
T.i:rgy: Osztopán795 község feltérkCJ)czCSC. 

Jelentés. 
Kaposva:r. 1950. augusztus 4. 

Jelentem, hogy Osztopán község feltérképezése socin a köve.tkczö adatokat gyűjtönem. 
A község összes földterülete 2 714 kat. bold,7.96 ebből a k,.dákok kezén 256 kat. hold van,~ö
zépparasztok kCZCll 1 887 kat. hold füld van. újgazd.'lk és kisparasztok kczCD 662 kat. h , 
tszcs birtokában 210 kat. hold, Állami gazdaság a község területen nincs. A közsé@.2en 
ideig tagosítás még nen1 volt. A községben tszcs egy működik, 2.8 taggal.797 A~'ld~ 
szétszórtan fekszik. 
Az összlakosság létszáma 1 442 fö,798 k'l.tlakok száuta 12 csaliid, k0ZCJ)paraszt~· 1 ·s
parasztok 139, újgazda 12 1 fö, az állami téglagyár dolgozóinak száma 48@ · · · dol
gozó 5 fö. 
A község területén az ?vIDP alapszcrv[czet] működik 18 taggal és 10 ta ö A Független 
Kisgazdapártnak: 200 tagja van, más politikai párt a községben okratil..·us 
tömegszervezetek a következők működnek: DISZ 30 D:ÉFOSZ 
130 taggal, földnúves-szövetkezet 254 taggal és az ún öchlck. A 
község területén csak a katolil..7.ts egyh.áz működik. A k 
rus és evangélil..7.ts vallásúak. 799 A község nemzetiségi n 
sz.i:rmazású. A község összlakosságának :illampolg:·C:;;;·ta,~c· ;.'~;;;,·=--. 
zök talalh.·nóak: a posta és a vasútállomás. 
A Horthy-fasizmus idején a Kisgazdapárt m - aggal A Kisgazdapárt[mak] a fa-
sizmus idejében mint egyedülálló pártnak r gy befolyása volt a k"l.11..'lkok és a kö-
zépparasztok körében. a kisparasztok kis 1 · 1b voltak a part tagjai. A nincstelen parasz-
tokat a pártba fel sem vették. A párt csza:r János k-ulák. 60 éves, Vágncr József 
közCJ)paraszt, 49 éves és Benkő József •öZCJ)parasztok voltak. 
A Kisgazdapárt volt vezetői szor latot tartanak fent és tartanak a községben lévő 
többi kulákkal, akiknek ne~~"\! ezök: V.i:rosi Vince, Zsinkó Pál, Rwni Lajos, Rumi 
Gergely, Huszár Istvan, Ko • ·os, aronics János, Ma:riin József volt honv. hadgy.soo és 
idős Márián József volt h~~d I Mióta idős Márián Józsefet mint igazgató-tanitót a köz
ségből áthelyczt~~~pcsolatuk megszakadt. 

~;!4i~;~~tak a ~~~=~:!~~~{r~t~1~~~a:t:~1~ i:i 
fer-pártnak:804 35%-kal sikertilt az elsőséget megszerezni. Annak ellenCfe, hogy ilyen part a 
községben nem is mftködön. A választások elön éjjel Pfeifferék több izben röpcédulakat szór-
tak a faluban és a kisgazdapártban fellépő viszilykodasok folytán sikerült Pfeifferéknak az 
elsőbbséget megnyerni. Pfeifferék mellen nagyobb agitációt fejten ki Koleszár János 24 hol-
das k'"lllak, a volt Kisgazdapárt akkori jelenlegi elnöke és Városi Vince 8 holdas középparaszt, 
nevezen csak névleg középparaszt, a földjCD.ek másik részét beadta a tszcs-be azért, hogy~ne 
nunösitsék kuliknak. 1949-es választásokon a választók 100°/ o-ig a Népfrontra szavaztak. Az 
iskolák illamosításanál, a Mindszenry-ügy8°S tárgyalásánil a pap nyilvános agitációt nem 
ten ki. A községben demokráciaellenes tüntetés és tömegmegmozdulás nem volt. ~ 

A mezögazdasági munkálatok során az aratás 100°/4-ig, a cséplés 100%--ig. a ~ar ó~ 
99%--ig zökkenömentesen folyt le. A tarlóhantisll31 elmaradon 1 % fö ldtertilet a fo · , 
amit rövid idön belül felszantanak. A beszolgáltatást 101 o/o-ig teljesítenék. E ~ 1 en, 
aki zsizsikes gabonit akart beszolgáltatni, a rendörseg az eljárast megin ·10 ev · Zsinkó 
Pál. Nevezen letartóztatasá.t az egész község lakossága helyesnek tanona. 
egy részétöl meg akarnak szabadulni és át akarjak adni a tszcs-neks06 .di.. ö 
elöre várnak, és elóbb akarjak látni, hogy, hogy dolgomak a tszcs
része is csak akkor lép be a tszcs-be, ha többet tudnak keresni. 
A téglagy.ir nmnk.isai meg vannak elégedve keresetükkel és $yes arabbérezés beveze-
tesét. A kulákok közt hangadó Zsinkó Pál, 45 éves, nös, 20 ho ak, aki zsizsikes gabo--
n..it akart beszolgáltatni. Koleszaf János 24 holdas kis~i e ·k. Molnár István, nös, 35 
éves, 20 holdas kulák 10 hold földet már átado J.anli gazdasagnak, csé:plógép-
bercndezéssel rendelkezik.. A faluban a kulákok~-- árnak, de nem rendszeresen. Ez 
ideig ellenséges tevékenységet nem leheten észlel · p lakasára nem járnak és a pap sem 
Litogatja meg öket. Ha az utcán a pappal tal · 6 -·or elbeszélgetnek vele. A helyi pap a 
demokcici.inak nem híve , 20 hold földje v. · t 1Lik szerepel. A füldjét felesbe kiadta. A 
békeivet csak kétszeri felszólítás utin · azzal indokolta, hogy elöne már a kaposvári 
tanfelügytlósé.gtól kint voltak nála es már aláirta. A papnak a tömegbe.folyása in-
lcibb a nőszemélyek felé orientál · ak akkor járnak a templomba, amikor nincsenek: 
elfoglalva \:11am.i süt~ós um*nka·· '31. • ~~ ~á~tagjai köz:ül kevesen járnak t~~lom-
ba. A katoli1.7.1S egyház keret működilc a Rozsafüzer asszon)'Xör'07 15 taggal. TagJat sze
gény parasztok asszon~- , yaiból tevödik össze. Vezetöjük id. Perák Jánosné, 38 
éves, 8 kat. hold fi~-1d·-- · '3ll. lenlegi működésük abban á.11, hogy mise vagy litánia után a 
templomba összej ·· ek • hosszat itnádkomak. E2Véb vallasos szd.."1ák nem müködnek. 
A községben volt~~-r rendömyomozó, Volksbunci108 SS,809 Huny~di-páncélos,sio nyilas 
pártfunkcio~~ tonatiszt id. !Ylirián József volt honv. szds.,811 J....;,11.ák, a tankerületi 

íoigazgatóság nevezett igazga1ó-tanítót a községböl 1950. júliusban áthelyezte. Ifj . Márián 
József honv. hdgy."', k11lák, Szolnokon teljesített szolgála1ot, 28 éves, nös, egy gye,meke 
van. Nevezettek a Vöiös Hadsereg elöl Nyugatra menlek és 1945. május végén Nyugatról 
haz.atértek. Nevezettek még mindig jobboldali magatartást tanúsítanak.. Nem szeretik a sze-
gény parasztok környezelét. 1938-ban leventeok1ató volt Rumi Gergely, 50 éves, 25 holdas 
k11lák, nös gyermeke nincs. 1949-ben 20 hold földel beadott a tszcs-nek. Rumi után id. Márián 
József lett a leventeok1aló. Fent nevezett személyek baráti köre k11lákságból és tanilókból~ e
vödik össze. Idegen személyek ökel nem látogatják. 
1950. \Ill. 28-án, a fenlebb már megemli1en Zsinkó Pál , 45 éves osztopáni lakos, 2~hol 
k11lák, zsizsikes gabonál szolgá!Iatott be a földmives-szövelkezeti raktárba, mellyel sza~ 
cselekményt kövelett el. 1 q 80 kg gabonát egy másik k11lák társával kiildte a já~,r. ~ól~ 
ves-szövetkezet rak1árába. Ahol megállapították, hogy az egyik zsákban Iaval · · ga-
bona volt benne, amel}nek tetejére idei frissen kicsépe!I búzát rakott, ho~ 1 á amot 
be tudja csapni Ezt a gabon,_1átvevö azonnal eszrevene és a bel)i rendö · e tene. A 
helyi rendörörs azonnal intézkedett és Zsivkovicsotsi4 letartóztatták, ille e venék. A 
falu lakossága helyesli a rendörsé.g eljárását Zsinkóval szemben~-
101 %-os beszolgáltatási eredményén. Más szabotázscselekm· 
megnyilvánulás a községben nem volt észlelhelö. ., '3 


