel-vassal ki óhajtja irtani az erőszakos választások rendszerét. Erre való tekin-
tettel Nagyméltóságodhoz fordulunk panasszal védelmünkért és mély tisztelettel kérjük, 
hogy az ügyet kivizsgálni s további zaklatásokat megszüntetni méltóztassék.12

 A paprika-monopólium megvalósítása előtt talán 1936-ban a Kalocsa-vidéki 
Fűszerpaprika-termelők Szövetsége választmányának határozati javaslatai apró részletekre 
is kiterjedtek. Ezt írták: Választmányunk […] aggodalommal tekint a fűszerpaprika-értéke-
sítésnek tervezett szabályozása elé, mert attól tart, hogy ezt a kérdést a kereskedelem túlten-
gése miatt állami beavatkozással nem sikerült a termelők és a fogyasztó közönség teljes meg-
elégedésére megoldani Míg a fűszerpaprika jórészt eddig a kikészítőktől közvetlenül vagy a 
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fűszerkereskedőkön közvetlenül jutott a fogyasztóhoz, addig a jövőben ez az út mindenkor az 
értékesítést szabályzó szerven, valamint a nagy- és kiskereskedelmen keresztül fog vezetni. 
Azt kérik, hogy a termelőt részesítsék előnyben a kereskedővel szemben, mert a fűszerpapri-
ka-termelésből származó jövedelem egész évi fáradságos munkájáért elsősorban a termelőt 
illeti meg, valamint a kereskedő amúgy is biztos keresete mindenkor a termelőt megillető ár 
bizonyos hányadára szoríttassék. Kérik, hogy a paprika-értékesítés szabályozásánál állami 
ellenőrzés mellett az egész vonalon a legnagyobb takarékosság érvényesíttessék.13

Az iratból kitűnik, hogy Szentjóby-Staub Elemér államtitkár tervében szerepel a 
különböző minőségű paprikaőrlemények (csemege, félédes stb.) őrlési aránya az év 
különböző időpontjaiig ütemezve. Terve szerint az országos 300 vagon termésből 100 
vagon lenne export. Az értékesítéssel megbízott szervezetnek át kell vennie a termést 
a termelőtől. Ez a malmokban történne úgy, hogy a termelő döngölt paprikáját egy ve-
gyész minőségileg előbb ellenőrizné. A paprika holdankénti termelési ára a következő: 
1 kh-on 30 q termés, vagyis 960 (egyenként 180 cm-es) füzér. Összértéke: 330,58 P. A 
feldolgozás költsége: 227,08 P. Egy mázsa őrölt paprika önköltségi ára tehát: 557,66 P.14

A kalocsaiak szerint a szegediek önköltség számításai hibásak, mert nem jól számol-
ták a trágyázás költségeit. Az ugyanis kh-ként nem 24 P, hanem 62 P. Továbbá a kalo-
csai körzetben a termelési technológia is drágább. Ezért a kiszámított átvételi ár csak az 
önköltséget fedezi, a megfelelő ár 2,10 P/ kg lenne.15

Tiltakoznak az őrlés korlátozása ellen, hogy tudniillik egy őrlőkő csak meghatározott 
mennyiségű paprikát őrölhetne. Kérik, hogy minden termelő kapjon termelési önköltsé-
ge, termelési engedélye alapján 5-15 kg őrölt paprikát. Kérik, hogy szüntessék meg az 
ellenőrizhetetlen darálómalmokat és az 50 négyszögöles szabad termelési területeket. 
Kérik, hogy a malmok ne forgalmazhassanak paprikát.16

1942-ben talán már történelmi távlatból próbálják összefoglalni a paprika-monopó-
lium miatti panaszukat. A harmincas években egyre erősödött az a mozgalom, amely a 
termelés és értékesítés bizonyos rendezését tűzte ki céljául. A cél pontosabban a terme-
lésben és az értékesítésben is az állandóság biztosítása volt.17

A monopólium a 4650/1936. M. E. rendelet alapján létrejövő Magyar Fűszerpaprikát 
Termelők, Kikészítők és Értékesítők Kalocsai Szövetkezete. Egyesült tehát a korábbi 
három szövetkezet. Taggá válni 50 pengős üzletrésszel lehetett. A paprika tehát a do-
hányhoz, cukorrépához, szeszhez hasonlóan állami monopólium lett.

A szabályozás kiterjedt 
• a két zárt körzetre,
• az egyéni termőterület nagyságára, engedélyhez kötötte a termelést,
• a termék minőségi ellenőrzésére (vegyvizsgálat),
• a termelő csak a kikészítőnek adhatta el füzéres nyerstermékét,
• a termelő is megőrletheti paprikáját, ha erre a Kísérleti Intézettől engedélyt kap,
• csak az a termelő kaphat őrlési engedélyt, aki a Kalocsavidéki Fűszerpaprika-

termelő Szövetségtől engedélyt kap (ha tagja ennek a szövetségnek),
• őrlési engedélyt csak az a termelő kaphat, aki bejelentette a Kísérleti Intézetnek 

az évi termés-mennyiségét (füzérek száma, hossza, füzérek átlagsúlya),
• a termelő termésének leőrletése után néhány kg mennyiségű hivatalosan cso-

magolt-zárolt őrölt paprikát vehetett önköltségi áron a család szükségletére,
• csak őrlési engedéllyel rendelkező malomban szabad őrletni,
• a Kísérleti Intézet megszabta az őrölt paprika minőségi kategóriáit, s ezek 

arányait,
• a Kísérleti Intézet engedélyezhette a paprika feljavítását a malomban,
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• a kikészítők iparengedélyt voltak kötelesek váltani az I. fokú iparhatóságnál,
• szabályozta a malmok őrlési kontingensét,
• meghatározta a mindenkori felvásárlási árat,
• az őrölt paprikát a Szövetkezetnek kellet eladni, a felvásárlás a Hangya szövetkezet 

monopolisztikus joga, s engedélyhez kötötte a külkereskedők működését (szövet-
ségi tagság), meghatározta kontingensüket, exporttámogatást juttatott nekik.18

1936-ban a Hangya kizárólagos jogot formált magának a fűszerpaprika-értékesítésre, 
évi 350 vagon paprika átvételére kötelezte magát. Csak az termelhetett, dolgozhatott fel 
paprikát, aki a paprikás egyesület tagja lett. Csak szigorúan ellenőrzött terméket lehetett 
forgalomba hozni, a termelő csak a beváltón keresztül adhatta el terményét. A batyus 
kereskedelem a monopólium létrejötte után rohamosan hanyatlott. Az 1938-ban létrejött 
Magyar Fűszerpaprika Nagykereskedők Szövetkezetének tagjai 100 pengős üzletré-
szeket voltak kötelesek jegyezni, s ők láthatták el a vándor paprikaárusokat is. Mivel 
a tőkeerős Hangya egyre-másra hozta létre kikészítő telepeit, információs előnyben is 
volt, korábban fel tudta vásárolni a nyersterméket a termelőktől, így a Kalocsa környéki 
kikészítők tönkrementek. Számuk 1942-ben alig 25-30-ra csökkent.19

Társadalomnéprajzi szempontból fontos, hogy a bátyai paprikások miként vélekedtek 
erről. Egy levelükből idézünk, amelyet nyilván a paprika-ügyben is érdekelt helybeli 
értelmiségi fogalmazhatott a termelők, kikészítők és kereskedők tapasztalatai alapján. 
Benne a két világháború közötti falukutatók népi szociográfiáinak hatása tükröződik. 
Egy-egy lélekre (Bátyán) 0,6 kat. földterület esik, s amellett a lakosság jelentékeny része 
nincstelen munkásrétegből áll, rá van utalva arra, hogy földművelés mellett valamely 
ipari tevékenységgel is foglalkozzék. Senki se higgye, hogy a véletlen folytán honosodott 
meg Bátyán a paprikakikészítés és őrlés. Az sem volt véletlenség, hogy a jelenlegi szö-
vetkezeti rendszer előtt Bátya községben dolgozták föl és őrölték meg az egész kalocsai 
körzet fűszerpaprikájának 80-90 %-át. Ennek a fejlődésnek mélyenfekvő gazdasági és 
szociális okai voltak. Bátya községbe a 300-350 kikészítő mellett 5-600 munkás talált ál-
landó kereseti lehetőséget a paprikakikészítés révén, s annak ellenére, hogy földingatlan 
tekintetében egyike voltunk a környék legszegényebb községeinek, népünk szorgalmával 
és igyekvésével mégis fejlődni és gazdaságilag haladni tudott. A kikészítésben maguk a 
termelő gazdák is kivették részüket, amennyiben nagy részük fel is dolgozta saját termé-
sű paprikáját. […] Ez a község a teljes anyagi leromlás küszöbén áll, s ha kellő időben 
a Hangya kikészítői tevékenységét nem hagyja abba, Bátya község s ennek törekvő szor-
galmas népe a hangya jóvoltából elképzelhetetlen szegénységbe kerül.20

A létrejött paprikamonopólium a bátyaiak kezdeti fenntartásai ellenére sikeres volt. 
Emelkedtek a paprikaárak, nőtt az export. Sikerét elősegítette a konkurens spanyol pap-
rikát kiiktató polgárháború, s a nagy reményekkel kecsegtető amerikai piac. Végül a 
háború véget vetett a konjunktúrának.

A paprikával való fekete kereskedést sohasem sikerült letörni. A háború után annál is 
inkább, mert a boltokban kapható csomagolt paprika a nagyüzemi termelés és a malmi fe-
lelőtlenség következtében minőségileg leromlott, a házaknál őrölt paprika pedig megőrizte 
régi minőségét. Az asszonyok bőszoknyájuk alatt vitték a városba eladni az otthon titok-
ban darált árut. Magukat jól bekölnizték, hogy elnyomják a belőlük áradó paprika illatát. 
A férfiak nagykabátjuk belső oldalára varrott zacskókban szállították megrendelőikhez a 
házaknál Turul típusú kézi darálókon készült őrölt paprikát. Guzsván Mihály21 még maga-
sabb rangú hivatalnok korában is foglalkozott paprika-feketézéssel az 1950-es években. 
Erről így írt: Amikor a Megyei Tanácsra kerültem, sok paprikát eladtam az ottani kolle-
gáimnak. Még dr. V. J. volt osztályvezetőnek is, meg a megyei tanácselnöknek is szereztem 
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paprikát. Az autójával mentünk le Bátyára paprikáért. Most mindez Kunszentmiklóson 
megismétlődött. Még a járási rendőrkapitánynak is vittem paprikát Bátyáról. Sőt még a 
Pénzügyminisztériumban is akadt állandó vevőm dr. T. A. Ennek az ismeretségnek nagy 
hasznát vettem a későbbiekben. Többek között ilyen ismeretségek révén kapta vissza az 
államosított lakását Bencze János téeszelnök apósa Hegedűs József. De az illetékfizetési 
ügyekben is több bátyai ismerősömnek, rokonomnak segítettem összeköttetéseim révén.22

Az 1960-as években a kalocsai rendőrkapitányság a Pártbizottság utasítására egy novem-
beri napon (az új paprika ekkor szokott forgalomba kerülni) nagyszabású razziát hajtott végre. 
Elállták a Bátyára vezető utakat, s mindenkit igazoltattak, csomagjait is megvizsgálták. Mivel 
többeknél találtak darált paprikát, kiderült az is, hogy hol daráltatták. Így jutottak el egy köz-
ismert bátyai zugdarálóshoz (villanymotoros darálót működtetett), ahol meg egy hosszú listát 
találtak azokról, akik ott dolgoztatták fel termésüket, s több mázsa bevitt döngölt paprikát is le-
foglaltak. A fél falu fizette aztán a büntetéseket. A paprika-feketézés azonban tovább virágzott.

A Jurcsek-féle beadási rendszer
A háború közeledtével fokozódott Magyarország haditermelésre való átállása, amelyben szinte 
minden áru, de legfőképpen az élelmiszer, haditerméknek számított. Ennek során Jurcsek Béla 
államtitkár (majd földművelésügyi és közellátási miniszter) dolgozta ki a később róla elneve-
zett begyűjtési rendszert, amelynek célja, hogy ne ismétlődhessen meg az első világháború 
alatti árurejtegetés és feketepiac felvirágzása. 1940. május 29-én jelent meg a mezőgazdasági 
termények zárolásáról és forgalmazásáról szóló törvény. A mezőgazdasági terményeket a hábo-
rú kezdetén zárolta, s nagyrészüket ettől kezdve központilag osztotta el. 1941. szeptemberétől a 
kenyér- és a liszt- 1942 májusától a tej-, és 1943 januárjától a húsfejadagokat is jegyre adták. 
[…] 1943-ban tovább szigorították a mezőgazdaságban a központi begyűjtési és elosztási rend-
szert. Teljes beszolgáltatási kényszert léptettek életbe. Ettől kezdve minden gazda a földarany-
korona-értéke alapján meghatározott összegű termény beszolgáltatásával tartozott, függetlenül 
az évi terméstől.23 Minden aranykorona után 50 búzaegységet kellett leadni. A beszolgáltatandó 
terménymennyiség ⅕-ét gabonában, ⅕-ét zsírban, ⅕-ét szabadon választható terményben kel-
lett teljesíteni. A beszolgáltatott terményekért maximált hatósági árat fizettek.

Az őrlést, olajütést, sertésvágást ellenőrizték, engedélyhez kötötték és vámolták. 
1941/42-től Gabonalapot és Sertéslapot vezettek minden gazda beadási kötelezettségeiről.

Harangozó László családi emlékeinek elmondása közben megemlíti a háború alatti kötött 
terménygazdálkodást és beadást is. Akkor a háború már javában dúlt, akkor voltak ilyen kö-
telező termények, amit előírtak, hogy muszáj. Vót neki (édesapjának) szójababja. Mer már 
a háború alatt is volt az országba beadás. A bátyaiak ezt nem vették észre, mert a paprika 
beszámított a kötelező terménybe. Valami pontrendszer volt, s a pontrendszerbe tudták a 
beadást kiszámítani.24 Harangozó László édesapja esküdtként is szembekerült a beadási kö-
telezettség igazságtalanságával.

Jelencsity Gáspár 1941/42-re készült Gabonalapja25 szerint 4 kh 800 négyszögöl 
földjéből 2 kh a búza, 400 négyszögöl az árpa és 2400 négyszögöl a kukorica. Termése 
búzából 2477 kg, árpából 508 kg. Beszolgáltatott belőle augusztustól októberig három 
alkalommal összesen 1515 kg búzát, s a háztartásában szereplő összesen két személyre 
vámőrölhetett 470 kg-ot, amit négy alkalommal júliustól áprilisig elvégzett. Úgy látszik, 
hogy még szabadpiaci felhasználásra is (nyilván eladásra) maradt neki 492 kg búzája.

Sertéslapjának tanúsága szerint az 1941/42-es évben 3 db hízósertést nevelt. Ezekből 
egynek a levágására volt jogosult (kettőt nyilván eladhatott). 1941. december 10-én 
megtörtént a 110 kg-os disznó levágása, amelyből 3 kg zsírt kellett beszolgáltatnia. 
1946-ban már 8 kg zsírt volt köteles beadni, és zsírjegyet sem igényelhetett.
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A beszolgáltatás terményféleségeit 1943-tól búzaegységszámban számolták el. Így 
például 1 q búza 100 búzaegység, 1 q zsír 1200 búzaegység, 1 q kukorica 90, 1 q napra-
forgó és tökmagolaj 800, 1 kg vágómarha 5,5 búzaegységnek számított.

JELENCSITY GÁSPÁR BÁTYA ALSÓSZÁLLÁSI LAKOS GAZDAKÖNYVE 
1943/4426

1. A gazdálkodó háztartásában részesül
18-65 éves 1 férfi 1 nő

2. A gazdaság területe
Saját tulajdon 3 kh 264 négyszögöl

Haszonbérletbe véve 3 kh 767 négyszögöl

Összesen 6 kh 1031 négyszögöl

3. A szántóterület kataszteri tiszta jövedelme
Saját tulajdon 48,70 aranykorona

Haszonbérlet 58,10 aranykorona

Összesen 106,80 aranykorona

4. A szántóterület hány tagból áll?
13 tagból. A szántóterületből ki van adva részes művelésre 1 kh 600 négyszögöl.

5. Beszolgáltatási kötelezettség
Kenyérgabona beszolgáltatás 1068 búzaegység

Zsír beszolgáltatás 1068 búzaegység

Szabadvállalású beszolgáltatás 3204 búzaegység

Összesen 5340 búzaegység

6. Szántóföldi növénytermesztés
Búza 1 kh 300 négyszögöl

Árpa 0 kh 300 négyszögöl

Kukorica 1 kh 1100 négyszögöl

Burgonya 0 kh 400 négyszögöl

Káposzta 2 kh

Lóhere 0 kh 700 négyszögöl

Konyhakert 0 kh 289 négyszögöl

Összesen 6 kh 889 négyszögöl
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7. Állatállomány
Ló Tehén Borjú Malac Tyúk

1 1 1 3 3

8. Beszolgáltatási kötelesség teljesítése
Termény Súly Búzaegység

Búza 82 (háromszori) 985 kg 668

Cséplőrész (kétszeri) 321 kg

Zsír I. oszt 8 kg 96

Fűszerpaprika I. oszt. 240 kg 3600

Hízott sertés II. oszt. (kétszeri) 204 kg 816
816

Paradicsompaprika 674 kg 270

Összesen 6262

1944/45-ben a birtok 5 k 171 négyszögöl. (Ebből: búza: 1,800 kh, árpa: 0,500 kh, ku-
korica: 0,1000 kh, burgonya 0,300 kh, paprika: 1,1000 kh, lucerna: 0,600 kh, cukorrépa: 
0,300 kh, bab: 0,200 kh, káposzta 0,171 kh, vegyes 0,100 kh.) Ló már nincs a nevén, de 
van 1 tehene és 1 előhasi üszője, 3 sertése, 3 tyúkja és 10 csirkéje. Beszolgáltatási kö-
telessége kenyérgabonából 800 búzaegység. Zsírból 800 búzaegység, szabadválasztású 
terményekből 1040 búzaegység. Összesen: 2640 búzaegység.

1945. augusztus 2-án Jelencsity Gáspár újabb beszolgáltatási lapot kap, amelyen 
közlik vele, hogy búzából 28, kukoricából 116 kg-ot kell beadnia. A hátoldali igazolás 
szerint ebből csak a búza beadását teljesítette.

A háború utáni kötött terménygazdálkodás
Az 1945. november 4-ei nemzetgyűlési választások alkalmával a kommunisták nagy 
meglepetésére a szomszédos országok választási eredményeivel szemben nálunk a 
konzervatív-keresztény-nemzeti oldal győzött. A Független Kisgazda Földmunkás és 
Polgári Párt alakíthatott kormányt, amelynek miniszterelnöke Nagy Ferenc lett.

A háború után a kifosztott, ezer sebből vérző országban elszabadult az infláció. A 
termelés megindulásával kiélesedett a falu és város közti ellentét is. A mezőgazdasági 
árak 20-30%-kal elmaradtak az ipari árak növekedésétől, azaz egységnyi iparcikkért a 
parasztságnak dupla mennyiségű terméket kellett előállítani és értékesíteni. Ezer darab 
tégla 1938-ban például 140 kg búzába, 1946-ban pedig 850 kg búzába került. A stabi-
lizáció tehát elsősorban a beszolgáltatások által is sújtott parasztság rovására valósult 
meg.27 A Nemzeti Parasztpárt az agrárolló összecsukását is meghirdette programjában, s 
választási plakátja célként Veres Péter példáját illusztrálta: Egy mázsa búzáért egy pár 
csizmát.

Herner Jánosné így emlékezik a háború utáni időkről: 1945-ben megalakult az 
Ideiglenes Kormány, s ez már rosszabb volt a szovjet csapatoknál. Megkezdődött ugyan 
a földosztás. Azt vettük észre viszont, hogy a legnagyobb nyilasokból lettek a legnagyobb 
kommunisták. Megjelentek a plakátok: Kaptál földet, adj kenyeret! A jobbmódú ember 
ki sem nyithatta a száját.28
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Az általános áru- és élelmiszerhiányon a kormány a háború alatt bevezetett kötött ter-
ménygazdálkodás fenntartásával, sőt szigorításával igyekezett segíteni. Ez azt jelentette, 
hogy a különböző termények egy részének kötelező beszolgáltatása mellett, amelyért a 
termelők csak minimális ellenszolgáltatást kaptak, mindenféle más módon is igyekeztek 
elvonni a parasztok készleteit, Kenyérgabona őrlésekor pl. a termény negyedét, árpa- és 
kukoricadaráláskor pedig a termény tizedét kellett dézsmaként átadni az államnak. A 
levágott sertések után zsírdézsmát kellett leróni.29

1946/47-ben az előzőekben bemutatott Jelencsity Gáspár gazdaságát már nős fia 
vezeti, ám a beszolgáltatásra kötelezett család létszámába csak az ifjú gazda és felsége 
számított bele, két lánya nem, az idős gazda ekkor már megözvegyült, így összesen 3 
személy él hivatalosan a gazdaságban. A birtok nagysága is csökkent 2 kh 1200 négy-
szögölre. Így a beszolgáltatási kötelezettsége a következő volt: Gabona: 165 kg, burgo-
nya: 165 kg, olajos mag 55 kg, élő állat (tyúk): 20 kg. 

A gazdaság ezt úgy teljesíti, hogy búzából 102 kg-ot, árpából 206 kg-ot, tengeriből 10 
kg-ot, zabból 160 kg-ot, babból pedig 57 kg-ot ad be júliustól márciusig 8 alkalommal.30

A cséplőgépek mellé cséplőellenőröket állítottak, akinek ellenőriznie, írnia kellett a 
mázsálási adatokat. A Rákosi-rendszerben már annyira elvonták a gabonát a termelőtől, 
hogy még a baromfinak sem jutott. Lopva gyűjtögettek a gazdák a tarlón, aztán otthon a 
nyergére állított kerékpár megforgatott hátsó kerekéhez nyomva a kalászokat csépeltek 
egy kevés magot az aprójószágnak. Ugyanebben az időben újból megjelent a háztartá-
sokban az otthon sült kukoricás kenyér.

A bátyai Parasztszövetség vezetője, Hegedűs P. József 1946. június 16-ai keltezéssel 
levelet írt, valószínűleg a földművelésügyi miniszternek, amelyben 21/600/1946 sz. 
körrendeletére, vagyis a beadási kötelezettség terheire panaszkodik, s annak enyhítését 
kéri. Indokként egy 5 holdas bátyai parasztgazdaság bevételeit és kiadásait állítja egy-
más mellé. Ebből kiderül, hogy csak nagy ügyességgel, illetve mellékkeresettel tudja ez 
a négytagú család a súlyos beszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.

Egy négytagú 5 holdas bátyai parasztgazdaság bevételei
Vetésterület Termény Egységnyi termés Összes termés

2 kh Búza 9 q 18 q

1 kh Kukorica 16 q 16 q

0,5 kh Zab 12 q 6 q

0,5 kh Fűszerpaprika 4 q 2 q

0,5 kh Lucerna 50 q 25 q

200 négyszögöl Takarmányrépa 160 q 20 q

200 négyszögöl Burgonya 32 q 4 q

200 négyszögöl Bab 4,8 q 0,6 q

200 négyszögöl Zöldség  ?  ?
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Ugyanennek a gazdaságnak a kiadásai
A/ Kiadás búzából

Cséplőrész 225 kg

Beszáradás 30 kg

Vetőmag 300 kg

Pásztorbér stb. 100 kg

Fejadag (4×300) 1200 kg

Összesen 1855 kg

B/ Kiadás zabból és kukoricából
Cséplőrész 75 kg

Vetőmag 50 kg

2 lónak abrak (365×3 kg) 1095 kg

1 tehén vagy növendék napi 1 kg 365 kg

2 sertés hizlalása 1000 kg

20 baromfi napi 1 kg 365 kg

Összesen 2950 kg

Hegedűs P. József beadványában egy öntudatos magyar parasztember szólal meg. Hat 
elemi iskolai végzettségét meghazudtolva, ám a korabeli sajtó stílusát némiképp átvéve 
logikusan indokolja kérését, s így folytatja: Ha tehát, fentiek szerint, az 5 hold földön 
gazdálkodó gazdának nem áll módjában beszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni, 
akkor hogyan tehet eleget a 3-4 holdas gazda. De nem sokkal jobb a helyzete a 10-12 
holdas gazdának sem. Erre azt mondhatná valaki: többet kell termelni. Mi ezt meg is 
értjük, és azon is vagyunk, hogy minél többet és jobbat termeljünk, azonban a többter-
meléshez anyagi erő is szükséges, ami ezidő szerint hiányzik.

Sokat tépelődtünk azon, mit kellene csinálnunk, hogy a ránk nézve katasztrófálisan 
rossz rendeletet visszavonják, vagy a lehetőségeket komolyan mérlegelve módosítsák. 
Egy ilyen vita során értesültünk arról, hogy Nagyméltóságod meglátogatja a községe-
ket, így módunkban lesz a legilletékesebb és a parasztembert legjobban megérteni tudó 
miniszternek előadni panaszainkat. Örömmel és bizalommal ragadtuk meg ezen kedvező 
alkalmat, hogy ezeregy sebből vérző szívünk bánatát és keserűségét Nagyméltóságod elé 
terjesszük.

Nagyméltóságú Miniszter Úr! Mielőtt panaszainkat részleteznénk, legyen szabad 
előrebocsátani, hogy mi magyar parasztok nem akarunk a közellátás elől elvonni sem-
mit, és feleslegeinket szívesen bocsájtjuk a közellátás rendelkezésére, de – és ezt hang-
súlyozni kívánjuk – mivel termelvényeiket nekünk ingyen senki nem adja, hanem azok 
termelése igen sok költséggel és még több munkával jár, tőlünk se kívánja senki, hogy 
verejtékes munkánk gyümölcsét mi ingyen vagy éppen valami jelképes fizetés ellenében 
beszolgáltassuk.

Ezek után előadjuk a következőket. Mi ezideig már igen sok beszolgáltatást eszközöl-
tünk, amelyekért több esetben fizettek is, mivel azonban a kiutalt összeg nem ért volna fel 
azzal az idővel, amit a pénz felvételével kapcsolatban elvesztegettünk volna, a legtöbb 
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esetben az összeg felvétele végett nem is jelentkeztünk. Hogy ne említsünk régebbi dol-
gokat, legutóbb előfordult, hogy a februárban beszolgáltatott zsírért május végén kg-ként 
5-millió pengőt fizettek. Május hó 25-én leszállított sertésekért ma még nem tudjuk, 
mit és mikor kapunk. Ez így megy az egész beszolgáltatási vonalon. Nem sokkal jobb 
a helyzet a tej árának kifizetésével kapcsolatban sem. Nem tudjuk megérteni, miért 
nem lehet a tej árát a fizetéskori adópengőben megállapítani, és olyan összegben, 
hogy a beszolgáltató legalább az önköltségi árat kapja meg. Ezen kívül van a beszol-
gáltatásnak olyan fajtája is, amely a termelő szájából egyenesen kiveszi az őt méltán 
megillető kenyeret. Ez pedig az őrlésre átadott gabonamennyiség 20%-ának a közel-
látás céljára történő igénybevétele. Legyen szabad megemlítettünk, a tavasz folyamán 
elszámoltató bizottságok elszámoltatták a termelőkkel összes gabonakészleteiket, és 
csak a fejadagnak megfelelő, és az állatok takarmányozására feltétlenül szükséges 
gabonamennyiséget hagyták meg. Ennek folytán tehát az őrlés alkalmával történő 
beszolgáltatás a termelők táplálkozását éppen most aratás előtt súlyosan és károsan 
lerontotta. Köztudomású, hogy egy mezőgazdasági munkát végző munkásnak 10 %-os 
vámőrlés mellett is évi 300 kg búzára van szüksége, mivel a nyári hónapokban igen 
sokszor heti 80-96 órát dolgozik nehéz testi munkában, szemben a mások 40-56 órá-
jával. Figyelembe kell venni továbbá a jelenleg fennálló zsír-, tej-, cukorhiányt is. Ne 
higgye tehát senki, és másokkal se akarja elhitetni, hogy a parasztembernek évi 150 
kg-os fejadag elegendő volna. Elkerülhetetlenül szükséges tehát a fejadag felemelése, 
és az őrlési beszolgáltatás teljes eltörlése. Ennél a kérdésnél meg kell még említenünk, 
hogy a malmok a bevitt gabona mázsája után 30 kg tűzifát követelnek, tekintet nélkül, hogy 
milyen hajtóerőre vannak berendezve. Ez súlyosan érinti az őröltetőket, mivel a fát több-
nyire 20-30 km távolságról szerzik be.

Nagyméltóságú Miniszter Úr! Itt állunk lerongyolódva, gazdasági felszerelésünk 
tönkremenve, mert egyrészt a beszolgáltatási rendszer miatt, másrészt pedig az ipar-
cikkek hiánya valamint aránytalanul magas ára miatt, sem ruházkodásban, sem pe-
dig a gazdasági felszerelésben előállott hiányokat már évek óta nem tudtuk pótolni, 
és jelenleg sem tudjuk a legszükségesebbeket sem beszerezni, mert gazdasági eszkö-
zöket csak terményekért kaphatnánk, ami nincs, és ha lesz, azt be kell szolgáltatni. 
Ruházati cikket pedig szintén nem tudunk venni, mert annak a mi termelvényeinkhez 
viszonyítva tízszeres ára van. Ha ez így megy tovább is, ez igen káros hatással lesz 
a mezőgazdasági termelésre, mivel rongyosan, éhesen és rossz állapotban levő hi-
ányos gazdasági felszereléssel többtermelésre képtelenek vagyunk Részünkről igen 
kívánatos, hogy a kényszer beszolgáltatással kapcsolatos összes rendeleteket és in-
tézkedéseket a legsürgősebben vonják vissza. A parasztságnak adjanak ruhát, föld-
jének megmunkálásához szükséges gazdasági eszközöket és iparcikket, a parasztság 
pedig ezekért adni fog kenyeret.

Ezelőtt egy évvel szép színes falragaszok jelentek meg az uccákon, és nagybetűk-
kel figyelmeztették a parasztságot mondván: »Kaptál földet, adj kenyeret!« Mi ezen 
felhívásnak erőnket megfeszítve siettünk eleget tenni, nem azért mert földet kaptunk, 
hanem magyar testvéreink iránti szeretetből iparkodtunk velük megosztani, a meg-
oszthatót. Mindezt tettük egy évig szeretettel és önzetlenül. Mivel azonban a dolgok 
alakulása igen megnehezítette a parasztság megélhetését, és ez káros hatással lesz 
a városi lakosságra életlehetőségeire is, szükségesnek tartjuk olyan falragasz meg-
jelenését, amely azt mondja: »Kaptál kenyeret, adj iparcikket!« Lehetséges, hogy 
akik olvasni fogják ezen felhívást, azt fogják mondani: kevés volt a kapott kenyér. 
Ezek megnyugtatására már most közöljük, hogy az iparcikkekből mi még kevesebbet 
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kaptunk a mi termelvényeinkhez hasonló árban. És ezután sem kívánunk többet, csak 
annyit, amennyit az általunk beszolgáltatott terményeknek az 1938. évi értéke tesz ki, 
ugyanolyan értékben kapjunk iparcikket ugyancsak az 1938. évi árak szerint.

Kegyelmes Urunk! Kegyeskedjék minket magyar parasztokat pártfogásba venni és kezét 
felénk nyújtva odavezetni, ahol a mi termelvényeinket is meg tudják becsülni, és ugyan-
olyan elbírálás alá veszik, mint azon cikkeket, amelyekre megélhetésünk szempontjából 
nekünk van szükségünk. Kegyeskedjék a közellátási kormányzatnál odahatni, hogy adja-
nak nekünk ruházati és iparcikkeket valamint mezőgazdasági eszközöket legalább annyit, 
mint amennyi az általunk eddig beszolgáltatott termények értéke, és a beszolgáltatással 
egyidőben. Az eddigi beszolgáltatási rendelkezéseket pedig helyezzék hatályon kívül.

Kérésünket megújítva és bízva kegyes jóindulatában.
Bátyán 1946. jún. 12.
       Alázatos hívei
       Magyar Parasztszövetség
       Helyi Szervezete
       Hegedűs P. József31

Az 1941-ben Nagy Ferenc által alapított Magyar Parasztszövetség azon kevés 
társadalmi szervezetek közé tartozott, amelyet a háború után engedtek működni. A 
Parasztszövetségnek egy csoportja Bátyán Hegedűs P. József vezetésével tevékeny-
kedett, s főként a paprikás társadalom problémáit igyekezett a kormánynál orvosolni. 
A háború utáni beadások teremtette súlyos gazdasági helyzet egyik dokumentuma az 
idézett kérvény. A kérvény írásakor már készülődött a magyar parasztság történetének 
talán legnagyobb, de mindenképp utolsó demonstrációjára, amelyet 1946. augusztus 20-
án rendeztek meg Budapesten, s amelyen, ahogyan Nagy Ferenc írja meg kell mutatni 
a magyar parasztság őserejét.32 A parasztdemonstráción sok bátyai gazda is részt vett, s 
tiltakoztak a kommunisták erőszakos politikai térhódítása ellen is.

A Rákosi-rendszer beadása
A fordulat éve után elkezdődött a szocializmus építése. Hazánkat a vas és acél orszá-
gává akarták tenni. Az erőltetett iparosítás és a mezőgazdaság szocialista átszervezése 
is megkívánta, hogy a magántulajdonnal rendelkező, elavult technikával működő kis 
parasztgazdaságokat tönkretegyék. Olyan közállapotokat teremtettek, amelyeknek kö-
vetkeztében a parasztemberek tömegesen hagyták el a falut, áramlottak az iparba, akik 
meg nem akartak kimozdulni, megváltást láttak a termelőszövetkezetekben. Az egyre 
növekedő adóterhek, az embertelen, sokszor teljesíthetetlen beadási kötelezettségek 
megkeserítették az emberek életét. Sokakat büntettek meg, sokan kerültek amiatt bör-
tönbe, mert nem tudták teljesíteni a kirovást. A központi irányítás érvényre juttatása 
érdekében vetéstervet kellett készíteni minden gazdaságról. Ezt házról házra járva az ál-
lami alkalmazottak végezték. (Községházi alkalmazottak, tanítók.) Ha a terv nem egye-
zett a központi elképzeléssel, azt fölülről ki is igazíthatták. A begyűjtés sikere érdekében 
utcánként utca-bizalmikat bíztak meg, akiknek kötelességük volt szomszédjaikat jobb 
belátásra bírni. A jól teljesítőket reklámozták, oklevelekkel jutalmazták. Saját emlékem, 
hogy 1952-ben a párttitkár néhány címből álló listát adott, hogy az itt szereplő gazdák 
háza elé vonuljak énekkarommal, s ott a kiadott csasztuskákkal örvendeztessem meg az 
ott lakó családot. Később tudtam meg, hogy ezek a megjutalmazott emberek bezárkóz-
tak házukba és sokszor zokogtak a megszégyenítésnek számító jutalmazás miatt, engem 
pedig a párttitkárral együtt a pokolba kívántak.
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A Bács-Kiskun Megyei Napló alábbi osztályharcos, gyűlölettel teli cikke jó példa a kor 
hivatalos propagandájának hangnemére, stílusára. 1954 nyarán A törvény szigora lesújtott a 
paprikával üzérkedő kulákokra. Szigorú ítéletet hozott a bajai bíróság címmel többek közt 
az alábbiakat írta: Kulák kupecek lelkiismeretlen üzérkedése folyik a fűszerpaprikárul [sic!] 
A kupecek munka nélkül, a dolgozók kárára szeretnének jövedelemhez jutni. Sorra járják a 
paprikatermelő területet, és kalocsai és a bajai járás községeit, és a hivatalos árnál maga-
sabb ár megfizetésével összevásárolják a jóminőségű fűszerpaprikát. Az így összevásárolt 
paprikát aztán – hogy minél nagyobb haszonra tegyenek szert – liszttel, korpával, mínium 
festékkel hamisítják, így törve a dolgozók egészségére, megrontására. A kalocsai papri-
ka négy-ötszörös áron kerül forgalomba. Az éberség azonban sorban leleplezi őket. […] 
Szíjjártó Péter bátyai lakost 6 hónapi börtönre és 635 forint kár megtérítésére ítélték. […] 
Haszán Fülöp bátyai lakost egy évi börtönre, 2831 forint megfizetésére büntette.

Ezután mintegy tizenöt kalocsai és Kalocsa környéki lakos nevét és büntetését sorol-
ják fel elrettentő példaként.33

Az akkori idők sajtójában bizonyos ünnepek, évfordulók, pártkongresszusok mindig 
alkalmat adtak a dolgozók munkaversenye felajánlásainak ismertetésére. A megyei újság 
1950. november 7-ének közeledtével azonban ezek mellett nem szűnt meg cikkezni az 
osztályellenség feketézésének, árurejtegetésének a leleplezéséről, a tettesek pellengérre 
állításával. Egyik november eleji számukban Leleplezett feketézők, árurejtegetők cím alatt 
ezeket olvassuk: A kalocsai rendőrség őrizetbe vette Arany Béla foktői kulákot, cséplő- és 
darálótulajdonost. Arany Béla kulákot paprikafeketézés közben érték tetten. Darálóján 5 
forintért paprikát darált. Őrizetbe vették az egyik tettenért daráltatót, Varga István bátyai 
lakost is. Varga István Arany Bélával 130 kilogramm paprikát daráltatott meg, s annak 
kilogrammját 30 forintos áron hozta forgalomba. […]34 A cikkhez társul egy soltvadkerti 

lakos bűntettének híre, amelynek 
címe is sokat mond: Lisztjét eldug-
ta, de kenyeret a péknél vásárolt.35

A tanácsi apparátusokban a leg-
fontosabb szerepet a begyűjtési hi-
vatalok kapták. Ők bontották föl a 
megyétől kapott irányszámokat, ők 
vetették ki a gazdaságokra beszol-
gáltatási kvótákat és azok üteme-
zését. Nem csoda, hogy 1956-ban 
a népharag elsősorban éppen ezen 
intézmény dolgozóira irányult. A 
megyei néplap 1954. június 3-án – 
tehát Nagy Imre 1953-as fellépése 
után – ismét ennek a hivatalnak a 
munkáját igyekszik rokonszenves-
nek feltüntetni, ám vezetője bírálni 
is meri a sokszor ellentmondásos bü-
rokratikus utasításokat. A Munkában 
a bátyai begyűjtési hivatal című ri-
portban nézzük mit is írtak.

A bátyai begyűjtési hivatalban 
egymásnak adják a kilincset a 
dolgozó parasztok. Most folyik a 
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tervfelbontás, annak is már az utolsó napjai. Eddig a hivatal dolgozói 819 dolgozó-
nak bontották föl egész évi beadási tervét. A tervfelbontás igénybe veszi a begyűjtési 
hivatal dolgozóinak egész napját. – Gyakran másfél óra hosszáig tárgyalnak egy-egy 
dolgozó paraszttal, nagy lelkiismeretességgel, türelemmel. Tudják, hogy a tervfelbon-
tás idején vetik meg az alapját az egész évi begyűjtési munkának. Mégis ezekben a 
napokban sem szünetel az agitáció. A felvilágosító munka a begyűjtés meggyorsítá-
sára. A tervfelbontáson megjelent hátralékos dolgozó parasztokkal már ott a helyszí-
nen megbeszélik, hogyan és mikor teljesíti kötelezettségét. Ennek köszönhető, hogy a 
hátralékosok száma rohamosan csökken. Keszthelyi Ferenc a begyűjtési hivatal helyi 
vezetője. Már hosszú évek óta dolgozik a begyűjtésnél – és hozzászokott ahhoz, hogy 
mindig türelmesen, ha kell többször is útbaigazít, tanáccsal lát el egy-egy dolgozó 
parasztot. Amikor a kötelességek teljesítéséről van szó, gyakran elmondja egy-egy 
dolgozó parasztnak, milyen kedvezményeket adott államunk – nem lenne becsületes 
dolog hát, ha éppen a bátyai dolgozó parasztok maradnának el a kötelességek teljesí-
tésében. Sok dolgozónak elmondta azt is, hogy a tervfelbontás során eddig a szociális 
kedvezmények és a szerződéses termelés után járó beadási engedmény csaknem annyi, 
mint a megmaradt terv, tehát ez mintegy 50 százalékos csökkentésnek felel meg. Ez 
után jogosan kívánja a dolgozó nép állama, hogy fennálló kötelezettségét mindenki 
maradéktalanul teljesítse.

A meggyőző felvilágosító munka nyomán gyorsul a begyűjtés üteme. A bátyai dolgo-
zó parasztok az elmúlt héten 312 kilogramm sertést és másfél mázsa tojást vittek be a 
begyűjtő helyre. Így a község teljesítette a heti operatív terhet. Ezen a héten pedig máris 
három darab sertést és két darab vágómarhát szállítnak be.

Csak a felsőbb szerveink több konkrét segítséget adnának. Gyakran megesik, 
hogy érkezik egy utasítás, hogy minden erőt a tervfelbontásra összpontosítsunk. Egy 
vagy két nappal utána újabb utasítás érkezik, amely az operatív tervek teljesítését 
szorgalmazza, illetve az egyedüli legfontosabb munkának jelöli meg. Tapasztalatlan 
munkatársakban ezek a naponként váltakozó utasítások bizonytalanságot kelte-
nek munkájuk rendszertelenné, kapkodóvá válhat. Pedig begyűjtési appartátusunk 
[sic!] kevés tapasztalt munkaerővel rendelkezik. A kalocsai járásban összesen 44 
begyűjtési dolgozó van, ezekből mindössze csak négy a régi tapasztalt dolgozó, a 
többiek mindössze néhány hónapja, esetleg egy éve dolgoznak begyűjtési vonalon. 
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Véleményem szerint az ő számukra is több gyakorlati segítséget kellene adni a felet-
tes szerveknek. Nem puszta szűkszavú utasításokban, hanem megértő emberi módon.

És ebben igaza van Keszthelyi elvtársnak. A kibocsátott akták mennyiségétől még nem 
lesz jobb a begyűjtési munka.36

A központilag irányított agrárgazdaság a legteljesebb kollektivizálás elfogadása felé 
„terelte” a társadalmat. Ennek érdekében a kulákok ellen kíméletlen harcot folytattak a 
munkásosztály leghívebb szövetségesével, a szegényparasztsággal (főképp annak lum-
pen elemeivel), a középparasztokat pedig igyekeztek megnyerni akár egy-egy behódolni 
látszó személy sztárolásával is. Így például a megyei újság 1954 novemberében elláto-
gatott a bátyai 15 holdas Miklosity Gergely házába, aki a tanácsi választások idején ta-
nácstagjelölt volt, s a gazdával beszélgettek. Elmondta, hogy borjúkat és csikókat nevelt, 
4500 négyszögölön pedig 170 mázsa paprikát termelt.37

Ugyanezt a célt szolgálták azok a bemutató kiállítások, amelyek azt szemléltették, 
hogy a nagyüzemek, vagyis a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok jobb ter-
méseredményekkel büszkélkedhetnek, mint az egyéni parasztok, mivel korszerűbb esz-
közökkel és módszerekkel gazdálkodnak.38 Az állami irányítást a teljes kollektivizálásig 
a szerződéses termények előállításával is igyekeztek biztosítani, de ezzel kapcsolatban 
erős ellenállásba ütköztek.

A gazdaság központi irányítása a társadalom szerkezetének tökéletes átalakítását 
szolgálta az osztályharc szellemében. A közvélemény megnyerése érdekében a sajtóban 
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hecchangulatot keltő cikkek tömege jelent meg a kulák szabotázsokról, csalásokról, 
parasztnyúzásról, izgatásról, a hatóság elleni erőszakról, gyújtogatásokról, fegyverrejte-
getésekről, rémhírterjesztésről. A rendőrség kíméletlenül eljárt a kulák gazdaságokban 
talált, sokszor csak kitalált szabálytalanságok miatt. Irgalmatlanul kell eljárni velük 
szemben – mondták a hivatalos szervek képviselői. Az ellenállás gyöngítése érdekében 
megosztották a parasztságot, mondván, az ellenség a kulák, a gazdag paraszt, a szövet-
séges az ingadozó közép- és még inkább az irigység hajtotta harcos szegény paraszt, az 
agrárproletár.39

Már az első ötéves terv (1950–1954) céljai között szerepelt a mezőgazdaság szocialista 
átszervezése. Ennek érdekében növelték a parasztság adóterheit. Az adóterhek 1949 és 1953 
között megháromszorozódtak.40 Még súlyosabb a beszolgáltatási rendszer, a „beadás”. Ez 
főleg az 5 kh fölötti ingatlannal rendelkező parasztokat sújtotta. A beszolgáltatási keretszá-
mokat központilag írták elő, majd ezeket lebontották megyékre, járásokra, községekre. és 
egyénekre. Ezek tételei fokozatosan növekedtek. Ennek következtében az állami készletek-
nek 1950-ben 22, 1951-ben 47, 1952-ben 73%-a származott begyűjtésből. A beszolgáltatott 
termékekért kapott fizetség ugyanakkor egyre csökkent. Míg 1946 és 1956 között a szabad-
piaci árak körülbelül meghétszereződtek, addig a beadási árak legfeljebb 150%-kal nőttek. 
A búzát például 60 Ft-ért vették, miközben önköltségi ára 280 Ft, szabadpiaci ára 300 Ft 
volt. A túlbuzgó helyi vezetők aztán még a kivetési mennyiségeket is igyekeztek túlteljesí-
teni, a szocialista verseny szellemében. Aki nem tudta teljesíteni a beadási kötelezettségét, 
„hátralékos” volt, annál megjelent a rendőrség vagy az ÁVH. Zálogoltak, transzferáltak, 
vagy árverést tartottak vagyonából. 1948 és 1955 között 400 ezer parasztot marasztaltak el 
„közellátási bűntettért”. A kétségbeesett emberek közül sokan választották az öngyilkossá-
got, mások meg beléptek a téeszbe. 1952-ben, amikor beköszöntött a „kutya világ, szűk esz-
tendő”, a májusi fagy tönkretette a vetést, a beadási kötelezettséget még tovább szigorították. 
Mindennaposak lettek a „padláslesöprések”. 800 ezer gazdának, azaz az összes kisbirtokos 
paraszt ⅔-ának sem a teljes fejadag, sem a szükséges mennyiségű tavaszi vetőmag nem 
állt rendelkezésére.41Az 1951-es begyűjtési rendelet ugyan 200 kg-os fejadagot, fogyasztási 
szükségletet engedélyezett az őstermelőknek, Bács-Kiskun megyében viszont 1951-ben 195 
kg, 192-ben 79 kg, 1953-ban 213 kg, 1954-ben pedig 127 kg kenyérgabona maradt egy-egy 
önálló termelő vagy család részére.42

1949-ben ugyan megszüntették az élelmiszerek jegyre történő elosztását, de 1951-
ben újból bevezették a liszt-, kenyér-, cukor-, zsír- és szappanjegyeket. 1952-ben pedig 
az előző évihez képest 40%-kal emelkedtek az árak, 1946-hoz képest 237%-os volt a 
drágulás.43

Az 1972-ben megjelent Közgazdasági kislexikon begyűjtés címszava alatt hideg, tárgyi-
lagosnak látszó meghatározás olvasható. A szövegből nem tűnik ki, mennyi törvénytelen-
ség, igazságtalanság, erőszakosság és tragédia történt a begyűjtés címszó alatt: a mezőgaz-
dasági termények állami beszerzésének egyik formája. 1949–56 között Magyarországon 
döntő szerepet játszott a központi készletek gyűjtésében. A begyűjtés fő formái a következő 
voltak: kötelező beszolgáltatás, szerződéses termesztés, állami felvásárlás, természetbeni 
földadó, malmi és cséplési vámok, gépállomási munkákért fizetett természetbeni díjak. 
Ezek közül a főforma a beszolgáltatás volt, mely kiterjedt a mezőgazdasági termékek 
begyűjtésére. A kötelező beszolgáltatás keretében az alacsony árakon keresztül az állam 
értékelvonást valósított meg a mezőgazdaságból az iparosítás céljára. A beszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítését adminisztrációs eszközökkel biztosították.44

Markó József tanító emlékezéséből kiderül, hogy bizonyos termékek helyett mást is 
be lehetett adni. Mi is volt az a beadási rendszer? Ahhoz tartozott a padlássöprögetés 
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is. Csak a fejadagot és a 
vetőmagot hagyták meg. A 
gazdának. A többi terményt 
be kellett vinni, odadni in-
gyen. A mostaniak el sem hi-
szik, pedig így volt. Érdekes, 
hogy a beadási rendszer-
ben mindenre volt beadási 
kötelezettség. Tyúk, kacsa, 
pulyka, tojás, stb. Pulykája 
azonban Bátyán senkinek 
sem volt, mégis kiírták rá a 
beadási kötelezettséget. Ezt 
aztán át lehetett váltani ar-
ra, ami volt, tyúkra, tojásra. 
Természetesen azt is ingyen 
kellett odadni. Különösen a 
kulákoknak nevezett gazdá-
kat szorongatták.45

Jéló Pál bátyai paprika-
nagykereskedő, akinek mo-
nopóliumellenes küzdelmé-
ről az első fejezetben olvas-
hattunk, mindössze 8 holdas 
gazda volt. Ez a hat elemit 
végzett ember kis vagyona, 
ügyes kereskedői tevékeny-
sége miatt meglehetős jó-
módban élt. Téglából épült 
háza hosszabb felével állott 
az utca frontján, s rajta kö-
zépen nagy fedett kocsibejárón lehetett hatalmas kapuján bejutni. Ez a sváboktól ellesett 
épülettípus jellemezte a kevés számú nagygazdát a faluban. Már a harmincas években 
motorkerékpárral, majd gépkocsival tette meg üzleti útjait. Emiatt mindenki Motoros 
Palinak nevezte. Telefonja és írógépe volt. Gyermektelen lévén dzsentroid passzióiról, 
mulatozásairól is keringtek történetek.46 Nem csoda, hogy a Rákosi-korszakban kulákká 
nyilvánították mintegy 25 társával őt is. Házát államosították. A postai feladóvevény ta-
núsága szerint 1953. szeptember 23-án adta fel azt a saját maga által fogalmazott és gép-
írt kérvényt az Állami Ellenőrző Központnak, amely a jómódú bátyai parasztemberek 
korabeli helyzetének dokumentumaként is felfogható.47 A tagolás és mondatkezdő nagy-
betű nélküli írásban kiönti lelkét, elpanaszolja sorsát, küzdelmeit a háború előtti időkből, 
megaláztatásait a jelenben. Jobb meggyőződése ellenére a döntéshozók befolyásolása 
érdekében azt az ősi paraszti felfogást fejti ki, miszerint a király jó, de rosszak a szolgái. 
A korabeli sajtó szóhasználatával már ő is elvtársaknak nevezi Rákosit és Nagy Imrét, 
államunk-ról beszél, s magát az építők közé sorolja. Kifejti és bizonyítja, hogy a rá kive-
tett beadási terheket nem képes teljesíteni. Mindez 1953-ban történt, amikor a Rákosival 
együtt Moszkvából érkezett Nagy Imre volt a földművelésügyi miniszter, és a párt me-
zőgazdasági politikájában némi engedmények is szerephez jutottak.
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Bevezetőjében a Párt szócsövére hivatkozik: A Szabad Nép újságot olvasva megta-
láltam a czímet, meljet most bizalommal felkeresek. Magát a politikailag felértékelődött 
szóval parasztnak nevezi, holott Bátyán a gazdák pógárnak tartották egymást. Aztán 
rátér kérelmére. Ügyét ugyanis a helyi hatalom se tette, se vette. Én Jéló Pál 8-hol-
das paraszt, kérem ügyembe segítségemre lenni. 1953. áprilisában kuláknak tettek. 
Fellebbezésemet az itteni VB-hez beadtam. Az elnök pár nap múlva visszaadta azzal, 
hogy ők nem segíthetnek, menjek Pestre. Én külön minden VB-tagot kérdeztem, hogy 
tárgyalták-e ügyemet, mire kijelentették, hogy ők nem is tettek, sőt ők is a gyűlésen azon 
veszekedtek, kérdezve az elnököt: kit tett kuláknak. Ők nem. Az elnök mindig azt mondta: 
majd megtudják. Hivatkozom Bencze és Szurop VB-tagokra.

Én aztán el is mentem Pestre a Rákosi titkársághoz, ahol szépen is fogadtak, és 
megnyugtattak, hogy menjek csak haza, rövidesen ki fogják vizsgálni ügyemet. Szedjem 
össze a bizonyítékaimat, vigyem magammal, a vizsgálatnál majd felmutatom a kérvé-
nyem. Valamint azt a kérvényt, amit az elnök visszaadott nekem, még azt is elkérték, 
hogy azt is hagyjam ott. Házamat, kértem, oldják fel az államosítás alól. Kérvényemet 
visszaadta, de a csatolt sok értékes iratom nem tudom hova lett. Azt nem kaptam vissza. 
Kérvényemet azzal adta vissza, hogy ő személyesen volt Kecskeméten, és a fellebbezés-
nek már nincs helye. Én bíztam a felsőbb szervekben, ahogy most is bízok. Gyanúm az, 
hogy hátha nem is látták fellebbezésemet.

Házamban soha más nem lakott mint mink. Államosítás előtt azonban betett az elnök 
egy Belák nevű tanítót. Azt mondta, hogy azért teszi hozzám, és szoruljunk össze. Ne lak-
jon a kuláknál. Három szoba van a hozzávaló gazdasági épülettel. Most házbért fizetek. 
Télen a pincében főzünk.

Apámmal a háborúban voltunk. Hazaértünk, akkor kapta apám a házat édesapjától. 
Én pedig szintén apámtól. Nyolc hold földem van. Egy benne juttatott, amit a Körtvélyesi 
dűlőben én kaptam. A megmaradt részt apámtól illetve anyámtól kaptam. Sem én, sem 
őseim nem vettek földet soha.

Engem paprika-nagykereskedőnek soroltak be. Alapjában véve még batyusnak sem il-
lettem, mert a szövetkezettől kaptam árut kötött árért, és kötött árért kellett eladni. Ha a 
szövetkezet el tudta adni, akkor 28-30 kilót kaptam, ha nem tudta, akkor egy-egy zsákot 
fajtánként. Én hitelbe kaptam pár hónapig, aztán felmondták hitelemet, és az iparomat is 
[iparigazolvánnyal rendelkező paprikakikészítő F. Z.], amely olyan volt, mint a többi 360, 
ami községünkben volt. Még nálam van, igazolhatom.

Én voltam annak idején 160 emberrel Pesten Kállay kormánynál tüntetőleg a nép joga-
iért. Amikor hazaértem letartóztattak. Főszolgabíróval pereskedtem, fővegyésszel, főjegy-
zővel, bíróval szintén a népért. Negyven kisember volt a tanúm. Tizenöt évig paprikámat 
Szegedre kellett vinni őrletni más néven. Bújnom kellett. Nemzeti Bizottsági tag voltam. 
Pénztárnok voltam a legnehezebb időkben egész addig, amíg a csekk be nem jött.

Most kerül átvételre a negyedik apaállat, amit szerződést kötve neveltem. Tavaly sem 
vágtam disznót, mert nem volt mivel felhizlalni. Azt is leszerződtem két darabot 283 kiló 
súlyban államunk részére szállítottam hiv[atalosan?] a közellátásra. Ma még malacz 
sincs, a bika árából kellene venni.

Kérem, kérdezem, mitévő legyek. Ha veszek, ruha nélkül maradok, és azt is ezek szerint be 
kell adnom, és nem birok vágni. Borjú is egy hónap múlva lesz, azt is szerződtessek, és nem 
lesz nekem se, hát hogy etessem az állatot. Ez nemcsak nekem fáj, hanem az államunknak is.

Tavaly 23 métermázsa volt össz beadásom, most 45 mázsa. 27 mázsa búzám termett. 
Mind bevittem. Nekem nem maradt se enni, se vetőmag. Tavaly is 600 Ft-ért vetőmagot 
vettem. Most már csak a bika árában bízok, de ez se fut mindenre.
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Kérem, én mindent igazolni tudok. Itt valami nem úgy van, ahogy fentről a rendeletek 
mondják. Ezt Rákosi és Nagy miniszter elvtársak nem így mondják. Szeretnék szóval el-
mondani sokmindent. Én bízom, hogy hasznára lennék nemcsak nekem. Mert ha én egy 
kicsit is bűnösnek érezném magam, gazember volnék, ha egy lépést is mennék. De tessék 
elhinni annyi amennyit én igazolva tettem jót, mégiscsak fájhat, ha a megbélyegzett lis-
tára kerülök, amikor az építők közt volna a helyem

Járási VB-hez is beadtam kérvényt. Kecskeméten van 961-554 szám alatt. Oda is el-
mentem már, de csak az iktatónál hallgattak meg. Az elnök elvtárs, amikor a kisasszony 
mondta, hogy én mire várok, és kulák-ügy, akkor kifordult, és nem fogadott. Meghiszem, 
hogy gyűlöli a kulákot, de az én esetem, aki 120 kilóméterről jöttem, hogy hallgasson 
meg, talán már nem is vagyok kulák azóta.

Kérésem: szíveskedjenek ügyemet kivizsgálni és a beszolgáltatásomat a tavalyi sze-
rintire leszállítani, mert ezek szerint egy jó szorgalmas beszolgáltatóból Bátyán csi-
náltak egy nagyon rossz kulákot, aki ha mindenemet beadom, nem tudok eleget tenni 
kötelezettségemnek. Kérem engem hazánk újjáépítői közé venni. Kérésem megismételve 
szeretnék választ kapni, mert 1300 öl tengeri termésből szárastól sem tudok 15 mázsa 
májusi morzsoltat beadni.

Bátya 1953. szept. 21.48

Jéló Pál kálváriájának további állomása, amikor 1954-ben a Város és Községgazdálkodási 
Minisztériumhoz folyamodott az 1952-ben államosított házának visszaadása érdekében. 
Az 1955. június 16-ai elutasító határozat indokolásában ez olvasható: A kivizsgálás során 
megállapítást nyert, hogy az államosítást elrendelő tanácsi határozat ellen tett felszólalá-
sa a felülvizsgálat idején el lett utasítva, így annak hatályon kívül helyezésére törvényes 
okot nem találtam. Határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat aljára Jéló Pál 
ceruzával odajegyezte: Barna [a községi tanácselnök F. Z.] nem is iktatta fellebbezésemet, 
szóval visszaadta, és mondta: ne is eröltessem, mert ő így akarja.49

Házát végül 1957. július 12-ei Járási Tanácsi határozattal visszakaphatta, de meg kel-
lett térítenie a községi tanácsnak a ház tatarozására fordított költségeit.50

A szocialista tervgazdálkodás továbbra is alkalmazta némi módosítással a Jurcsek-
rendszer búzakilogramm számítását, de a hús- és élőállat-beadás elszámolásában a 
húskg egységet vezették be. Íme néhány termény beszámítása a kétféle rendszerben.

Jurcsek-féle terménybeszámítás Rákosi-féle terménybeszámítás

1 q búza 100 búzakilogramm 1 q búza 100 búzakilogramm

1 q kukorica 65 búzakilogramm 1 q kukorica 85 búzakilogramm

1 q bab 20 búzakilogramm 1 q bab 170 búzakilogramm

1 q napraforgó 800 búzakilogramm 1 napraforgó 130 búzakilogramm

1 q zab 100 búzakilogramm 1 q zab 85 búzakilogramm

1 q burgonya 33 búzakilogramm 1 q burgonya 33 búzakilogramm

1 q zsír 1200 búzakilogramm 1 q zsír 1,67 húskilogramm

1 q vágómarha 250 búzakilogramm 1 q vágómarha 1,67 húskilogramm

1 kg tyúktojás 10 búzakilogramm 1 kg tyúktojás  1,0 húskilogramm

1 kg vágóbaromfi 5 búzakilogramm 1 kg vágóbaromfi 1,0 húskilogramm
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Jéló Pál beadási könyve 1953–5451

1. A gazdaság adatai
Szántó: 7 kh 1557 nöl 166 aranykorona 61 fillér
Rét: 1246 nöl 5 aranykorona 90 fillér
Összesen: 8 kh 1203 nöl 172 aranykorona 51 fillér
2. Beadási kötelezettség
Termény

Részletezés Összesen Kenyérgabona Takarmány Napraforgó Burgonya

Kötelezettség 4787 2245 1487 718 335

Mérséklés 563 265 174 84 40

Beadandó 4505 2117 1399 676 315

Felbontás utáni 
változás + -

4224 1980 1309 634 295

Állat súly kg.: 113
Baromfi és tojás, tej

Részletezés
Jan. 1-től 
márc. 31-ig

Ápr. 1-től 
jún. 30-ig

Júl 1-től 
szept. 30-ig

Okt. 1-től 
dec. 31-ig

Összesen

Sovány baromfi kg 3.40 2.30 5.60 2.20 13,50

Tojás kg 7.90 9.10 3.30 2.20 22,50

Tej 99 265 336 590 liter

Családtagok adatai
A háztartáshoz tartozó személyek száma a termelővel együtt: 14 éven felül 2. Össz.: 2

3. Búzaföldadó M. G. járulék
1953. évi előírás: 690 búzakg.

4. Termelési szerződések adatai
Termény neve: paprika, Lekötött terület: 1 kh

5. Vetésterület
Term Búza Árpa Zab Zab Kukor Nforg Burg Here Muhar Köles Egyéb Össz

Terület 3,500 1,500 0,500 0,500 0,1357 0,600 0,300 0,500 0,200 0,200 1,200 7,1557

6. Kötelezettség felbontása cikkekre
Beadandó Búza Árpa Zab Kukor Nforg Burg Bab Köles

2080 157 84 1014 676 207 24 13

Búzakg. 2080 157 84 1014 676 207 24 13

A beadási könyv további részében a beadási kötelezettség ütemezett teljesítése van 
bejegyezve. A 12. pont alatt vámőrlési és olajkiutalási bejegyzéseket találunk, melyek 
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szerint 4 liter olajat, 10 kg darát és 2 kg szappant utaltak ki számára. A 15. hivatalos be-
jegyzések cím alatt két elismervény olvasható, melyek szerint az aratórészt átvették. Itt 
jegyezték föl a termények (kukorica, napraforgó, burgonya) súlycsökkenését.

A 14. rovat Hivatalos feljegyzései szerint Jéló Pál az 1953. évi Gabonabeadási köte-
lezettségét 100%-ban teljesítette.

Annál meglepőbb, hogy az 1954. évi beadási könyv 3. pontja Az 1953. évi hátralék teljesí-
tése cím alatt az 1954-ben teljesítendő búzabeadási hátralék 334 búza-, illetve súlykilogramm. 
Ezt a hiányt 1954-ben kellett teljesítenie, de 1955-re is maradt 284 búzakilogramm hátraléka.

Jéló Pál beadási könyve 1954–55–56.
l. A gazda földbirtoka lényegében változatlan. Beadási kötelezettsége 2233 búzakilo-

gramm és 116 húskilogramm.

2. 1954. A terménybeadási kötelezettség kivetése

Kivetés és mérséklés
Szántó 
és rét

Össz. köt. 
búzkg

Kenyér-
gab

Taka r
mány

Kukorica Nforgó Burgonya

Alapkötelezettség 7,314 2233. 826 252 840 315 210

Term. szerződés 2,00 818

Össz. Mentesített terület 
és mérséklés

2,900 818 302  92 308 115  77

Marad kötelezettség 1415 524 160 532 200 133

3. A termelési szerződés adatai

Termény
Leszerződött 
terület

Mentesített terü
let terménynél

Mentesített terü
let állatnál

Paprika 1 kh 2 kh 1 kh

Zöldbab 0, 600 nöl 900 nöl 600 nöl

4. Az 1953. évi hátralék rendezése

Termény Hátralék
1954-ben teljesíten
dő búzakg-ban

1954-ben teljesí
tendő súlykg-ban

 Az 1954. évi hátra
lék ütemezése

Búza 334 334
1954-ben 334 
búzakg

Kukorica
169 súlykg, 44 
búzakg

1955-ben 284 
búzakg

Napraforgó
246 súlykg, 320 
búzakg

Burgonya
165 súlykg, 54 
búzakg

Összesen 618 búzakg
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5. Földadó
1954. évi előírás 576 búzakg
Teljesítés: 160 kg árpa (Búza értéke: 136), 440 kg búza (Búza értéke: 440)

16. Baromfi és tojásbeadás
Tyúkféle: 13 kg, tojás 10,50 kg
17. Élőállatbeadás
Sertés: 157 kg. Marha: 80 kg
18. Tejbeadás és mérséklése
Adókötelezettség: 500 liter. Helyettesítés: Tenyészbika: 500. Hátra van: 112

A kötelezettségek alakulása
Adónem 1954 1955 1956

Földadó 690 búzakg 576 búzakg 574 búzakg

Kenyérgabona 2080 826 708

Takarmánygabona 157 252 215

Napraforgó 676 270

Burgonya 84 519

Egyéb beadási kötelezettségek alakulása
Termény 1954 1955 1956

Tej 629 liter
112 liter (tenyész- bi
kával kiváltva)

___

Hús 84 sertés, 29 marha 121 húskg 116 húskg

Tojás 20,5 kg 9 kg 153 kg

A korábban már bemutatott beadási könyv gazdája, Jelencsity Mihály, így mesél 
el egy jellemző történetet. Talán ekkor jött rá, hogy mint tanácstagnak a hatalmat 
kellene támogatnia, mint bátyai parasztembereknek pedig a falubelijeit. A kettőt 
együtt nem lehetett, ezért le is köszönt később a „magas” tisztségéről. A hivatalos 
propaganda szerint a szegényparasztság teljes egészében a Párt híve volt, a középpa-
rasztság pedig szövetséges a kulákok elleni küzdelemben. Kiderült, hogy a kommu-
nisták mezőgazdasági politikája egyaránt sújtja a teljes parasztságot. Történetében a 
paraszti ravaszság egy példáját látjuk, amikor kényszervágásnak próbálják beállítani 
a feketevágást.

 Az első tanácsválasztáson a szállásiak megválasztottak tanácstagnak. Hát abban 
az időben a tanácstagnak kellett elvégeznie minden nemszeretem munkát, még Rákosi 
uralkodott akkor. Már féltek velem találkozni az emberek, ha megláttak, szinte kikerültek.

 Baloghék jönnek egyszer, innen a harmadik szomszédbul:
 Miska, beteg a disznó, le kell vágni. Eláshatjuk-e a kert végébe?
 Tudtam, hogy itt mire megy ki a játék. Mit mondjak? Telefonáltam a csárdábul 

a tanácselnöknek, hogy hát mi a helyzet, meg hát mit csináljak.
 Hát ha van elég nagy kertjük, eláshatják ott, nem kell a dögtérbe vinni. – így 

válaszolt a tanácselnök.
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 Ezzel ez megvolt. A következő héten azonban újra megjelenik a Balogh szomszéd:
 Miska, beteg a másik disznó is. Mit csináljunk? Eláshatjuk-e otthun?
 Hát mit csináljak? Ezt már nem fogják elhinni. Megint telefon. De az elnöknek 

már gyanús volt az ügy. Gondolt egyet: hátha épp ezzel sikerülne megfognia Baloghékat, 
ezért így válaszolt:

 Eláshatják a kertjükbe ezt a disznót is, ha december 15-éig teljesítik a kuko-
rica-beadási kötelezettségüket. Különben pedig az elföldelésről két példányban jegyző-
könyvet kell készíteni.

 Baloghék meg is ígértek mindent. Megcsináltam a jegyzőkönyvet is két pél-
dányban. Igen ám, de a szomszéd a kukorica beadásról megfeledkezett. Erre a tanácsel-
nök kiküldte hozzájuk a végrehajtókat. Végig kutatták az egész házat. Hát a kéményben 
ott lóg a nyolc sonka.

 Hát ez mi?
 Hát a testvéremé. Itt füstölik.
 Nem hitték persze. A végin majdnem engem büntettek meg, hogy hamis jegyző-

könyvet készítettem.52

Bencze Jánosné Hegedűs Erzsébet édesapját nem földvagyona miatt tették kuláklistára, fi-
gyelték minden lépését, hanem azért, mert paprika-nagykereskedő volt. Ezért államosították a 
házát. Ez idő tájt az osztályharc nevében a városi osztályellenséget munkatáborba vitték vagy 
falura telepítették, házuktól megfosztották. Így ír erről a volt téeszelnök felesége: És jött az 
államosítás. Édesapámat kuláknak minősítették, amiről nem is tudtuk, hogy mit jelent. Nekünk 
ugyanis tizenkét kataszteri hold földünk és két házunk volt, azok közül is az egyik nádfedeles. 
Mégis mind a kettőt államosították. Szerencsére nem tettek ki bennünket az utcára, hanem 
Kalocsáról egy ügyvéd családot tettek be a házunkba. Velük kellett megosztani a lakásunkat. 
Édesanyám sokat sírt. Édesapám azzal vigasztalta, bízni kell a Jóistenben. Az emberek nem 
tudnak annyi rosszat tenni, amennyi jóval az Isten nem tudna kárpótolni minket.

És jött a nagy beadás a föld után, de édesapám mindent teljesített, mert a föld adta a 
jó termést. Mégis minden lépését figyelték a tanácselnök, a titkár, a rendőr, hol tudnának 
belekötni, hogy börtönbe zárhassák.53

Édesapám sem csüggedt el, hanem megfogta az eke szarvát meg a kapát, aratáskor 
meg a kaszát, hogy gondoskodjon a családjáról, ne szenvedjünk hiányt. Az Isten megad-
ta az ő áldását. A föld meg olyan bőséges termést hozott, hogy a nagy beadást és a nagy 
adót észre sem vettük. A beadás abból állt, kinek mennyi földje volt az alapján írták ki, 
miből mennyit kell bevinni a gyűjtő helyre. Ebben volt tojás, élő tyúk, kövér kacsa, liba, 
tej, marhahús, élő sertés, zsír, búza, kukorica. Év végén megmondták, hány személyre 
hány disznót szabad vágni. Akkor is egy levágott disznó után három kiló zsírt, a máso-
dik után tizenhat kilogrammot kellett bevinni. Természetesen ezt ki is fizették. Az áráért 
azonban a boltban alig kaptunk két-három kiló cukrot.54

A beadást még súlyosbította a kötelező békekölcsön-jegyzés. Erről így vall az előbbi 
asszony. A nép nagyon szegény volt. Közben édesapámnak elengedték az állandó jelent-
kezését. Ez megkönnyítette az életét, a megtermelt terményt nem kellett most már hely-
ben eladnia, hanem felvihette Pestre, és sokkal több pénzt kapott érte. És jött az 1951-es 
év, amikor még nagyobb szorítás jött a népre. Az önkéntes békekölcsön-jegyzés például. 
Ez úgy történt, hogy sorba behívatták az embereket, megkérdezték, ki mennyit akar je-
gyezni ötven forinttól háromszáz forintig, Édesapámat is behívatták a Barna elvtárshoz, 
aki tanácselnök volt. Édesapámat hellyel sem kínálta, ellenben hangos szóval kezdte 
sértegetni. Ő meg szépen kezdett mentegetőzni a rágalmak ellen. Mire Barna elvtárs 
még hangosabbra vette a szót. Erre édesapám ideges lett, és jó hangosan azt mondta:
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Ez mind rágalom és hazugság. Maga nem ismer engem.
Mire Barna úr, mert édesapám így tisztelte meg, lecsendesedett, elnézést kért, és 

csendben elbeszélgettek. Bevallotta azt is, hogy mások szavai alapján ítélte meg édes-
apámat. Akkor áttért a békekölcsön-jegyzésre. Megkérdezte, mennyit akar jegyezni. 
Mivel édesapám tudta, hogy lakodalom előtt áll, lennie kell egy jó pontjának, ezért 
nyolcszáz forintot jegyzett. Könnyen megtehette, mert majorannából olyan rekord ter-
mése volt, hogy nyolcszáz négyszögöl földben tizenkét mázsa tiszta majoranna termett. 
Abból nyolc mázsát eladott kilónként 48 forintos árban. Az akkor annyit ért, mint két 
napszámos egy napi bére.55

Hernerné Maros Anna arról beszél, hogy mit jelentett a fagykáros esztendőben a tör-
vénytelenség (a vetőmagot is elviszik) és az úgynevezett adminisztratív eljárás. 1952. 
július 29-én megszültem a fiamat. Három héttel előtte hatvankét mázsa hetvenegy kiló 
gabonát még felmarkoltam. Megtermett a beadás, a vetőmag és a fejadag. Akkor a ta-
nácselnök pártembereket küldött hozzánk, hogy a fejadag búzát adjuk oda vetőmagnak. 
Ne féljünk, nem maradunk kenyér nélkül, lesz szabad kenyér a boltokban. Hát 1953-ban 
a szabad kenyérből lett szabott kenyér. Húsz dekát kapott mindenki. A gazemberek még 
a kismamákat sem kímélték.56

Ő is szól arról, miként kényszerítik ki az adóhátralékos gazdától a békekölcsönt, meg ar-
ról, hogy a falusi embert nem szolgálták ki a városban kenyérrel. 1953. márciusában jött a 
F. F. bácsi. Ő volt akkor a kisbíró. (Akkoriban még szóval idézték az embereket, nem idéző 
papírral.) Azt üzenték, hogy hétfő délután három órára az uram menjen a tanácsházára. A 
Barna tanácselnök hívatja. Úgy is volt. Három órára be is ment, de hétfő éjjel és kedden 
egész nap ott tartották a tanácsháza tanácstermében. Kedden elmentem a S. János bácsihoz, 
aki akkor községi gazda volt, s ott lakott családjával együtt. Ő újságolta, hogy Janit nem vit-
ték el sehova se. Ő úgy tudta, a békekölcsön miatt van ott. Vittem neki enni, de nem engedtek 
be hozzá. János bácsi nagyon jó ember volt, sajnálta is a férjemet, és adott neki egy tányér 
bablevest. Szerdán reggel elszántan a kerékpárra ültem, és nyolc órára bementem a tanács-
házára. Kilestem, mikor jön be a tanácselnök. Utána nyomban beléptem én is a tanácsterem-
be. Illedelmesen köszöntem jó reggelt. Nem szólt semmit. Én a férjemnek mondtam:

 Eredj haza, ott a kerékpár, majd én elmegyek gyalog!
 A férjem sírva mondta:
 Nem engednek.
 Akkor rácul mondtam:
 Idi domá!
 Az elnök megértette, mert csikériai volt, és ott is hasonlólag beszélnek. A férjem 

felkelt és elment. A tanácselnök meg rám kezdett ordítani, hogy:
 Előbb tőlem kért volna engedélyt!
 Én is nagy hanggal feleltem:
 Majd ha a köszönésemet elfogadja, akkor igen. De maga a köszönésemet nem 

fogadta el, így semmi beszélnivalóm nincs magával. Isten áldja!
 Azzal sarkon fordultam, és ott hagytam. Amikor hazaértem, mondta a férjem, 

hogy háromezer forint békekölcsönt akartak vele jegyeztetni. Barna elvtárs erre akarta 
rábírni, de ezerhatszáz forint adóhátralékunk volt. Nem bírtuk kifizetni. Mindenünk 
megfagyott, egész évben egy csepp eső nem esett, sok növény elszáradt, öt felnőtt és 
egy héthónapos kisbaba élt a családban. Kétezer négyszögöl területen kétszázhúsz füzér 
paprikánk termett, ebből élni, és még ennyit fizetni képtelenség.

 Szerda délután három óra tájban lehetett. Mostam az udvaron, jön újból a kisbíró.
 Anica, a Jani holnap reggel, azaz csütörtökön jöjjön be a tanácsházába.
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 Nyugodtan mondtam neki:
 Jól van, Feri bácsi, majd bemén.
 Nem szóltam egy rossz szót se neki, hisz ő csak a munkáját végezte. Mikor a 

kiskapuig ért, visszalépett, és mondta:
 Anica, de mondta az elnök, ne te menj be, hanem a Jani.
 Jól van – feleltem
 Újból a családra telepedett a félelem. A férjem félelméről jobb nem is beszél-

ni. Úgy éreztem, csak én tudom a családot megvédeni. Nagy erőt éreztem magamban. 
Mondtam is, hogy én fogok bemenni azért is. Én nem félek tőle. Végül apósom is igazat 
adott nekem.

 Igaza van Anicának. Valóban ő a legbátrabb, menjen be ő.
 Úgy is volt. Csütörtök reggel nyolc órára bementem. Köszöntem. Barna elvtárs 

rám nézett, és szinte kiabálva mondta:
 Nem magát hívattam.
 Rámosolyogtam ravaszul:
 Nem mindegy. Egy házszám alatt élünk.
 Erre azt mondta:
 Magával nem tárgyalok.
 Én higgadtan mondtam neki:
 Elnök úr, mondja el a kérését nekem, mert ha nem látott ördögöt a bokor mö-

gött csücsülni, akkor most látni fog, az pedig én leszek. Az én férjem ide többet nem 
jön el, mert nem fogom elengedni. Ha az az ember bűnös, állítsa bíróság elé, és zárják 
fegyházba, de magának nem áll jogában egy bűntelen embert éjszakák és napok hosz-
szat bezárni. Maga nem tudja, ha nincs miből fizetni, nem lehet jegyezni. Megfagyott, 
elszáradt a növény. Ami volt, mindent beadtunk, most a semmiből nem tudunk pénzt 
csinálni.

 Kérem, elbuktuk a háborút. Nekünk kell a Szovjetuniót felépíteni – felelte erre.
 Erre én:
 Mi jóbarátokként fogadtuk a szovjet katonákat. Építsék fel a Szovjetuniót a nyi-

lasok, akik Szálasival tovább folytatták a háborút. Ugye azokat nem lehet bántani, mert 
ők már nem nyilasok, hanem kommunisták.

 Akkor elém dobta a békekölcsön-papírt, írjam alá. Láttam, hogy háromezer 
forintos papír, ezért mérgesen visszadobtam neki, és ezt mondtam:

 Ezt írja alá maga, és fizesse is ki. Ahogy a férjem vállalta az ezer forintot, alá-
írom, de ezt nem. Nem tudjuk kifizetni. Maga még mindig nem érti? Rossz volt az esz-
tendő. Különben maga nekem többet nem hazudik. Mi a maga parancsára adtuk oda a 
fejadag búzánkat vetőmagnak, hogy az ország jövő évi kenyérellátása biztosítva legyen. 
Most már maga nem törődik velünk, hanem húsz deka kenyéren nevelhetem a kisfiam. 
Még amikor bemegyek Kalocsára, és kapok valahol kenyeret, akkor is egy gyönyörűsé-
ges pártember kezemnél fogva kivezet a kenyérboltból, mert én vidéki vagyok, én nem 
kaphatok itt semmit. Még a vajaskiflit is kivette a kezemből, amit a kisfiamnak vettem, 
hogy legyen, mit adni neki, amíg nem vagyok otthon.

 A felelet ez volt:
 Addig innen haza nem megy, amíg alá nem írja.
 Megmondtam neki:
 Kiugrok az ablakon, akkor sem fog bezárni.
 Akkor mérgében odadobta elém az ezer forintos papírt, én meg aláírtam, és 

köszönés nélkül távoztam. Kilenc órára hazaértem. Mindenki kétségbeesve várt. Amíg 
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a papírt meg nem látták, el sem hitték, hogy minden el van intézve. Utána kezdtek meg-
nyugodni.

 Ezek után a tanácselnöknek szálka voltam a szemében.57

Harangozó László családja jó középparaszti kategóriába tartozott. Emlékezete szerint 
a forint bejöttétől a beadásig gyarapodott a falu, a kutyavilág csak akkor kezdődött. 
Keserűen szól a kötelezően szerződött terményekről (vörös here, gyapot), s kiderül, 
hogy ezeknek a terményeknek volt a faluban felelőse (ellenőre).

Így 1950-ig, amíg be nem jött a beadás, azért minden évben javult, a parasztság gyara-
podott, az iparosság is gyarapodott, mert volt neki munkája. A nép öltözködött meg épített. 
Aztán eljött a beadás ideje 1950-ben. Akkor viszont már nagyon keserű lett az életünk.

A beadást életbe léptették, és előírták, hogy ki mit és miből mennyit vessen. Például 
nekünk, tudom, hogy egyszer vetnünk kellett vörösherét. Aztán nekünk vót a miskei 
határba ezer négyszögöl földünk, kimentünk oda, aztán apám azt mondta vetünk most 
vörösherét. No, akkor elszórt oda valamennyit a búza közé, mert búzával volt elvetve 
már ősszel a terület, de kényszerítettek bennünket, hogy muszáj vörösherét vetni, és ak-
kor elvetettük. Később egy hónap múlva apám elment a falufelelőshöz, aki a kényszer-
termékekért felelős volt, és mondta neki:

 Lukács bácsi, jöjjön el, és nézze meg. Ő nem fogja ezt megtartani.
 Azt mondta erre a Lukács bácsi, hogy:
 Tartsd meg, és majd aratás után másodvetés lesz a vöröshere.
 Akkor kijött újra a Lukács bácsi, és akkor engedélyt adott rá, hogy szántsuk le. 

Aztán később 1950. őszén vagy tavaszán köteleztek bennünket, hogy vessünk gyapotot. 
Vetettünk is ott a házunk mögött, ott vetettünk bizonyos mennyiségű gyapotot. Nagyon 
szépen ki is kelt, szép is volt a gyapotunk. És akkor a nyár vége felé a nagyapámmal 
voltunk kint a határban, és akkor délután azt mondja a nagyapám, hogy voltak a gyapo-
tot megnézni. Az udvar végiről rá lehetett látni erre a darab földünkre, és a nagyapám 
kiment az udvar végire valamiér, és látta, hogy ott négy-öt ember bóklászik a gyapotföl-
dön. És ő is kiment, és megkérdezte, hogy mit akarnak.

 Hát jöttek a gyapotot ellenőrizni.
 És ott volt a M-né, ő volt a gyapotfelelős. És ő úgy mutatta be ezeknek az 

elvtársaknak, hogy ez a gyapotföld az ő területe, az ő gyapotja ez. Hát mikor kiment a 
nagyapám, azt kérdezte, hogy.

 Mit keresnek maguk itt?
 Akkor az egyik illető azt mondja, hogy:
 Bácsi, magának mi köze hozzá?
 Azt mondja nagyapám:
 Hát ez az én fődem, az én gyapotom.
 Hát nem a M-néé?
 Nem. Ez az én földem.
És akkor így derült ki, hogy nem a M-néé. Hát hogy milyen volt a termés azt már nem 

tudom, mert én ősszel bevonultam. Hát szedték a mieink a gyapotot, pénzbe nem sokat 
kaphattak érte. Nem Magyarországra való termék volt az, mert itt az ősz nem tart sokáig.

Nekünk egyébként nagyon nagy gondot okozott a beadás. Mert édesapámnak húsz 
hold földje volt, és hát nem egészen, de majdnem kuláknak nyilvánították. Holott voltak 
nála sokkal nagyobb földdel rendelkező emberek, akiket nem nyilvánítottak kuláknak. A 
J.Jani bácsinak például volt harminchat kishold földje. Vagy a S. Gábor bácsinak negy-
ven hold földje, de ők nem gazdálkodtak olyan jól. Az én apám meg kezelte a földet, hát 
őrajta csattant az ostor.58
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A parasztság törvénytiszteletét azzal rombolta le a hatalom, hogy még a saját maguk 
által hozott törvényeket sem tisztelték. A beadás idején utcabizalmi hálózatot is szervez-
tek, hogy még a szomszédok is ellenőrizzék (és jelentsék föl) egymást. Tudom egyszer 
apám mérgelődött, hogy nekünk minden beadás, adó rendezve vót, de mégis jöttek egy-
szer, hogy maga még tartozik nyolcvan kiló búzával. Hozta ki édesapám nagy büszkén a 
beadási könyvet, rá volt írva egy nagy R betű, hogy rendezve. Meg az adóívére is rá volt 
írva az R betű. Mondta édesapám, hogy

Itt van, én rendeztem mindent.
De azt mondja:
A maga utcájába a V. Péter, az nem tudta teljesíteni a beadását neki nyolcvan kiló 

búza tartozása van. Magának kell beadni.
Azt mondja apám:
Hát mért nekem?
Azt mondja: 
Hát maga az utcabizalmi. Hát ezért.
Azt mondja:
Hát én nem is tudok róla, hogy én utcabizalmi vagyok. Hát mióta vagyok én utcabi-

zalmi?
Azt mondja: 
Mostantól kezdve.
Ez így volt. Ez tényleg így volt. Hát osztán édesapámnak akárhogy volt, be kellett 

adni. Megfenyegették, hogy ha nem adja, akkor viszik őt.59

Nagy gondot jelentett a falvakban, hogy a lakodalmakra sem igen adtak vágási enge-
délyt. Erről a kérdésről született is egy szocialista hepiendes operett is, a Boci, boci tar-
ka. A valóság persze kegyetlen volt. Harangozó Lászlóék, bár szomszédjukban lakott a 
párthű tanácselnök, nem voltak kivételezettek. A feketevágást csak nagy titokban merték 
elvégezni. A katonaidő letelte után ötvenhárom őszén a házunk előtt közvetlen ott lakott a 
tanácselnök, a B. Antal. A szüleim alig várták, hogy nősüljek meg. Az istállóban volt egy 
növendék bikánk meg egy növendék üszőnk, hogy majd azokat a lakodalmamra levágják. 
És akkor maga a tanácselnök, aki tőlünk hordta a tejet nap mint nap, mondta, hogy:

Jani bácsi, tudom, hogy lakodalomra készülődik, de ne próbálja levágni valamelyik 
növendék jószágot, mer – aszongya – én fogom magát följelenteni, én fogom magát el-
vitetni.

Úgy hogy a lakodalomra édesapám nem merte levágni őket, hanem elmentünk. 
Valahol Úszódon vett birkákat. Direkt délután indultunk, vittünk vagy négy-öt viharlám-
pát, és amikor hoztuk Úszódról a birkákat hazafelé, akkor ott a Békásba lehajtottunk 
a fűzfák közé, mélyen bementünk oda, hogy az útról ne lehessen észrevenni bennünket. 
Meggyújtottuk a négy-öt viharlámpát. Fölakasztottuk a fűzfákra és ott vágtuk le a bir-
kákat. Ástunk egy nagy gödröt, hogy a bőröket meg a beleket oda eltemessük. Így lett a 
lakodalom megtartva.

Kelemen Imre szülei elkerülték a kulákságot, bár édesapja korábban cséplőgép-tu-
lajdonos volt. Szerencséjére még idejében ipari munkás lett, felhasználva asztalos kép-
zettségét. Kis birtoka felesége nevén volt, neki kellett a beadást teljesítenie. Ő is egy 
volt abból a 400 ezer parasztból, akit a közellátás veszélyeztetése miatt börtönre ítéltek.

Kezdődtek a Rákosi-évek. Hát abból nagyon szomorú emlékünk van. Mivelhogy az 
apám asztalos volt, elkerült a kalocsai szovjet reptér építkezésére. Asztalosműhelybe. 
Ott dolgozott. Én és az öcsém idehaza voltunk a földdel dolgoztunk. Hát öt hektár föl-
dünk volt. olyan tizennégyezer öl. A földmunkákat mind a nagybácsitól tanultam, mert 
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ő állandóan velem volt, sőt többet volt velem, mint az apám. Két lovunk is volt meg egy 
tehenünk. Meg kocsi, szerszám. Eke, fogas, borona. Tartani szoktunk három-négy disz-
nót. Hát persze baromfi is volt elég.

Apám a reptéri asztalos műhelybe dolgozott, mi meg idehaza földdel. S mikor beadás ideje 
volt, elfelejtettük bejelenteni a krumpliszedés kezdetit. Ez volt a nagy bűn. A beadást bevit-
tük, és ezt be is vallották az emberek, az átvevők. Arra akarták őket rászedni, hogy mondják, 
hogy a Kelemen kis krumplit hozott, aprót. Akkor ők azt mondták, hogy azt nem mondhatják, 
hogy aprót hozott, mikor szépet hozott. Teljesítette a beadást. Hát akkor másba nem tudtak 
belekötni, csak abba, hogy nem jelentötte be a krumpliszedés kezdetit. És akkor úgy nézett ki, 
hogy saját krumplinkat meg akartuk lopni. No, és akkor szeptember nyolcadikán főzte anyám 
a búcsúi ebédöt, meg hát jön az apám haza, meg meghívja egy-két barátját vacsorára. És 
akkor betoppant egyszer egy rendőr, kerékpáros rendőr puskával.

Jó napot kívánok.
Köszönünk neki vissza.
Kelemenné, szödje össze a ruháit, kis türülközőt, ezt azt tisztálkodási eszközöket, és 

bekísérem magát a bíróságra.
Az anyámat, mer apám már állami ember volt és anyám dolgozott a földdel. Hát ak-

kor már én is megrémültem. Befogtam a lovakat, és bevittem a bíróságra az anyámat. 
Megkérdeztem a rendőrt:

Bátyám, csak nem akarják anyámat letartóztatni.?
Azt mondta a rendőr, egy idősebb bácsi volt: Jóhiszemű ember volt, látszott rúla. Azt 

mondta, hogy:
Már is le volt tartoztatva, hogy én beléptem az udvarba.
Akkor erre a rémületre azt se tudtuk, hogy mit csinálunk. befogtam a lovakat, anyá-

mat bevittem a bíróságra, Kalocsára a Járásbíróságra. Hát nem tartott a tárgyalás tíz 
percig. Elitélték tizenegy hónapi börtönre ezért.

Magam se tudtam, hogy mit csináljak. Belökték anyámat a cellába, aki még soha nem 
volt ilyen helyzetbe. Egyszerű parasztasszony volt. Hát persze sírni kezdett. Valaki azért 
megsúgta neki, hogy föllebbezzen. Azt se tudta, hogy mi az: föllebbezni.

És akkor hát föllebbezett szerencséjire még. No, utána kikötöttem a lovakat bíróság 
előtt. Kozma Jani bácsitul kértem egy kerékpárt, kiementem a reptérre, megmondtam az 
apámnak, hogy mi történt. Ő a gyalukat a kezibül azonnal kiejtötte, úgy megrémült, és 
kezdte szidni rendesen a kommunistákat. Ami belefért. Összejöttek akkor ott a munka-
szolgálatos katonák, akik ott dolgoztak, olyan kulákgyerekek, meg politikailag megbíz-
hatatlanok.

Mi van Pali bácsi? Mér szidja ezöket a gyönyörű kommunistákat?
Azt mondja: Letartóztatták a feleségömet a krumlibeadás miatt. Gyütt a fiam szólni.
Meg vótak rémülve mindnyájan. Ezök a dicsőségös kommunisták! Ez úgy 1953-ba 

vót. Ha jól emlékszöm.
No, akkor azzal a kerékpárral, amit a Kozma jani bácsitul kaptam, apámmal ketten 

elmentünk a bíróságra. Hát osztan aztán az apám torkaszakadtábul ezöknek a jogászok-
nak, ügyészöknek.

Engöm csukjatok le, ne a feleségömet! Rohadt, gyilkos kommunisták!- ami belefért.
És őtet már ezért nem ítélték el, őtet hagyták. Kikiabálta magát és jöttünk haza.
Az Okvátovity Feri bácsinál volt egy ilyen számüldözött városi főügyész, Máté-Tóth 

Gyula. Azok laktak ott. Kalocsáról kiűzték őket Bátyára. A fiatalok a bálba vótak, a fia, 
mer az is ügyvéd vót. És ott a bálba hallotta meg, hogy mi történt a Kelemen nénivel. És 
akkor hazajöttek, mi meg ottan vártunk, mint két árva az apámmal.. Hazajöttek



58 FEHÉR ZOLTÁN: A BÁTYAI PARASZTSÁG SORSA...

Valóság • 2018. február

Jó estét, doktor úr.
Jó estét, Pali bácsi. Mi történt? Jöjjenek be.
Bementünk, s elsorolt az apám ezöket, ami történt. Azt mondta az ügyvéd:
Pali bácsi, Marica néni föllebbezett. Vád-bűn nincsen. Ha nem tudom Kecskeméten 

elintézni, le fogok mondani a diplomámrul.
És úgy is történt. Elvállalta az ügyet, megírta a jelentést. És három hónap múlva 

jött a kecskeméti tárgyalás. Addig előzetesen vót becsukva. Állampusztán dógozott. 
Cukorrépáztak, meg mit tudom én mit. Úgy hogy három hónap után mondták neki, hogy 
szödje össze a holmiját, és viszik Kecskemétre a tárgyalásra. Ott akkor találkozott a 
Máté-Tóth Gyuszival., az ügyvéddel. Kezdődött a tárgyalás. Előadták, ahogy történt. Az 
ügyvéd nagyon szép védőbeszédöt mondott. Aztán a bíró úr azt mondta, hogy:

Kéröm, ebbe az asszonyba semmi bűnt nem találok. Azonnal szabadlábra helyezzük.
Azt mondja: Ez a büntetés is sok volt ezért, hogy elfelejtették bejelenteni a 

krumpliszedést.
Ez tulajdonképpen egy olyan dolog volt, hogy minden faluban csináltak egy-két ilyen 

húzást elrettentő példának. Megijednek majd a népek és szakadatlanul vigyék be a ga-
bonát, a beadást hordják be.60

Perity János szegényparaszt volt. Életében sok mindennel próbálkozott. Ő a hivatalos 
propaganda szerint szövetségese lett volna a Pártnak. Értelmes ember lévén azonban 
nem tudott egyetérteni az állami szintre emelt gazemberségekkel. Szembe mert szállni 
a tanácselnökkel is, amikor arra akarta kényszeríteni, hogy falubelijeitől transzferáljon 
(végrehajtson.) Ötvenháromba a tanácsnál dógoztam. Város és községgazdálkodási 
osztály vót. Serényi vót a tanácselnök, oszt kiküldött vóna transzferálni, de én nem akar-
tam, ezért megbüntettek. Ez vót a beadásoknak az ideje. Tudja, mi az a transzferálás? 
Végrehajtás. Hát én nem mentem el. Akik ott dógoztak, úgy hálálkodtak, hogy én nemet 
mondtam, mer ők nem merték mondani, hogy nem akarnak menni. Én meg mertem mon-
dani. Olyanokhoz kellett volna menni, aki nem tudta teljesíteni a beadást. Azokhoz kel-
lett vóna elmenni, és elhozni a malacot, vagy ami ott vót, kukoricát vagy valamit. De én 
nem mentem. A kulákokat röndőték ki kocsival, hogy vigyék a transzferálókat. No, akkor 
hoztak Kalocsáról ilyen egyéneket, akik végrehajtották a transzferálásokat.61

Azt szokták mondani, hogy az éjszaka a tolvajok ideje. Így is van ez normális időkben. 
Abnormális időkben azonban minden megváltozik. Az ordasiak őrzik annak emlékét, 
hogy a török hódoltság alatt éjszaka aratták le a búzájukat, nehogy a törökök észreve-
gyék, hogy a magukét lopják. A szocializmus évtizedei alatt is minden a feje tetejére állt. 
Édesapám éjszaka lopózott be államosított, lepecsételt ajtajú nyomdájába, hogy kisebb 
nyomtatványokat elkészítsen. Éjszaka volt a templomi esküvője a tanítónak, hogy ne lássa 
senki. És éjszaka szántottak, hogy megmentsék a gazdát, ne vigyék koncentrációs táborba. 
A kuláknak nyilvánított nagygazdákra külön adókat vetettek ki (nagyobb összeget jegyez-
tettek velük a békekölcsönön), elvették nagygépeiket, házukat, gyermekeik elől elzárták 
a tovább tanulás lehetőségét. Bátyán egyébként mintegy 25 gazdát nyilvánítottak kulák-
nak. Közülük nem egy birtoka nem érte el a 25 kh nagyságot, de mert cséplőgépe volt, 
paprika-nagykereskedő volt, úgy kezelték őket. Igyekeztek lehetetlenné tenni az életüket. 
Gátlástanul uszítottak ellenük. Erről így mesélt Bányai László:

A beadások idején Illés nagyapámékat egészen másként kezelték, mint másokat. Illés 
nagyapámnak 2200 holdas birtoka volt. Ebből 25 hold volt Bátyán, a többi meg túl a 
Dunán, a Szuprics-puszta mellett. Ő akkoriba vagonszámra szállított paprikát külföldre, 
mert paprika-nagykereskedő is volt. Na, hát emiatt nyilvánították őket kulákoknak. Az 
egyik este jön nagyapámhoz a kisbíró, hogy másnap kilenc órára jelentkezzék a tanácshá-
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zán, mert el fogja vitetni a Barna elvtárs, mivel a Hármashatárnál nyolc hold földet nem 
vetett el. Szabotálta a vetéstervet. Erre nagyapám azon nyomban elment a barátjához az 
öreg Hernerhez, hogy mit csináljon. Az meg mindjárt indult a kocsmába, és az ott lévő 
emberekből vagy nyolcat fölfogadott, hogy éjszaka végezzék el a vetést. Másnap nagyapám 
nem jelent meg a tanácsházán, hát nagy mérgesen jött a tanácselnök, a Barna.

Maga mér nem jelent meg a tanácsházán? Már várják a rendőrök
 Alig akarta elhinni, hogy a nyolc hold el van vetve.62

A klasszikus magyar néprajzi kutatás tárgyáról, a magyar parasztságról, a paraszti 
társadalomról, gazdálkodásáról, életmódjáról a legutóbbi időkben már csak a pusztulást, 
vagy finomabban szólva a teljes átalakulást tudjuk regisztrálni. Az emlékezők, mint 
adatközlők, mai személyiségükben szembesülnek történeteik idején élt egykori önma-
gukkal. Ma is úgy látják, az akkori hatalom kiszipolyozta, becsapta őket, s a hatalommal 
szemben nekik volt igazuk. Adatainkban – a szóbeli emlékezéseken kívül – egyre na-
gyobb szerepet kapnak az írásos dokumentumok. A polgárosuló parasztság bátyai kép-
viselői elsősorban a paprika-nagykereskedők voltak, akik már a két világháború között 
egyszemélyes irodát vezettek lakásukban. Kiterjedt levelezéseket folytattak. Gondosan 
félrerakták postai küldeményeik másolatait, irataikat. Aktívan bekapcsolódtak a politi-
kai életbe, aláírásokat gyűjtöttek, beadványokat szerkesztettek, küldöttségekbe jártak a 
minisztériumokban. A gazdálkodás hagyományos rendjét erőszakosan megváltoztató 
állami beavatkozások, az irányított terménygazdálkodás, óriási mértékben megszaporí-
totta minden gazdaság iratanyagát. A Rákosi-rendszerben tanulták meg a falusi emberek, 
hogy akár egy tanácsházán kapott fecnit is fontos megőrizni. Számtalan példa volt rá, 
hogy hiába teljesítette beadását a gazda, ha elvesztette a róla szóló bizonylatot, emiatt 
még egyszer behajtották rajta. Ezért őrzik ma is féltő tisztelettel még a tízéves gáz- és 
vízszámlákat is. Így maradhattak meg az 1950-es évek beadási könyvei és egyéb doku-
mentumai sok családnál. A néprajzkutató pedig, mint a haldokló paraszti kultúra különös 
bizonyítékait, felhasználhatja ezeket egy korszak bemutatására.
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