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Előszó

2018 decemberében volt hatvan éve, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi
Bizottsága úgy határozott, hogy a korábbi ígéretekkel szemben mégiscsak végrehajtják a
mezőgazdaság teljes körű kollektivizálását. Míg a propaganda felhőtlen jövőt ígért, addig
a kollektivizálás nyomában a falvakból háborús exodusszal felérő elvándorlás indult meg,
s a földjétől, jószágaitól és gazdálkodási eszközeitől, sőt esetenként házától is megfosztott
parasztság néhány év leforgása alatt megszűnt társadalmi nagycsoportként létezni.
Az évforduló alkalmából a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Országgyűlés Hiva
talának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága Sorsfordítás. A paraszti társada
lom felszámolása, 1945–1962 címmel szervezett konferenciát 2018. március 23-án az
Országház Delegációs termében, amely ugyanezzel a címmel a kollektivizálás történéseinek
és következményeinek szentelt emlékévben indított vándorkiállítás nyitóeseménye is volt.
Kötetünk döntően az MTA BTK–NEB közös Vidéktörténeti Témacsoportjában részt vevő
előadók tanulmánnyá szerkesztett előadásait tartalmazza.
Bár az MSZMP KB 1958. december 7-ei határozatában csak „termelőszövetkezeti
mozgalomról”, a „mezőgazdaság szocialista átalakításának” „gyorsításáról” olvashatunk, a
sorok közötti üzeneteket dekódolni tudó kortárs figyelmét nem kerülhette el az sem, hogy
a határozat mint – az amúgy a pártállam által uralt – sajtóban a téeszszervezés terén terjesztett egyik „helytelen nézetet”, „az önkéntesség elvének feltétlen betartását” bírálja, s azt,
hogy a sajtó „egyoldalúan az alacsonyabb rendű szövetkezeteket népszerűsítette”.1 A kérdéssel kapcsolatos viták bemutatásakor a KB mint testület ugyan a mérleg nyelvének szerepébe pozicionálta magát, a határozatban mindenesetre azt is deklarálták, hogy „[v]oltak
olyanok, akik szerint az egyénileg gazdálkodó parasztok jövedelmét általában jelentősen
csökkenteni kell, mert csak így lehet őket a szövetkezetbe való belépésre bírni”.2 A határozat ezt követően részletesen foglalkozik a mindehhez szükséges agitációval: „erősítjük a
munkásosztályban annak tudatát, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezése az ő legsajátabb ügye, az ő feladata a parasztságot a szocializmus útjára vezetni”. Az ötvenes évek
első felének agitációs gyakorlatát, majd az ’56-os forradalmat követő megtorlást, a pufajkások terrorját megtapasztalóknak mindez előre jelezte a téeszszervezés várható techni
káit, főleg, hogy eközben a párt azt is deklarálta, hogy „állandó figyelmet fordítunk a falusi
1 Közlemény
2 Közlemény
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osztályellenség és a kapitalista tendenciák elleni harcra”. A tétet egyértelművé tette, hogy
„[e]z a harc az egész párt ügye”.3
A később túlkapásnak beállított, valójában a KB határozatának való megfelelésből következő rendszerszintű erőszak jól levezethető abból a passzusból, amely egyrészt a megyei
pártbizottságok feladatkörébe rendeli a téeszszervezést, másrészt pedig olyan húsz–negyven
fős falusi szövetkezetfejlesztési bizottságok létrehozásáról rendelkezik, amelyek folytassanak
„módszeres agitációs-szervező munkát. Ezt a munkát ne hagyja abba az első kedvező eredmények után, hanem folytassa mindaddig, amíg a határrész vagy a község egyénileg dolgozó
parasztjainak nagyobb része be nem lép a termelőszövetkezetbe, ill. termelőszövetkezeti
csoportba, sőt lehetőleg addig, amíg a falu szövetkezeti faluvá nem alakul”.4
A kollektivizálás a magyar társadalmat ért utolsó tömeges állami erőszak volt a
20. században. Kötetünk ennek a kibeszéletlen, még a szakirodalomban is kevés figyelmet
kapott társadalmi traumának kíván emléket állítani. Az erőszakos kollektivizálás 1948 és
1956 közé eső szakasza, s főleg az 1958 és 1962 között végrehajtott második hulláma, brutalitása és a diktatúra céljai értelmében vett eredményessége dacára a magyar társadalom
máig kibeszéletlen traumája. A paraszti társadalom felszámolása a város és vidék közös
története, tragédiája, aminek a szocialista iparba kényszerített, később ipari munkásként
dolgozó tömegek és utódaik emlékezetében éppúgy fontos helyet kell kapnia, mint a falvakban élőkében, hiszen ezen évek történései múltjuk egy darabja, a családi történet fontos fejezete. A magyar falu megtörése és a paraszti társadalom felszámolása – bár már
1945-ben megkezdődött – valójában nem az 1950-es évek, az úgynevezett Rákosi-korszak
hozadéka, ahogy ez a köztudatban él, hanem a Kádár-rendszer idején történt.
1945-ben a világi és egyházi nagybirtokok „igénybevételnek” mondott elkobzása, majd
a kommunisták népszerűségét megalapozni kívánó földosztás gazdaságilag megsemmisítette a magyar arisztokráciát, és megfosztotta a hazai egyházakat az iskoláik és egyéb intézményeik fenntartását szolgáló létalaptól. A magyar társadalom már 1945-től szembesült a nyelv
kisajátításával, a Magyar Kommunista Párt által használt beszédmód, frazeológia egyeduralkodóvá vált a sajtóban és a hivatalos kapcsolattartásban. Ellenségképükkel és céljaikkal össz
hangban új, a társadalmat manipuláló fogalmakat vezettek be – „reakciós”, „klerikális”, „kulák”, „kolhoz” –, míg más esetekben bejáratott jelentésű, régóta használatos szavak kaptak
más jelentéstartalmat. Ez utóbbira jó példa a szövetkezet szavunk. Az 1945-től szovjet mintára létesült szövetkezetek alapvetően különböztek a két világháború között Magyarországon működőktől, amelyek önkéntes alapon szerveződtek – többnyire a termékek közös értékesítésére –, és a vagyongyarapításnak is fontos eszközei voltak.
A proletárdiktatúra fokozatosan foglalta el a közhatalom és a közélet minden területét.
Az 1945-ben földhöz jutott gazdák számára a „juttatott álom” a növekvő kötelező beadások, kényszerszerződések, a gyakorlatban szintén kötelező békekölcsön és a kriminalizálás
miatt egyre inkább rémálommá változott. A tömegesen, törvénytelenül és indokolatlanul
3 Közlemény
4 Közlemény
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alkalmazott állami erőszak, a kulákoknak kikiáltottak internálása, a gazdálkodók perbe
fogása „közellátás veszélyeztetése”, „szabotázs”, „izgatás” vagy más koholt vádak alapján, a
téeszbe pofozás a pártpropagandában, sőt a történeti szakirodalomban gyakorta a „mezőgazdaság szocialista átszervezése” néven szerepel, amely még akkor is erős eufemizmus,
ha a szocializmust egyfajta „modernizációs programként” fogadnánk el. (Megjegyzendő,
hogy Fritz Baade magyarul Versenyfutás a 2000. évig címmel megjelent, 1965-re már a
harmadik kiadásnál tartó kötetében a fordító a szovjet gyakorlatot következetesen mint
„kényszer-kollektivizálást” ültette át magyarra, ami jelzi, hogy az akár a korabeli magyar
gyakorlatot is minősítő áthallások átcsúsztak a cenzúra rostáján.)5
A magyar társadalom sokáig nagyon szívósan ellenállt, aminek kiváló példái az erőszakos téeszesítéssel szembeni nőtüntetések. 1956 előtt még jelentős volt a magángazdálkodók által birtokolt földterület, nemritkán a működő téeszek is – gazdasági megfontolások alapján – kénytelenek voltak bérbe adni nekik földjeik egy részét. 1956-ban a magyar
társadalom fellázadt a proletárdiktatúra ellen, a vidéki Magyarország – amely néhány nap
alatt felszámolta a diktatúra közigazgatását, a tanácsrendszert, és létrehozta saját forradalmi önkormányzati szervezeteit – egyik legfontosabb követelése a kötelező beadások eltörlése és az erőszakkal szervezett téeszek feloszlatása volt.
A második téeszesítési hullámra az 1956-os megtorlás árnyékában került sor. Az állami terror nem érte be az egykori forradalmárok üldözésével, a politikai nyomozó szervek, a rendőrség és a frissen szervezett karhatalmi erők – kiemelten a munkásőrség – 1958
végén összehangolt támadást indítottak a falvak ellen, és néhány év alatt felszámolták a magyar paraszti társadalmat. A hatalom egy kvázi polgárháborús szituációt idézett elő,
amelyben a védekezésre alig képes falusiak kerültek szembe a céljai eléréséért a végsőkig
harcoló államhatalommal. Talán távoli párhuzamnak hat, ha a pártállam militáns gondolkodásmódját Brezsnyev néhány sorával világítjuk meg, amelyeket a kazah szűzföldek ötvenes évekbeli feltörésére emlékezve vetett papírra, de Brezsnyev sorai mégis jól érzékeltetik azt a mentalitást, amely az érintett emberekre csak mint a kitűzött célok árnyékában
leküzdendő problémára tekintett.
Már volt alkalmam összehasonlítani a szűzföldi hőskölteményt a fronttal, a hatalmas ütközettel, amelyet a párt és a nép nyert meg. Mi, frontharcosok, a háború emlékétől semmiképp sem
tudtunk szabadulni, a hasonlat azonban találó. A szűzföldön természetesen nem volt lövöldözés, bombázás, ágyúzás, de minden egyéb igazi ütközetre emlékeztetett. S ahhoz, hogy elkezdjük az ütközetet, ugyanazzal a katonai kifejezéssel élve, elsősorban át kellett csoportosítanunk
az erőket, fel kellett zárkóztatnunk a hátországot, s ez nem volt egyszerű dolog. […] Központi
bizottsági dolgozószobámban ott függött Kazahsztán nagy térképe. Akárcsak annak idején a
fronton, ahol a katonai alakulatok elhelyezkedését, hadműveleteik térségeit és a támadások
irányát feltüntettem a térképen, most is a köztársaság térképén megjelöltem a gazdaságok és
bázisaik helyét. Bekarikáztam a támadás fő bázisait: a feltörésre váró földekhez legközelebb

5 Vö.

Baade 1965, különösen 78–80, 85, 92.
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levő városokat, állomásokat, településeket […]. Vörös zászlócskákkal jelöltem a létrehozandó
új szovhozok majorjait.6

A hódító hadjáratba kezdő hatalom cinizmusát Brezsnyev elődjének, Hruscsovnak
egy, a magyarországi kollektivizálás közepén, 1960-ban tett megjegyzésével illusztráljuk.
„Nem akarom megsérteni az egyénileg gazdálkodó parasztokat. Magyarországon egyelőre
nem minden paraszt lépett be a szövetkezetbe. Türelemmel kell bánni velük. Mint mondani szokás: minden gyümölcs a maga idejében érik be.”7
Az erőszakkal létrehozott kollektív gazdaságok gyümölcse valóban beérett. A téeszekbe kényszerrel beléptetett, de ott tisztességgel helytálló egykori gazdák kiöregedésével,
akik viszont gyermekeiket már nem a mezőgazdaság irányába terelték, a magyarországi
falvak az országosan jelentkező demográfiai válságnál is súlyosabb helyzetbe kerültek.
Váteszként szól minderről az a Fejér megyei, félelmében anonimitását megőrző személy,
akinek 1960 elején kelt leveléből kötetünk főcímét is kölcsönöztük:
Szeretném ha tudnának aról ami öt héten keresztül történt Fehér megye déli részébe Cecén
Alapon Sárszentmiklóson Sárbogárdon. […] először kezdték a bányászok azok nem értek el
eredményt azután jöttek a Stalinvárosiak azok ki vetköztek minden emberi érzésükből. […]
idős munkába megrokant embereket leköpdöstek asszonyokat lekurváztak akikel így sem
boldogultak azokat meg berendelték a tanácsházho azokat meg otan különféle megfélemlítésel szidásal rugásokal pofozásal apjuk édes anyjuk szidásával végül meg náluk levő revolverek
mutogatásával érték el azt hogy kicsikarták a védtelen emberekből azt hogy aláírták a belépési
nyilatkozatot. […] az elődgyeinktől halotuk azt hogy volt it tatá meg Török dulás régen de ma
gyar dulásról csak most halotunk először ha minden áron T eszt akarnak akor jelentsék ki
nyiltan mit akarnak ne kínozák itt azokat a jó munkás embereket akiknek egy jó nagy része
már megrokant a becsületes munkába mert a mai fiataloknak azoknak nagyrésze úgy menekül el a falujából mint a vesztő helyről ahogy menekülnek az emberek, majd ki fog itten dolgozni pár év mulva az öregek meghalnak a fiatalok meg menek a városba ezt az ősi földet ithagyák majd a gaz fogja bírni.8

Ha e keserű sorok által megjövendöltek a maguk konkrétságában nem is váltak valósággá, mostanra kétségkívül kijelenthető, hogy a kollektivizálás a magyar társadalmat a
20. században, békeidőben ért legsúlyosabb trauma. Kötetünk tanulmányai egyrészt arra
vállalkoznak, hogy érzékeltessék az ötvenes évek agrárpolitikájának gyakorlatát, másrészt
primer források alapján áttekintést nyújtsanak a kényszerkollektivizálás záró hullámának
lokális és megyei mintázatairól.
Galambos István–Horváth Gergely Krisztián
6 Brezsnyev

1979, 8, 12–13.
1962, 264.
8 Betűhíven közölt névtelen levél egy szerkesztőségnek. „Kelt egy megnem nevezet Faluba”, 1960 eleje.
MNL OL M-KS 288. f. 28. cs. 21. ő. e. MSZMP KB Mezőgazdasági Osztály, 287–288. Közli Ö. Kovács
2015, 469. Kiemelés tőlünk – H. G. K.–G. I. A kontextushoz lásd Czetz Balázs jelen kötetben szereplő
tanulmányát, különösen 157–162.
7 Hruscsov
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(A Párt agrárpolitikájával kapcsolatos egyes kérdésekről és a termelőszövetkezeti mozgalom továbbfejlesztéséről) 1958. december 7. In Vass Henrik–Ságvári Ágnes (s. a. r.): A Magyar Szocialista
Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956–1962. Második, bővített kiadás. Budapest, Kossuth
Könyvkiadó, 1973. 286–293.
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A földosztástól a magyar paraszti társadalom
felszámolásáig

Közelítésmód
A legfontosabb történetkutatói feladatnak a „dolgok” néven nevezését tartom, úgy, hogy
az megfeleljen a kortársi életvilágokban élők tapasztalatának, miközben megmagyarázzuk
a történések összefüggéseit.1 Ez persze korántsem olyan egyszerű, hiszen többek között
értékrendek, nézőpontok és léptékek különbözése is befolyásolja a válaszainkat. Különösen érvényes ez az 1945-től kezdődő időszakra, amely az intézményesült erőszak, az 1990
előtti emlékezetpolitika és az emlékezetekben elraktározott emóciók konfliktusa miatt
szimbolikus jelentőségűvé vált.
Melyek voltak azok a társadalom- és történelemformáló tényezők, amelyek a korabeli vidéki Magyarországon élők múltbeli tapasztalatait és jövőképét meghatározhatták?
A kérdésre adott válasz megfogalmazásához egy olyan értelmezési keretet választottam,
amely megítélésem szerint alkalmas a kortársakkal történtek életszerű ábrázolására és az
összefüggések megmagyarázására. Egyik fő állításom az, hogy 1945 többszörös értelemben is olyan társadalomtörténeti esemény, amelyhez elsődleges előzményként a háború
összes tényezője hozzátartozik. Utóbbiakkal azonban részletesen nem foglalkozom, hiszen a feladatunk a háború végi struktúrák, egyéni és kollektív cselekvések és folyamatok
értelmezése. Miért volt a háború vége, az új idegen hatalom által felszabadulásnak beállított új megszállás megrázó, újabb traumatizálódásokat okozó eseménysorozat? Miért volt
mindez tömeges tapasztalat, és végül miért vált hosszú távra meghatározó, struktúraváltoztató tényezővé? E három kategória (megrázó, tömeges és hosszú távú hatású) mentén
olyan lokális, regionális és „országos” léptékben értelmezhető eseteket mutatok be, amelyek, megítélésem szerint, sok eddigi torzítással szemben, a vidéki Magyarország hiteles és
dominánsan jelen lévő történetei.
Miért olyan fontos történeti tényező a föld és a földpolitika?2 A földpolitika elméletileg a földmérték, a földminőség és a földhasználat célirányos állami befolyásolása. A földet
a mezőgazdaságban termelési célból használják, az iparban telephelyet jelent, a tercier
1 Jelen tanulmány korábbi publikációimra épül, a további hivatkozásokat ott lehet megtalálni: Ö. Kovács

2012; Ö. Kovács 2015; Ö. Kovács 2017.
Károly a következő választ adja: „A termőföldnek gazdasági szempontból fontos tulajdonságai:
a) az elpusztíthatatlanság, b) a helyhezkötöttség és c) a korlátolt mennyiség.” Ihrig 1941, 131. A kérdéskör történeti és agrárgazdaságtani összefoglalását lásd Czettler [1946], 172–200; Czettler [1947], 43–73.

2 Ihrig
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szektor számára pedig főként a lakáshelyzet alakulásában van nagy súlya. Továbbá a föld
nyersanyagforrás, valamint környezeti szempontból is rendkívüli jelentőségű (pihenés,
vízháztartás, klíma, a hulladék felvevőhelye).3 Ha mindezen tényezőket mérlegre tesszük,
akkor elég világosan látszik, hogy a földhasználat, különösen a 20. században, miként válhatott a szűk források elosztásának az alapproblémájává.4 Érdemes azt is megfontolni,
hogy ideális esetben a földpolitika és a gazdasági fejlődés milyen módon kapcsolódik ös�sze. A sajátos tapasztalat az, hogy a mezőgazdasági föld és földtulajdon rendszerint alárendeltje lett az éppen zajló strukturális változásoknak.5
A Szovjetunióban az 1920–1930-as évektől a kommunista hatalom számára az egyéni
parasztgazdaságok elemi akadályt jelentettek. A paraszti munkaerőre ugyanakkor nagyon
is szükség volt az erőltetett iparosítási program végrehajtásához. A kolhozokat a kommunista állam a tervgazdaság szempontjainak alárendelve a terror eszközeivel hozta létre.
A Vörös Hadsereg által megszállt más országokhoz hasonlóan hazánkban is a földek és az
emberek „összegyűjtése”, „kollektívákba” kényszerítése a kommunista diktatúra legradikálisabb társadalmi operációja, amely a kollektív erőszak-alkalmazás, az 1956 és 1990 közötti időszak egyik legtömegesebb, ugyanakkor tabusított, negligált történése volt. Ha az
1945 utáni állami identitástörési politika és a társadalmi ellenállás összefüggésében gondolkodunk, a széttöredező történeti parasztság volt az utolsó társadalmi tömb, amely
1958-ig zömében magántulajdonon alapuló létformákban próbált élni.
A kommunista modellben a parasztság mint meghódítandó egység, ellenség jelent
meg. Az 1930-as évek szovjet plakátjain is jól láthatók a negatív képzettársításokat (például
hüllők, ördög) előhívó figurák: az önálló gazdák és az egyházak képviselői. Az egyéni
parasztgazdaságok bizonyos mértékig és ideig gazdaságilag és társadalmilag az állami beavatkozástól függetlenek maradhattak. A központi hatalom szemében ők így a minden
napokban eleve ellenpolitikai bázist képeztek. Mindezt a tartózkodó, egyszerre alkalmaz
kodó és ellenálló magatartást az egyházközségek fizikai létükben, jelképeikkel is erősítették.
A földosztást, a kollektivizálást nem csupán az előbb említettek miatt kell kiemelni a puszta agrártörténet világából, hanem azért is, mert maga a szocialista projekt és a társadalmi
gyakorlat, továbbá a súlyos következmények is össztársadalmi hatásúvá tették. Állításaim
igazolására elsősorban a kortársi perspektívákat és tapasztalatokat elemeztem, amelyek
azért is fontosak, mert a diktatórikus rendszerek a kényszerű felejtés politikájával az emberek emlékezetének átstrukturálását célozták meg, nagyrészt „sikerrel”. Ezt a nézőpontot
emellett azért is lényegesnek tartom, mert különösképpen a marxista–leninista program
megvalósítására törekvők gondolkodásában és modernizációs programjaiban igen erős a
szükségszerűség kategóriájához való ragaszkodás. A kollektivizálásról sokaknak még ma
is az az álláspontja, hogy a kitűzött iparosítási eredmények eléréséhez szükséges volt az
egyéni parasztgazdaságok erőszakos felszámolása. Az ilyen típusú magyarázat azért is elfo3 Handwörterbuch

1980, 47; Czettler [1947], 43–51.

4 „[…] a föld, épen [sic!] korlátolt mennyiségénél fogva, mindig politikai hatalmat ad tulajdonosának, és

pedig nagyobbat, mint a tőke.” Ihrig 1941, 193.
[1946], 131–140.

5 Czettler
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gadhatatlan, mert a szükségszerűség szempontjának hangsúlyozása alátámasztja a diktatúra létjogosultságát. Ahogy más történeti traumák, úgy a kollektivizálás esetében sem
élhetünk ezzel a kifejezéssel. Ugyanakkor különösen a jelenkorkutatásra koncentráló
múltértelmezésben meg kell különböztetni az ideológiai álláspontokat, az intézményesülés formáit és a társadalmi gyakorlatot. Ezeknek a szinteknek az összemosása csökkenti a
történeti ábrázolás hitelességét.
A politikai diktatúra társadalmiasítását, tehát a társadalom tagjainak sajátos részvételét igen fontosnak gondolom a történeti helyzetek értelmezésében. A kikényszerített társadalmi részvétel kimondva-kimondatlanul egy olyan kommunista pártprogram volt,
amely ugyan az 1950-es évek elejének jelenségeitől valamelyest különbözött, de lényegében mégis ugyanazokat a célokat valósította meg az erőszakos kollektivizálás befejező,
1958 és 1961 közötti időszakában. Ekkorra már egy radikálisan átszabott és szétcsúszott
társadalom képe rajzolódik ki.
1945-től a Vörös Hadsereg jelenlétével biztosított kommunista döntéshozók akarata
a mindennapokban is érvényesült. Ahogy a következő fejezetekben olvasható lesz, a kormányzati és rendőrségi pozíciók elfoglalása mellett a földreformrendelet végrehajtásának
életszerű ábrázolásai egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a leplezett kommunista diktatúra milyen módon alakult ki már a novemberi választások előtt. A politikai mítoszok
egyik-másik megtévesztő örökségére is utalni kell. A „szövetkezet” normál esetben a ma
gántulajdont védte, a kommunista gyakorlatban pedig ezen fedőnév alatt számolták fel a
magántulajdonú parasztgazdaságokat.6

A földelkobzás és földosztás mint hatalomtechnikai
és társadalomátalakítási eszközök
„A szabotázs letörésére azonban a legjobb eszköz a gyors cselekvés, befejezett tények teremtése.
[…] A földigénylő bizottságok esetleges hibáit később is ki lehet javítani, lehet ellenük fellebbezni
a megyei és országos szervhez, de a fellebbező birtokon kívül fellebbezzen.” 7
„[…] a földigénylő bizottságok az elkobzandó birtokokról szóló határozataikban nincsenek kötve
népbírósági ítéletekhez vagy igazoló bizottsági döntésekhez, hanem kizárólag saját belátásukra

6 Vö.

Kurucz 2012.
2005, 182. A mottóban szereplő MKP-szöveg szóhasználata a tanult bolsevik terminológiának
megfelelően „szabotázsnak” minősíti a kommunista párt céljaival szembeni megnyilvánulást, de még
fontosabb az a rész, amely egyértelműen utal a birtokok gyors elvételére, a kész helyzet elé állításra.
A radikális tett általában felülírta az egyébként az MKP által is hivatalosan elfogadott jogi normákat.
A fent megfogalmazott praktikus célok, a fogalomhasználat folyton tükröződik a helyi forrásokban is:
„a paragrafusokat nem kell szó szerint venni, mert ha a nép érdekeit képviseljük, akkor nincs az a törvény, vagy kormányrendelet, amely ezt keresztül tudná húzni. […] Népi demokráciában a nép érdekében történő intézkedések mindig törvényerőre emelkednek”. Az MKP jászberényi szervezetének helyiségében megtartott járási titkári ülés, 1945. április 4.

7 Csönge
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és jogérzékükre támaszkodva kimondhatják, hogy a községben kit tekintenek hazaárulónak, há
borús vagy népellenes bűnösnek.” 8
„[…] a bizottság elnöke Bessenyei János bányász többször kijelentette, hogy földet csak annak ad,
akinek vörös könyvecskéje van.” 9

Az egykori kisújszállási gazdasági cselédből 1944 októberében kommunista párttitkárrá,
jászsági földosztási kormánybiztossá vált Földi István így írta le emlékeit az 1945. évi tavaszi
földindulásról:
A szolnoki repülőtéren várt egy másik szovjet tiszt és egy tolmács. Beültünk a katonai dzsipbe
és elindultunk a jászsági falvak felé. Mindenhol az elöljáróságra, a községházára mentünk, a
bírót és a főjegyzőt kerestük. Én igazoltam magam, elmondtam: az az igényünk, hogy ha két
vagy három nap múlva ide visszajövünk, meghatározott időre, addigra hívják össze az embereket, a falu népét, hogy meghirdethessük a földosztást, és megválaszthassák a földosztási bizottságot. Amíg én beszéltem, a szovjet főhadnagy kitette a pisztolyát az asztalra, s amikor én
befejeztem, ő megemelte, tenyeréhez ütögette a fegyvert és a tolmács útján közölte: ha nem
lesz meg a kijelölt időre a nagygyűlés, ő idejön a községházára és lelövi a bírót is, a főjegyzőt is.
Simán és rendben ment minden […]10

A beszédes kortársi tapasztalatokon túl a földreformprogramok néhány történeti ös�szefüggésével is foglalkoznunk kell. Jogi értelemben, és részben gyakorlatilag is, a földreform politikai és gazdasági okokból kiindulva a tulajdon- és birtokviszonyok, valamint a
földhasználat átalakítását jelenti. A 19–20. századi előzmények sorából kiemelendő libe
rális földreformmozgalom a családi gazdaságok létesítését célozta meg a nagybirtokok
felosztása és a birtokspekuláció visszaszorítása érdekében.11 A birtokmonopólium megszüntetésével a társadalmi problémákat akarták megoldani. A második típusú földreform
mozgalom a szocialista, kommunista jellegűvel azonosítható, tehát nagyrészt mindaz,
amit a szovjet kollektivizálás során végrehajtottak.
Más részdiszciplínák szempontjait is érvényesítve, a történetkutatásban fel lehetne
tárni, hogy a politikai mítoszképzés részét képező „földreform” korabeli tartalmi jelentése
nem felel meg egy reform kritériumainak. Egy valódi reform a hosszú távú gazdasági-
társadalmi hatásokra figyelő és a jogi normákat biztosító intézményesültséget feltételez.
Maga a kifejezés a radikális politikai célt, a gazdasági alapjától, az egzisztenciájától meg8 Az MKP KV irányelvei a pártszervezetek számára a földreform végrehajtásával kapcsolatban, Debrecen,

1945. március 22. (Megjelent a Néplap 1945. március 27-i mellékletében.) Rákosi–Szabó 1967, 69.
OL XIX-K-1-y. 948. doboz, FM 1950. 8123. F/23.
10 Csönge 2011, 413–414.
11 Vö. Meyer-Renschhausen–Berger 1998. A földreform a francia forradalom korától a használati és tulajdonlási jogok átfogó megváltoztatását, a föld újraosztását jelentette. Ugyanakkor a világháborúk
utáni időszakokban a tényleges agrárreformok nem vagy kevésbé álltak már politikai napirenden,
azok valójában egyre erősebb mértékben más politikai célok eszközei lettek. A „földreformot” nagyon
sok esetben az etnikailag homogén nemzetállamok kialakításának céljából eszközként használták.
Vö. Krauss 2009; Czettler [1946], 31–55; Simon–Kovács 2008; Gaučik 2012. Ebből a gondolatmenetből
is levezethető az 1945. évi magyarországi földelkobzások és földosztások története.
9 MNL
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fosztott, megroppantott korábbi elitek és az egyházak, valamint intézményrendszerük társadalmi kiiktatását leplezte.
A „polgári demokratikus földreformnak” általában két ismérvét szokták megemlíteni. Az első a polgári értékminta szerint a „munkaszervezet és a tulajdon elkülönülését a
földhasználat és a földtulajdon alanyi egységének helyreállításával megszünteti úgy, hogy
a földet – mint termelőeszközt – működő tulajdonként a termelőnek adja”. A második ismérv szerint hosszú távú agrár- és földpolitikát követnek, amely a tulajdonos megélhetését garantálja.12 Ennek tükrében elmondható, hogy az 1945-ös földosztás során családi
munkaerőn alapuló kisparaszti mezőgazdaságot hoztak létre úgy, hogy azt nem követte
agrárreform.13
Az 1945. évi földügy nem vagy nem pusztán agrártörténeti kérdés, hanem a már említett hatalomtechnikai eljárás döntő eszköze volt háborús állapotok közepette.14 Az abban
részt vevők is tudhatták ezt, de a földhöz jutás vágya, mohósága, a kényszerűen gyors
pártpolitikai döntések, a magántulajdon szentségének elvét félresöprő kommunista propaganda és erőszakos gyakorlat hatása erősebb volt. Az sem feledhető, hogy a zsidótörvények már a korábbi években fellazították az alapvető jogi és társadalmi normarendszert.
A második világháború végén a kommunista projekt ideológiai alapvetéseire támaszkodó sztálini hatalomtechnikai eszközök legdöntőbb, az egész társadalmat radikálisan
érintő eseménye a földelkobzás, majd a földosztás volt.15 A földkérdés az MKP számára
nyilvánvalóan az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb hatalmi kérdés volt, tehát
olyan eszköz, amellyel radikális társadalmi-hatalmi átrendezést vihettek véghez. Olyan
társadalomtörténeti eseményről van szó, amely a kommunista párt hatalombirtoklásának
alapfeltétele volt hosszú időre. A földreformrendelet kiadásának egyik oka az idegen, megszálló hadsereg politikai és hadvezetésének taktikai megfontolása volt.16 Ugyanakkor az
ebből következő radikális változás, annak végrehajtása, társadalmi gyakorlata már más
értelmezési lehetőséget és feladatot ad.17

12 Tanka

é. n., 148–149; Czettler [1946a], 16–29.
1946, 47–48.
14 Az ideiglenes államszervezet szakasza az 1945. évi novemberi választásokig tartott, amely idő alatt a
már említett társadalomtörténeti események megtörténtek.
15 A kommunista párti belső miliőt felidéző Kállai Gyula szerint a földreform volt a „mérce”. Kállai 1984,
155. A kommunista párt 1944. október 9-én rendezett orosházi gyűlésén a „Szovjetunió küldötteként”
bemutatott Vas Zoltán és mások hangsúlyozták, hogy „A kolhozok a Szovjetunióban kitűnően beváltak,
de mivel a magyar földmunkásság földet akar, elosztjuk közöttük a nagybirtokot.” Szabó 1976, 36, 38.
16 „Meghökkentem. Hát a Szovjet írja elő, hogy mikor készítsük el a földreformrendeletet? […] Nagy
Imre, a kommunista földművelésügyi miniszter felolvasta a kormány földreformtervezetét, amelynek
két jellegzetessége volt: radikalizmusa és felületessége. […] Megdöbbenve fordultam Tildy Zoltánhoz
és kérdeztem: – Mi van itt? Miért nem lehet itt egyetlen ésszerű javaslatot elfogadtatni? Tildy Zoltán
halkan válaszolt: – Tegnap magához kéretett bennünket Vorosilov marsall, s előírta a földreform mértékét és végrehajtásának időtartamát is.” Nagy 1990, 143–145. Lásd még Vas 1982, 88−89.
17 „Amikor tehát egy jelenség magyarázatához fogunk, külön kell feltárnunk a ható okot, amely kiváltotta, és a funkciót, amelyet betölt.” Durkheim 1978, 113–114.
13 Ihrig–Nagypataki
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A moszkvai irányítással tevékenykedő MKP vezetésének a célja nyilvánvalóan az volt,
hogy a politikai hatalom minél gyorsabb megszerzése érdekében kiiktassák, illetve ellen
őrizzék a rivális ellenpolitikai bázist.18 Ennek gyakorlatáról a korábbi oroszországi, szovjetunióbeli tapasztalatuk megvolt, amiről persze a nyilvánosság előtt nem beszéltek. A két
ellenpolitikai bázis az egyéni agrárgazdaságok és a vidéki miliőket több szálon átszövő
egyházközségek világa volt.19 Ha figyelmesen követjük az 1945. március 15-i földreformrendelet szövegét és a végrehajtás történéseit, akkor igazolható, hogy a „földreformnak”
nevezett földelkobzás, földosztás valójában az egész társadalmat érintő olyan terv végrehajtása volt, amely a Vörös Hadsereg mindennapi jelenlétével együtt elegendő volt a kommunista párti diktatúra kialakításához. Ezért is fontos, hogy a „földreform” máig tartó
emlékezeti kultúráját elhelyezzük a konkrét történeti kontextusokban. A tendenciózusan
csak pozitívnak ábrázolt „földreform” „nagysága” ma már elég távolról szemlélhető.20
A korabeli célok, eszközök és társadalmi gyakorlatok sorában nézetem szerint a legfontosabb a történések társadalmi gyakorlata. Ezt döntő történelemformáló tényezőnek tartom,
hiszen azok személyes és társadalmi emlékezete a hivatalossággal, a hivatalos emlékezettel
szemben is hat.21 A hallgatás kultúrájának kiszélesedése az állami erőszak kiterjedését jelzi. Így például a magyar társadalmi emlékezetből alapvetően kimaradt az arisztokráciának
a mindennapok világában megragadható, életszerű képe.22
Továbbra is alapvető kérdés marad, hogy miként lehet földreformnak nevezni a néhány
nap alatt, a frontharcok áprilisi befejezése előtt radikálisan végrehajtott tulajdoncserét. Mi
volt a SZEB, így Magyarország sorsát is a kezükben tartó szovjet diktátorok célja a megszállt
területen? Saját racionalitásuk szerint kézenfekvőnek tűnt az új politikai berendezkedést, a
már elfoglalt kulcspozíciók (a nemzetgyűléstől a belügyminisztériumi, rendőrségi pozíciókon keresztül a földigénylő bizottságok kommunista hegemóniájáig) biztosítása mellett a
gazdasági eszközök révén kialakítani. A „földreform” moszkvai kidolgozói a „szovjet jogot”
is alapul vették, amelyből, az orosz joghagyomány miatt is, hiányoztak a római jog tulajdonra vonatkozó elemei. A kommunista doktrínát követő, Moszkva rezidenseiként működő
Rákosiék a gazdasági diktatúrát a legszélesebb keretek között alkalmazták.23 Céljuk az volt,
hogy az „új Magyarország” lakóinak anyagi léte elsősorban az általuk formált hatalmi struktúra szolgálatától vagy pedig az ahhoz való alkalmazkodás minőségétől függjön.24
18 Orlando Figes számos munkájában igen érzékletes példákkal szemléltette ezt a folyamatot. Figes 1996,

745; Figes–Kolonitskii 1999, 3, 32, 127. A kommunista párt azokat is perbe fogatta, akik pedig nem
voltak „németbarátok”. Koncepciós per és bebörtönzés révén erre a sorsa jutott az ország egyik legnagyobb birtokosa, herceg Esterházy Pál is. Kaposi 2009, 140.
19 Rugg 1978, 50–54; Wittenberg 2006, 40–41.
20 Hosszú távú hatásaira, az alulnézeti közelítésmód egyik példájára lásd Brett 2010.
21 Connerton 1989, 13–14.
22 Gudenus–Szentirmay 1989, 107–109; Püski 2008; Ispán 2007.
23 Ennek a politikának a kortársi megfigyelésére is lásd Kárász 1990, 80.
24 A szovjetizált diktatúrában a közjavak és a szolgáltatások magántulajdonként való kisajátítása, tehát a
felhalmozás állami ellenőrzése révén a kapcsolatilag is átszőtt politikai tőkeformák váltak elsődlegessé.
Bourdieu 2002, 27.
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A földelkobzásokkal az úgynevezett „úri” birtokosok teljesen önkényes kategorizálása révén a magyarországi nemesi társadalmat, a polgárosodást szívósan szem előtt tartó
középrétegeket, továbbá a maradék arisztokráciát s az egyházközségek minden települést
érintő hálózatát alapjaiban rendítették meg. A polgári kori jogértelmezések szerint kárpótlás nélkül, „tilos erőhatalommal, jogtalan vagyonelkobzás” ment végbe.25 Hogy mindezt mennyire csak a politikai szempontok határozták meg, azt az is igazolja, hogy a magánvállalkozások követelései harmadik személlyel szemben az államra átszálltak, a
terheket azonban az állam nem vállalta.26 Rendszerint az is feledésbe merül, hogy a jogi
normák, jogszokások ekkori, ilyen mértékű áthágása önmagában is hosszú időre társadalomformáló tényező lett.
A moszkvai irányítással elindított földosztás a kommunista párthoz kötődő tömeglojalitás kikényszerítését, megteremtését is szolgálta. Dimitrov „viccelődése” szerint a szabad prédát, az ingatlanokat a helyi kommunisták most valóban feloszthatták, ahogyan ezt
jól nyomon követhetjük az egyes lokális történésekben.27 Maga a kampány, a földterületek
felosztása a „helyi erők” bevonásával a modern diktatúrák propagandájára jellemző társadalmiasítás volt. A társadalmiasítás azt jelenti, hogy egy sajátos társadalmi részvételre
buzdították, kényszerítették a társadalom tagjait, amely érintettség nagyban hozzájárult az
öntabusítás növeléséhez.
A súlyos történelmi örökségből fakadó földéhség, a birtoklási vágy kielégítése, a bos�szú jelentős történelem- és társadalomformáló tényezővé vált ekkor is. Nyilvánvaló tömeges jogtalanságok, traumák, újabb konfliktusok keletkeztek, így például megemlíthető a
kollektív módon fasisztának minősített svábok kitelepítése,28 és a házból, ingatlanból való
kibillentés újabb önkénnyel járó összevonása a földosztással, a „földreformrendelet” pontjainak negligálása, a különböző zsarolások. Mivel az említett történések a közvetlen testi
cselekvéssel és a hétköznapi valósággal voltak összefüggésben, ezért azok jelentőségét a
lokális életvilágokban kell értelmeznünk.

Kollektivizálási kampányok
Az 1948 őszétől hivatalosan elindított kollektivizálási kampány sajátos, csekély súlyú magyar kolhozokat hozott létre. A politikai hatalom a kollektivizálás első hullámától kezdve
élt a megfélemlítés és a terror eszközeivel. Az ennek részét képező adópolitika, az adminisztratív és a fizikai erőszak révén szétzilált egyéni gazdaságok nagy részét 1949-től a tagosításnak nevezett eljárás kikényszerítésével lehetetlenítették el. A radikális állami be-

25 Beliznay–Horváth–Zlinszky 1997, 197–198. A magántulajdon védelme az emberi társadalom kialaku-

lása óta létezett: Siegrist–Sugarmann 1999.
1997, 198.
27 Mevius 2005, 108.
28 Tóth 2009; Gonda 2014, 48–49.
26 Beliznay–Horváth–Zlinszky
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avatkozás következményeként lényegében megszűnt a földtulajdon biztonsága, beindult
egy elvándorlásspirál, és állandósult a munkaerőhiány.29
A hivatalos politika szempontjából az 1956 előtti „kolhozmodell”, a kolhozosítás egy
kudarc importjának a története, amely az erőforrások pazarlását, és semmiképpen sem a
kollektív gazdálkodási formák képét mutatta. A kérdéskör egyik fontos eleme a tulajdonfosztással induló proletarizáció, amelynek összehasonlító lokális és regionális történeti
kutatásába alig kezdtünk bele.
A részben és közvetetten elismert kudarcok után, a legfelső pártirányítás 1957 végén,
1958 elején ismételten napirendre tűzte a teljes kollektivizálás programját. Az egyes társadalmi-foglalkozási csoportok közötti jövedelem- és érdekeltségi különbségeknek, múltbeli
meghatározottságoknak – a családi, lakóhelyi és egyéb átfedések ellenére – döntő jelentősége lett a kollektivizálási kampányban. A falvakba küldött agitátorok, köztük ipari munkások, agrárkeresők jelentős része – a propagandával szemben – nem szövetségest látott az
egyéni parasztgazdákban.
Az irányítók a kollektivizálási kampányban azzal is számolhattak, hogy 1958 májusára
már minden járásba megfelelő számú munkásőregységet telepítettek. Kádár Jánosék az év
második feléig végrehajtották az ’56-os forradalomhoz kötődő megtorlások nagy részét,
így többek között a parasztság szemében többnyire jótevő hírében álló volt miniszterelnök, Nagy Imre és társainak kivégzését. A pártállami apparátus és erőszakszervek, a bíróságok és ügyészségek számára új irányelvet szabtak, amelynek kiemelt területe lett a kollektivizálási kampány. A döntéshozók szempontjából fontos célkitűzés volt az egyházak,
az egyházi társadalom további megtörése és ellenőrzése.
Bár 1956 hatása, vereségtudata, a megtorlások következményei a kollektivizálás végrehajtásában meghatározóak voltak, mégis azt állítom, hogy a gazdák többségét csak egy
újabb, döntően 1959–1960-ban levezényelt koncentrált kampánnyal tudták beléptetni a
téeszekbe. Egyáltalán nem kisebbítve a korábbi kuláküldözést és a parasztellenes diktatórikus eljárások jelentőségét, de azokhoz képest is átfogóbb érvényű és nagyobb hatásfokú
kollektív erőszak-alkalmazásra került sor 1958 és 1961 között. Úgy látom, az is megtévesztő lehet a mai kutatások számára, hogy eleve az 1956 előtti Rákosi-diktatúra intézményesült, viszonylag jól látható büntetési formáiból és mennyiségéből indulnak ki (például a
perek és a bebörtönzöttek száma, kitelepítések). Ugyanakkor háttérbe szorul, hogy a kádári
diktatúra gépezete lényegében ugyanolyan államosítást hajtott végre, csak alapvetően
megváltoztatta a módszereit. A kollektivizálás esetében is az látható, hogy az erőszakos
beavatkozás színtereit, szereplőit és konkrét eszközeit sokkal inkább kiterjesztették a „civil
világra”, azaz sok szempontból láthatatlanná tették az eljárást, az érintettekre a kölcsönös
tabusítást is rákényszerítve. A korábbi kollektivizálási kampányokhoz képest a társadalom
egészének manipulált bevonásával szétterítették a „felelősséget” és a következményeket.30

29 Lásd
30 Lásd

Ö. Kovács 2012, 138–168.
Ö. Kovács 2012, V. fejezet.

Kollektivizálás_KÖNYV.indb 20

2019.10.17. 13:29:19

A földosztástól a magyar paraszti társadalom felszámolásáig

• 21

„Szocialista” bekerítés. A terror társadalmi gyakorlata
A kollektivizálás, a „szocialista bekerítés” terrorjának visszatérő módszerei, formái a következők voltak: 1) verbális, pszichikai presszionálás, 2) adminisztratív eszközök alkalmazása, 3) fizikai erőszak, verés, kínzás.
A példaként kiválasztott Szolnok megyéből az egyik 1959. márciusi „agitációs brigádjelentés” részletesen beszámol a kollektivizálási hadjárat általános módszereiről, s annak
elemeiről, mint amilyen a célkijelölés, a gazdanévsor összeállítása, a lokális földkérdés
feltérképezése, a propagandisztikus jövőkép, a rendőri biztosítás, az egyéni foglalkozás s
végül a megtörés. A részletesen is dokumentált kunhegyesi és a tomajmonostorai tapasztalatok azt mutatták, hogy a gazdák megtörésében a harmadik nap volt a fordulópont. Más
településekhez hasonlóan, a helyiek többségét egy-egy, presztízzsel rendelkező középparaszti személy aláírásának kikényszerítése után tudták beléptetni. Szolnok megyében egyegy településre több száz fős agitációs brigádot küldtek ki, akik mindvégig rendőri közreműködéssel járták be a kiszemelt házakat. Mezőtúron a négyszáz fős agitátorcsoport
hatvan százaléka volt téesztag, amely arány érzékelteti a kampányban való társadalmi
részvétel összetettségét is. Az agitációban részt vevők köre így a párt és az állami apparátus, a rendőrség, a munkásőrség, az iparban dolgozók, a diplomások különböző csoportjai
mellett a már beléptetett parasztokig terjedt. A pressziós eszközök és az erőszakszervezetek jelenléte ellenére a legfontosabb termelési kérdések, mint például a vetőmagellátás és
az állattartás feltételei tisztázatlanok voltak a döntéshozók számára is.
Mint megfélemlítési eszközt, kezdettől fogva alkalmazták a tanácsházi beidézést.
A tiszasasi bekerítés körülményei több szempontból is reprezentatívak:
Újabb állomáshelyünkön Tiszasason is azzal a módszerrel dolgoztunk, mint Kunhegyesen. Itt
is feltérképeztük a területet és megcsináltattuk a névsorokat. Itt annyiban volt könnyebb a
munka, hogy tanyák nem voltak, mint Öcsödön, ellenben a szőlőterületek nehezítették a szervezést. A dolgozó parasztoknál kint igen komolyan beszélgettünk, és egy-egy helyen sokszor
fél napot is eltöltöttünk, míg sikerült meggyőzni őket igazunkról. Az időt nem sajnáltuk, mert
tisztában voltunk azzal, hogyha a falu hangadóit meggyőzzük, akkor könnyebbé válik a munkánk. Így is történt. Találkoztunk olyan személlyel, aki azt mondta a belépőknek, hogy a tszben még tökmagot sem fognak enni, nem lesz semmijük sem azoknak, akik belépnek. Azonnal behívattam az illetőt és jegyzőkönyvet vettem fel róla. Az illető kijelentette, hogy aláírja a
belépési nyilatkozatot, melyre azt mondtam neki, hogy ne gondolja azt, hogy ezzel akarom
kényszeríteni arra, hogy lépjen be a tsz-be. Nem is engedtem neki aláírni, hanem hazaküldtem. Másnap reggel ismét bejött és kérte, hogy aláírhassa a belépési nyilatkozatot. Előzőleg
tájékozódtam erről a személyről és megtudtam, hogy agrárproletár volt. Megmondtam neki,
hogy hibáját jóváteheti azzal, hogy legalább 10 személyt beléptet. Ezt vállalta is, és még aznap
11 személyt léptetett be, utána pedig 12-iknek ő is aláírta a belépési nyilatkozatot.31

31 Tsz-jelentések,
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Hogy sok, 1956 után az önálló gazdálkodáshoz visszatérő, s abba invesztáló paraszt
ember mennyire végzetszerű sorscsapásnak tartotta a téeszvilágot, arra példa a következő
esetleírás:
Mezőhéken lakik egy igen csavaros észjárású V. J. nevű dolgozó paraszt. Taktikája a következő
volt: mindenről beszélt a végtelenségig, csakhogy a tsz-ről ne legyen idő beszélni, másrészt
mint szőlőtulajdonos is minden áron borral akarta elütni az időt. Amikor már kevesen voltak
kívül a TSz-eken, és ő is kézbe vette a ceruzát, hogy a nyilatkozatot aláírja, megszámlálhatatlanul felvette, letette, egy betűt leírt a nevéből, majd letette a kezéből, és így tovább, míg végül
is aláírta, de kijelentette: „Aláírtam, de holnap már nem élek.” És másnap valóban levágott egy
közel 300 kg-os hízót, és olyan disznótoros vacsorát csapott, hogy még ilyet keveset láttak a
környéken.32

A közösséget megvendégelő gazda a disznótoros vacsorát halotti tornak szánta,
amellyel tudomásul vette a kényszerű belépést, és elbúcsúzott egy végleg megszűnő életformától.
1959 tavaszáig az ország szántóföldjeinek 55,1 százalékát tagosították be a téeszekbe.
Az első áttöréseket a dunántúli megyékben (elsősorban Győr, Veszprém, Komárom, Fejér)
és a kezdettől kiemelt Szolnok megyében érték el. Az átfogó kollektivizálási hullámok kezdetben a föld nélkülieket, majd fokozatosan a kisebb-nagyobb birtokkal rendelkezőket is
bekényszerítették a téeszekbe.33
A Népszabadság szerkesztőségéhez 1960 februárjában a kimutatás szerint 3008 levél
érkezett. Vidékről 2021 (67%) fő írt, akik közül 648 (az összes 22%-a) kifejezetten úgy
nevezett „falusi problémákat” taglalt, kimondva-kimondatlanul a szerkesztők által is az
„erőszakos téeszfejlesztés” kategóriájába sorolt jelenségekről számolva be.34
A „munkás-paraszt” kapcsolatoknak a mitikus és fetisizált hivatalos színpadiasságától nyilvánvalóan eltérő, ám rendkívül életszerű tapasztalatait mutatja meg a következő,
1960 márciusában írt dunaföldvári levél:
Szeretném, ha tudnának arról, ami öt héten keresztül történt Fejér megye déli részében, Cecén,
Alapon, Sárszentmiklóson, Sárbogárdon. Először kezdték a bányászok, azok nem értek el
eredményt, aztán jöttek a sztálinvárosiak, azok kivetkőztek minden emberi érzésükből. Nem
tudtak azok se boldogulni, tehát más módszerekhez folyamodtak. Adókivetések, idős, munkában megrokkant emberek leköpdösésével. Akikkel így sem boldogultak, azokat berendelték a
tanácsházára. Ott szidással, pofozással, revolverek mutogatásával kicsikarták az aláírást. Sok
ember a házát reggel otthagyta, bujkált, mint az űzött vad a szárkupacokban. Lesték, mint a
betörőt, és este, ha megjött, lecsaptak rá. Most jelentik, mint a győztes vezérek, hogy megszervezték a tsz-t.35

32 Tsz-jelentések,

1959. március 19. MNL JNSzML, MSZMP, 1. f. 2. fcs. 30. ő. e. 122–124.
1959. február 28. MNL OL M-KS 288. f. 11. cs. 446. ő. e.
34 A Népszabadság levelezési rovatának jelentése, 1960. március 10. MNL OL M-KS 288. f. 11. cs. 614. ő. e.
35 A Népszabadság szerkesztőségi jelentése a levelekről, 1960. március 10. MNL OL M-KS 288. f. 11. cs.
622. ő. e. Az egyedi esetleírások (fenyegetés rendőri elszállítással, tanyalebontással, veréssel) mellett az
egyik encsi levélíró rögzítette a körülbelül nyolcvan fő által „megszállt” községében tapasztaltakat:
33 PTO-jelentés,
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Hogy a kollektivizálás mennyire radikálisan, máról holnapra dúlta fel a generációs
kapcsolatokat, szakította meg a legkülönbözőbb paraszti életvezetési hagyományokat, arra
az albertirsai öregek 1960. januári leveléről írt beszámoló világít rá: „Folyik a tsz agitáció.
Nagyon el vannak keseredve, mert nem tudnak már dolgozni, földjeiket elveszik, így megélhetésük nincs biztosítva. Eddig a földért gyermekeik eltartották őket, de a földjáradékért
az eltartást senki nem vállalja.”36
Foglaljuk össze, hogy az erőszakos kollektivizálásnak, a tettlegességnek milyen vissza
térő módszerei, formái voltak: tanácselnöki, hangosbeszélőn történt fenyegetés; beidézés;
„szovjet tisztként”, „rendőrként”, „ügyészként” való agitátori megjelenés; tömeges felsorakoztatás után a belépési nyilatkozat aláírásának parancsba adása; munkakönyv-visszatartás, a rokon és hozzátartozó ipari munkahelyének feltételhez kötött felmondása, katonai
besorozása; utcáról való elhurcolás; kiskorúval íratják alá a belépési nyilatkozatot; gyerek
kizárása óvodából, iskolából vagy ezzel való fenyegetés; rendőrséggel való elvitetés; éjjeli
rajtaütés a rendőrség, munkásőrség, civil ruhás fegyveresek, funkcionáriusok és más
„népnevelők” segédletével; fegyveres üldözések; lövöldözések; garázdaság; élelmiszer- és
italzsákmányolás; házkutatás színlelése; berendezési és használati tárgyak, járművek tönkre
tétele, a gazda lova farkának levágása; fél lábon állás a falnál, a homlok és a fal közé helyezett ceruzával; lábtiprás, rugdosás, haj- és fülhúzogatás, a fej falba és asztalba verése, orr és
nemi szervek csavarása; bokszer- és gumibothasználat; futtatás nagykabátban, majd kályha melletti izzasztás; padlóra tett pénzen az ujj rajtatartásával körbejáratás; a „jelölt” és
hozzátartozóinak, gyerekeinek pofozása, ütlegelése; nők megalázása, ruhájuk letépése; a
férj verése közben a feleség fegyverrel való fenyegetése; gumicsővel lábütlegelés; szabad
kézzel égő parázs kiszedetése a kályhából.
A falubeliek, a megmaradt parasztság számára rendszerint idegen személyek által
végrehajtott fizikai-lelki megtörés fázisa után sokszor következett a második szakasz: egy
ismerős, rendszerint helyi funkcionárius „udvarias, baráti beszélgetés közben” az illetőt
végül belépteti a téeszbe.

Társadalmi reakciók
A téeszbe kényszerülő emberek lényegében a lehetséges három védekezési reakció közül
az elsőt (amely úgymond figyelemre sem méltatja az agitációt) nem alkalmazhatták.
A második formára, a harcra sem volt nagyon lehetőség, legalábbis csak igen korlátozott
mértékben. Tömegesen a harmadik reakció útját járták be, amikor elhagyták a falut vagy
erőszak hatására aláírták a belépési nyilatkozatot.
„Encs községben két hétig voltak ott, éjjel-nappal gyúrták a parasztokat. Ez nem önkéntes, hanem
erőszakos szervezés.” Uo.
36 A Népszabadság levelezési rovatának jelentése, 1960. február eleje. MNL OL M-KS 288. f. 11. cs.
605. ő. e.
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Már a második világháború előttről is származó, bizonytalan eredetű szárnyra kapott
hírek (a kolhozosítástól a „rémhírekig”), majd az 1945-től ismétlődő földindulások személyes-családi tapasztalatai, a széteső identitások sajátos társadalom- és történelemformáló tényezővé váltak.
Az erőszakos állami beavatkozással szembeni, 1956 előtti falusi passzív és aktív ellen
állási formákra itt csak utalhatok. Több tekintetben is feledésbe merült, hogy a kollektivizálás ellen tömeges megmozdulások, tüntetések voltak.37 Az 1956-os forradalom leverésétől
számítva a teljes kollektivizálás elleni nyílt társadalmi ellenállások az 1980-as évekig tartó
periódus elfojtott emlékezeti zónáiba, „hőstörténetei” közé tartoznak, tartozhatnának.
A tiltakozások területi szempontból sokkal inkább voltak jellemezők a Dunától keletre. A nyilvánvalóan további kutatásokat érdemlő ellenállással összefüggő jelenségek okai,
háttere összetettek, de előfordulásukban, intenzitásukban minden bizonnyal nagy szerepet játszott az adott területek földrajzi elhelyezkedése, a földek és az egyéni gazdaságok
minősége, a számításba vehető más munkahelyek elérhetősége, a családi-társadalmi kapcsolatrendszerek révén is megtalálható menekülési útvonalak, vagy éppen az államhatalommal szembeni viselkedésformák történeti hagyománya.

„Téeszpszichózis”
A kollektivizálás utáni jelentések visszatérően beszámoltak a krízis különböző rétegeiről:
a teljesen elmaradó fizetésekről és juttatásokról, a beváltatlan ígéretekről, a városba költözés tömegességéről, szegény és módos téesztagok konfliktusairól.38
A radikális agrárfordulatot jelentő erőszakos kollektivizálás egy negatív irányú, a józan közgazdasági normákkal szembeni szabályt követett, hiszen az emberi munkaerő fejlesztése helyett annak gyengítését eredményezte. Az egykori tömeges földéhséget a földtől
való megszabadulás, az elöregedést fokozó tömeges elvándorlás váltotta fel. A földjüktől
megfosztott öreg téesztagok kimondva-kimondatlanul teherré váltak. Az utánuk elvileg
fizetendő földjáradék nagysága papíron sem fedezte az SZTK- és a nyugdíjjárulék összegét. A radikális tulajdonfosztás mellett egy másik, hivatalosan tabunak számító társadalmi
konfliktus, a munkanélküliség is országosan éreztette hatását.
Az egyéni parasztgazdaságok felszámolása egyben azt is jelentette, hogy a földbirtok
mint a magántulajdon köré hierarchikusan szerveződő falusi egzisztenciák alapja már
nem jelentett egyben egyházi bázist is. A földek és az egykori parasztok téeszesítése így
egy olyan, a mindennapokban zajló „vallásháborúnak” is tekinthető, amelyben az állam és
a vidéki alsópapság mellett az agitátorok és a kollektivizálásban érintett gazdák családjai
csaptak össze.

37 Ö.
38 Ö.

Kovács 2012, 383–415; Farkas 2016.
Kovács 2012, 402–426.
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A parasztság ilyen módon végrehajtott felszámolásából nagyrészt következően, a vidéki életvilágok deviáns, önpusztító, sokszor a téeszpszichózissal jellemezhető magatartásformái máig hatóan meghatározzák a magyar társadalom mentális állapotát. Ezek a
hatások akkor igazán szembetűnők, ha Európa azon vidékein járunk, ahol nem volt kollektivizálás. Sokszor a kutatók figyelmét is elkerüli a társadalmi ár. A kollektivizálás sajátos társadalmi operáció volt, amelynek során radikálisan szétverték a hagyományos paraszti tömböt. Az egyesek által „utóparasztoknak” nevezett és sikeresnek minősített réteg
aránya nyilvánvalóan csak elenyésző részét képezte az egykori domináns agrártársadalomnak. Másrészt a sokszor mitizált agrártermelési „sikerek” egy sajátos állami elosztási
rendszerben és még inkább az újabb háztáji önkizsákmányolás révén, korlátozott ideig
voltak érzékelhetők.39
A rendszerváltozás éveiben a dekollektivizálás hogyanja és következményei még különösebb élességgel világítanak rá az évtizedekkel korábbi sorsfordítás jelentőségére.

Felhasznált források
MNL JNSzML = Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
MSZMP-ir. 1957–1959.
MNL OL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
XIX-K-1-y. FM Földbirtokpolitikai (Földbirtokrendezési) Főosztály 1950.
M-KS 288. f. 11. cs. MSZMP KB Információs jelentések 1957–1962.

Felhasznált irodalom
Beliznay Kinga–Horváth Attila–Zlinszky János 1997: A magyar magánjog története. In Mezey Barna
(szerk.): Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris Kiadó. 65–202.
Bourdieu, Pierre 2002: A „szovjet” változat és a politikai tőke. In Bourdieu, Pierre: A gyakorlati észjárás.
A társadalmi cselekvés elméletéről. Budapest, Napvilág Kiadó. 25–29.
Brett, Daniel 2010: Taking the Long View? Polish and Romanian Agrarianism in comparison. In Müller,
Dietmar–Harre, Angela (eds.): Transforming Rural Societies. Agrarian Property and Agrarianism in
East Central Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Jahrbuch für Geschichte des länd
lichen Raumes 2010. Innsbruck–Wien–Bozen, Studien Verlag. 183–203.
Connerton, Paul 1989: How Societies Remember. Cambridge etc., Cambridge University Press.
Czettler Jenő [1946]: Agrárpolitika. I. kötet. Alapvetés. Budapest, Stephaneum.
Czettler Jenő [1947]: Agrárpolitika. III. kötet. Mezőgazdasági szociálpolitika. Budapest, Stephaneum.
Csönge Attila 2005: A Magyar Kommunista Párt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 1944–1946. Zou
nuk 20. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szerk. Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok.
173–215.

39 A

kommunista szómágia szerinti „gyenge téeszek megszilárdítása”, „dotálása”, a „téeszegyesítések” és
hasonló megfogalmazások lényegében a krízisek, csődök leplezését jelentették.

Kollektivizálás_KÖNYV.indb 25

2019.10.17. 13:29:19

26 •

Ö. Kovács józsef

Csönge Attila 2011: „A földért harcolni kell!” Adalékok a második világháborút követő földosztás történetéhez. Zounuk 26. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szerk. Fülöp Tamás. Szolnok.
407–438.
Durkheim, Émile 1978: A szociológia módszertani szabályai. In Durkheim, Émile: A társadalmi tények
magyarázatához. Válogatott tanulmányok. Budapest, KJK. 21–160.
Farkas Gyöngyi 2016: Lázadó falvak. Kollektivizálás elleni tüntetések a vidéki Magyarországon, 1951–1961.
Budapest, Korall.
Figes, Orlando 1996: A People’s Tragedy. The Russian Revolution 1891–1924. London, PIMLICO.
Figes, Orlando–Kolonitskii, Boris 1999: Interpreting the Russian Revolution. The Language and Symbols
of 1917. New Haven–London, Yale University Press.
Gaučik István 2012: Az agrárpolitika metamorfózisai. A földtulajdon nacionalizálása és kollektivizálás
Csehszlovákiában (1945–1960). In Schlett András (szerk.): Földindulások – sorsfordulók. Kollektivi
zálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében. Budapest, Szent István Társulat.
159–182.
Gonda Gábor 2014: Kitaszítva. Kényszermigráció, nemzetiségpolitika és földreform németek által lakott
Dél- és Nyugat-dunántúli településeken 1944–1948. Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécsi
Egyháztörténeti Intézet. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis, XI.)
Gudenus János–Szentirmay László 1989: Összetört címerek. A magyar arisztokrácia sorsa és az 1945 utáni
megpróbáltatások. Budapest, Mozaik Kiadó.
Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft. Zugleich Neuauflage des Handwörterbuchs der Sozialwis
senschaften. Hrsg. Albers, Willi et al., Redaktion Zottmann, Anton. Zweiter Band. Stuttgart–New
York, Gustav Fischer, 1980.
Ihrig Károly 1941: Agrárgazdaságtan. I. A közgazdaság szerkezete. II. A nemzetgazdaság. III. Termelési
politika. IV. Agrárpolitika. Budapest, Gergely R. Könyvkereskedés.
Ihrig Károly–Nagypataki Béla 1946: A magyar mezőgazdaság és a békekötés. Budapest, Mezőgazdaság
politikai Intézet.
Ispán Ágota Lídia 2007: Arisztokrata családok életmódja, életstratégiája 1945 után. Aetas, 2007 (22) 2.
31–52.
Kállai Gyula 1984: Két világ határán. Budapest, Magvető Kiadó.
Kaposi Zoltán 2009: A gazdasági elit változásai a Dél-Dunántúlon (1945–1968). In Rab Virág (szerk.):
Válságos idők tegnap és ma. Pénz, gazdaság és politika a 19–21. században. Pécs, Pannónia Könyvek.
135–150.
Kárász Artúr 1990: 80 év a Föld körül. Budapest–Párizs, Bethlen Gábor Könyvkiadó–Irodalmi Újság.
Ö. Kovács József 2012: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában. A vidéki Magyar
ország politikai társadalomtörténete 1945–1965. Budapest, Korall.
Ö. Kovács József 2015: Vidéki Magyarország 1945–1970. Dokumentumok földről, hatalomról, emberi sorsok
ról. Budapest, Balassi Kiadó–Korall.
Ö. Kovács József 2017: Földindulás. A leplezett kommunista diktatúra társadalmi gyakorlata a vidéki
Magyarországon 1945-ben. In Csikós Gábor–Kiss Réka–Ö. Kovács József (szerk.): Váltóállítás. Dikta
túrák a vidéki Magyarországon 1945-ben. Budapest, MTA BTK–NEB. 19–65.
Krauss, Karl-Peter 2009: Einführung. In Krauss, Karl-Peter (Hrsg.): Agrarreformen und ethnodemogra
phische Veränderungen. Südosteuropa vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Stuttgart, Franz Steiner Verlag. 7–23.
Kurucz Mihály 2012: Gondolattöredékek a magyar kollektivizálás főszereplőjéről: a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, mint az eredeti tőkefelhalmozás sajátos formájáról. In Schlett András
(szerk.): Földindulások – sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század
második felében. Budapest, Szent István Társulat. 219–263.
Mevius, Martin 2005: The Hungarian Communist Party and the Origins of Socialist Patriotism 1941–1953.
Oxford, Clarendon Press.

Kollektivizálás_KÖNYV.indb 26

2019.10.17. 13:29:19

A földosztástól a magyar paraszti társadalom felszámolásáig

• 27

Meyer-Renschhausen, Elisabeth–Berger, Hartwig 1998: Bodenreform. In Kerbs, Diethart–Reulecke,
Jürgen (Hrsg.): Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880–1933. Wuppertal, Peter Hammer
Verlag. 265–276.
Nagy Ferenc 1990: Küzdelem a vasfüggöny mögött. I. kötet. Budapest, Európa Könyvkiadó (História).
Püski Levente 2008: Arisztokrácia a 20. századi Magyarországon (I.) Korunk, 2008 (19) 9.
Rákosi Sándor–Szabó Bálint (szerk.) 1967: A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt hatá
rozatai 1944–1948. MSZMP KB Párttörténeti Intézet. Budapest, Kossuth Kiadó.
Rugg, Dean S. 1978: The Geography of Eastern Europe. Nebraska, Cliffs Notes, Inc. Lincoln.
Siegrist, Hannes–Sugarmann, David (Hrsg.) 1999: Eigentum im internationalen Vergleich (18. – 20. Jahr
hundert). Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
Simon Attila–Kovács Attila 2008: Gazdaság és nacionalizmus. Földreformok az utódállamokban. In Bárdi
Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.
Budapest, Gondolat Kiadó–MTA Kisebbségkutató Intézet. 118–123.
Szabó István 1976: Agrárforradalom a Viharsarokban (1945–1947). Budapest, Akadémiai Kiadó.
Tanka Endre é. n.: Föld és elsajátítás. Sorskérdések földviszonyaink múltjában és jelenében. Budapest,
Agroinform.
Tóth, Ágnes 2009: Einige Zusammenhänge zwischen der Bodenreform und dem Wandel der Sozialstruktur im südlichen Transdanubien (1945–1949). In Krauss, Karl-Peter (Hrsg.): Agrarreformen
und ethnodemographische Veränderungen. Südosteuropa vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis in die
Gegenwart. Stuttgart, Steiner. 256–280.
Vas Zoltán 1982: Akkori önmagunkról. Önéletírás II. Budapest, Magvető Kiadó.
Wittenberg, Jason 2006: Crucibles of Political Loyalty. Church Institutions and Electoral Continuity in
Hungary. Cambridge, Cambridge University Press.

Kollektivizálás_KÖNYV.indb 27

2019.10.17. 13:29:19

Kollektivizálás_KÖNYV.indb 28

2019.10.17. 13:29:19

BALOGH DOROTTYA

„A gyapot politikai növény, és jövőre
még nagyobb területen kell termesztenünk!”
Az erőltetett gyapottermesztés Békés megyei sajátosságai
az 1950-es évek első felében
A hazai gyapottermesztés 1948–1955 közötti abszurd története indokolja azt, hogy ala
posan megvizsgáljuk ennek a magyar tájtól idegen növénynek a történetét. Az első ötéves
tervidőszakban meghonosítani és hatalmas területeken termeszteni kívánt növények
– citrusfélék, kenáf (másik nevén: rostmályva), kokszagíz (másik nevén: gumipitypang),
rami (másik nevén: hócsalán) és még sorolhatnánk – körül folyamatos politikai harcok
dúltak. A gyapottermesztés ezen korszakának történetét, mint majd látni fogjuk, nem lehet csupán termeléstörténeti, gazdaságtörténeti aspektusból megközelíteni, politikai, valamint társadalompolitikai tényezői legalább annyira hangsúlyosak. Tanulmányomat a
Rákosi-diktatúra idején erőltetett gyapottermesztés történetének szenteltem, a vizsgálódás során kiemelt figyelmet fordítottam a gyapot egyik fő termelési körzetének tekintett
Békés megyére. Különösen a növény elterjesztésének okait, területi viszonyait, az egyéni
termelőket sújtó kényszerintézkedéseket, az állandó munkaerő-problémát s a korban elmaradhatatlan munkaversenyeket vizsgáltam.

Gyapottermelési kísérletek Magyarországon
Az amerikai pamutövezet terményei a 18–19. században kielégítették az európai nyersanyagszükségletet. A kiterjedt háborúk azonban időlegesen megakasztották a korábban
folyamatos behozatalt. A napóleoni háborúk idején, illetve az amerikai polgárháború időszakától Magyarországon is történtek próbálkozások a gyapot termesztésére. Az első magyar gyapottermelési szakkönyv kiadását 1810-ben már élénk érdeklődés kísérte.1 A pamutimport költségeinek enyhítésére az ország déli területein az 1850-es években a
kormány állt a gyapottermelési kezdeményezések élére. Az 1900-as évek elején Hikisch
Ernő államvasúti főmérnök vezetésével az ország több déli megyéjében reményt keltően
kísérleteztek a gyapot meghonosításával.2 Lőbl Mátyás szintén ebben az időszakban a
Növénytermelési Kísérleti Állomás irányításával számos gyapotfajtát tesztelt a Mezőhegyesi

1 De

Lastrrye Filibert Károly adta ki. Vö. Mártha 1987, 57.
közlések alapján a kísérletet eredményesnek tekintették, bár a kezdeményező állomásfőnök hirtelen
halála megakasztotta a további próbálkozásokat. Rothschnek 1916, 606.

2 A
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Állami Ménesbirtokon.3 A kudarcok ellenére 1920 után sem szűntek meg a gyapotkísérletek, 1924-ben mintegy harminc gazdaság karolta föl a kísérleti termesztést.4 A második
világháborút követően a szegedi Növénynemesítő Intézet jóvoltából tovább bővültek a
hazai gyapottermelési tapasztalatok, ugyanakkor a dualizmus időszakában is prosperáló
Mauthner-cég a hazai termelőktől begyűjtött maggal a szentesi telepén indította meg a
(mag)termelést.5

Az új növény a Rákosi-diktatúrában
Az 1948-ban lezajlott politikai változások előtérbe állították az önellátásra berendezkedő
gazdasági törekvéseket, a háborúra készülő magyar politikai vezetés a hiányzó nyersanyagok hazai pótlásán fáradozott. A Rákosi-diktatúrában eddig soha nem látott méretekben,
erőszakot és terméskényszert is alkalmazva, az ország mezőgazdasági adottságainak figyelembevétele nélkül, szovjet mintára indult néhány éves „hódító” útjára a magyar gyapottermelés.
Az 1948 végén alakult Gyapottermesztési Nemzeti Vállalat6 felügyelte az országban
termelt gyapot begyűjtését és feldolgozását. A Nemzeti Vállalat a Mauthner Ödön Magtermelő és Magkereskedelmi Részvénytársaság termeléssel és termeltetéssel foglalkozó részlegeiből alakult.7 Ezt követően a Nemzeti Vállalat a gyapottermelésben részt vállaló terüle
teken létrehozta megyei kirendeltségeit.8
1949 januárjában a 410/1949. számú kormányrendelet a Gyapottermesztési Tanács
felállítása mellett döntött, amely a Földművelődésügyi Minisztérium felügyelete alatt állt.
Az új intézmény hatáskörébe tartozott a gyapot, a hamvas gumipitypang és egyéb különleges növények meghonosítása, nemesítése és termeltetése, emellett véleményező és javaslattevő jogkörrel is rendelkezett.
Az országban nem volt raktáron több száz hold bevetéséhez szükséges vetőmagkészlet, ezért a központi vezetés a Szovjetunióból 11 mázsa, Bulgáriából pedig 110 mázsa, szintén orosz származású gyapotmag beszerzését rendelte el. A fenti vetőmagokon kívül fajta3 Az

eredményt 1904-ben a Kísérletügyi Közleményekben tették közzé. Summázva: „A kétévi kísérletezésből azon eredményre jutottunk, hogy a gyapot termelése hazai viszonyaink között sikerrel nem
járhat, azon oknál fogva, mert a gyapot tenyészidejét semmiféle művelési eljárással sem tudjuk annyira
megrövidíteni, hogy a beérés az őszi hűvös idők, derek és fagyok beállta előtt végbemehessen.” Köztelek,
1922. május 13.
4 Surányi 2000, 248.
5 Mártha 1987, 56.
6 A kormány a minisztertanács 1948. november 19-én és 1948. december 23-án tartott ülésén a föld
mívelésügyi miniszter előterjesztésére, az 1948. XXXVII. tc. 8. §-a. Magyar Közlöny. Közlemény,
1949. (I. 5.)
7 
Magyar Közlöny. Közlemény, 1949. (I. 5.)
8 Gyapotnövényt csak a Nemzeti Vállalattal kötött szerződés alapján lehetett termeszteni. Gyapotter
mesztésre kizárólag a Nemzeti Vállalat által forgalomba hozott vetőmagot használhatták fel a termelők.
A rendeletet megszegőket szankcionálták.
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1. kép. A Székkutasi Gyapotkutató Intézet tervrajza (1953, részlet).
A Békés Megyei Állami Építőipari Vállalat iratai. (MNL BéML XXIV. 31. b.)
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kísérletek lefolytatására különféle amerikai, brazíliai, marokkói, egyiptomi, argentínai,
olasz stb. gyapotokból csaknem negyven fajt gyűjtöttek be.9
A magyar „gyapotövezet” határát ott húzták meg, ahol a vegetációs idő hőmennyisége
többéves átlagban 3500 °C körül mozgott. Ennek alapján az ország lehetséges gyapottermő vidékeit öt körzetre osztották.10
A gyapot termesztésének kiemelt övezete – bár a termelés az északi területeket is
érintette – a klimatikus viszonyok (a napsütéses órák viszonylag magas száma, a talaj hőmérséklete, a talajmenti fagyok kisebb mértéke, előfordulási valószínűsége stb.) miatt első
sorban az ország déli megyéire esett.
1948-ban a termelés irányítói a kísérleti telepeken körülbelül 30 kataszteri holdon
szereztek tapasztalatokat, míg 1949-ben már a nagyarányú fejlesztések révén egyéni gazdák, téeszek, állami gazdaságok is bekapcsolódtak a – legtöbb esetben kötelezővé tett –
termelésbe. 1949-ben a kísérleti telepek gyapotterületét is beszámítva 650 kataszteri holdon folyt a termelés, 185 község határában,11 1776 termelő közreműködésével.12
A bevetett területeknek csaknem 66%-a hozott termést, azonban a termésátlagok
– a napfényes órák és a hőmérséklet a harmincéves átlagot sem érték el – messze a várakozásokon alul maradtak.13 A tapasztalatokkal szemben mégis az első ötéves tervben még az
előzetes tervszámot is jóval felülírták, 1954-re 200 ezer (!) holdra14 kívánták növelni a
„fehér arany” termőterületét. Közel öt év alatt 300%-os területnövekedést erőltettek; az
ilyen irányú célkitűzések a világ agrártörténetében egyedülállónak számítanak.
A gyapottermelés infrastrukturális hátterét biztosítva a szentesi kísérleti telep átszervezésével létrehozták a Gyapottermelési Kutató Intézetet, amelynek központja Székkutas (Csongrád megye) volt.15 (1. kép) A központi vezetés Hódmezővásárhelyet és környékét jó talajadottságainak köszönhetően gyapottermelő központtá kívánta fejleszteni,
ennek érdekében a területen óriási összegű ráfordítással beruházásokat kezdeményezett.16 Az intézetben folyó tudományos kísérletek célja az volt, hogy olyan gyapotfajtát
hozzanak létre, amely a hazai éghajlati viszonyoknak is megfelel. Olyan növény nemesítésén fáradoztak, amely rövidebb idő alatt érik be, kevesebb melegre van szüksége és
emellett magas terméshozamot – holdanként öt mázsa körülit – produkál. Hazánkban a
gyapot tenyészideje legjobb esetben százharminc-száznegyven nap, ezt kívánták lecsök9 Schüller

1949, 358.
I. körzetbe a keleti határtól a Dunáig, a 47. szélességi foktól délre eső alföldi területeket sorolták.
A II. körzet a Baranya megyei és Nagyharsányi hegylánctól délre fekvő részek (a nyugati határtól a
Dunáig). A III. körzetbe az e feletti dunántúli területek tartoztak. A IV. körzetbe a 47. szélességi fok
feletti alföldi, az V. körzetbe pedig azok a Hajdú és Szabolcs megyei területek kerültek, amelyek hőmérsékletileg az előbbiektől nem sokban különböztek. Schüller 1949, 258.
11 Schüller 1949, 259.
12 Ebből 39 állami gazdaság, 39 téesz, 14 vállalat, valamint egyéni gazdálkodók. Mártha 1987, 59.
13 0,3 q/kataszteri hold. Mártha 1987, 59.
14 1951. évi II. törvény az ötéves tervről szóló 1949. évi XXV. törvény módosításáról. II. fejezet B. 28. §. (2).
(05. 20.).
15 A földművelésügyi miniszter 18.030/1951. (3. 20.) F. M. számú rendelete.
16 Gyapotkísérleti telep létesül Székkutason. Délmagyarország, 1950. augusztus 9.
10 Az
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kenteni tíz-húsz nappal, annak érdekében,
hogy még az őszi esőzések és korai fagyok
előtt be tudják takarítani. A kutatóintézetben olyan fontos kérdésekkel is foglalkoztak,
mint a gyapot beporzása, mert minél jobban
termékenyülnek meg a gyapot virágai, annál
nagyobb az elérhető termés. A méhek azonban nem szívesen porozzák be a gyapotvi
rágokat. Emiatt a pavlovi tanítás alkalmazásával azon dolgoztak, hogy a méheket rászoktassák a gyapot beporzására.17 (2. kép)

• 33

2. kép. A hódmezővásárhelyi gyapottermeltető
pecsétje (1954)

A „fehér arany” termesztése Békés megyében
Békés megyében a párt- és agrárvezetés nagy érdeklődéssel fogadta az új ipari növény
bevezetését. Azonban a lelkesedés később hamar alábbhagyott, s állandó harcot vívtak a
tervszámok teljesítéséért. Az időjárás folyamatos és megoldhatatlannak tűnő nehézségeket okozott. Az igen munkaigényesnek számító gyapottermelés körüli munkálatokat csak
átcsoportosításokkal, más haszonnövények termesztésének a kárára, valamint társadalmi
tömegszervezetek széles körű bevonásával tudták biztosítani. A gyapot hazai kártevői is
tovább rontották az elvárt teljesítményt. Az ellenük való védekezés – permetszerek, rovarcsapdák, módszertani oktatás – megszervezése túl költségesnek bizonyult. A megyei gyapottermelést a megyei tanács mezőgazdasági osztálya fogta össze.18 A megyei és járási
gyapotelőadók segítették a munkájukat: oktatásokat szerveztek, jelentéseket tettek a gyapottal kapcsolatos aktuális feladatokról, információkkal látták el a helyi szerveket az elvégzendő munkálatokról, intézkedtek a munkaerő megszervezéséről (ha nem állt rendelkezésre elegendő munkáskéz, felvették a kapcsolatot a politikai tömegszervezetekkel), illetve
a megyei gyapotértekezleteken történő megjelenésük is a munkakörükhöz tartozott.19
A Gyapottermeltetési Nemzeti Vállalat Békéscsabai Kirendeltsége a térség szakigazgatásáért, ellenőrzéséért volt felelős. Legfontosabb feladatuk a központilag meghatározott területekre a megyei gyapotszerződések megkötése volt, ebben a helyi közigazgatás segítségére
is számíthattak. Az állami gazdaságok mellett téeszek, valamint egyéni gazdálkodók is
„vállalkoztak” az általában túlzó tervelőírások teljesítésére. A jelentések tanúsága szerint
sok gondja akadt a kirendeltség vezetőinek a szerződések megkötésével. Egyes téeszek
17 Kocsis

1953.
gyapottermeléssel kapcsolatos iratok MNL BéML XXIII. 2. a. 8214., valamint 6451. csoportszám
alatt találhatóak.
19 A Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága a Sarkadi járás gyapotelőadójának pénzbüntetését javasolta,
mert nem adott jelentéseket már két hónapja, s a megyei értekezleteken sem jelent meg. 1952. jú
nius 4-ei jelentés. MNL BéML XXIII. 2. a. 5055/1952/PE/BM.
18 A
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már a kezdetekben elhatárolódtak a gyapottermeléstől, illetve az egyéni gazdákat is nehéz
volt rávenni az eddig sosem látott növény termesztésére, viszont az évszázadok óta termelt
haszonnövényeket – a tervszámokat mindenáron teljesíteni köteles megyei vezetés – még
inkább háttérbe tolta. Szerződéskötés terén 1951-ben a Sarkadi és a Mezőkovácsházi járás
egyes községeiben volt lemaradás. „Ezt úgy oldottuk meg, hogy […] a minősítő kartársak
egy részét küldöttük ki és addig ott maradnak, míg a szerződtetés be nem fejeződik.”20
A központi pártpropaganda mindent megtett, hogy népszerűsítse a „fehér arany” termesztését. A megyei és helyi sajtó hasábjain tömegével jelentek meg a gyapotról, annak
termesztéséről, a termelést szabotálókról szóló írások. A megyei tanács járásonként hírszolgálati felelőst állított ki, akik többek között a mozikban a filmek után a gyapottermelés
mellett agitáltak, emellett módszertani kérdésekre is választ adtak.21 A gyapot vetésének
fontosságát hangsúlyozandó brosúrák, oktató anyagok, módszertani füzetek is készültek,
1951 telén a témában csaknem húszezer röpcédulát osztottak szét.22 (3. kép)
A tervszámok teljesítését a gyapotnövény sokoldalúságának és a népgazdasági érdekek hangsúlyozásával próbálták nyomatékosítani. Egy mázsa gyapot 300 méter lepedő
vászon, 700 méter batiszt vagy 100 méter vastag ruhanemű, illetve 5000 orsó cérna alapanyagául szolgálhatott. Ezenkívül étolajat, konzervolajat, glicerint (melyet a magjából
nyernek), a fonásra nem alkalmas gyapotból pedig celofánt, papírt, műselymet, filmet és
üveget állítottak elő. A gubója héjából orvosságot nyertek, a kisajtolt olajpogácsát pedig
takarmányozásra használták.23 Egy termelést propagáló beszédben említették, hogy a gyapotból összesen 123-féle ipari termék készült.24
Az új növény erőltetett termelésének éveiben megyei szinten évenként megrendezésre
kerültek a gyapottermelési tanácskozások, ahol előadások sora méltatta a gyapot nemzetgazdasági hasznát, s összefoglalták az eddigi tapasztalatokat. Ilyen alkalmakkor (is) a szovjet
példa követésének hangsúlyozását tartották a legfontosabbnak. „Sztálin elvtárs beszédeiben
a gyapotot a gabonával, a nyersvassal és tüzelővel egyenértékűnek mondotta.”25
1950-ben az országban a tervfeladatnak megfelelően a gyapotszerződéseket 10 777
kataszteri holdra kötötték meg. A megyei megoszlásban a tizenkét megye között Békés
(23,6%), Bács-Kiskun (20,0%), Baranya (11,9%) és Tolna (13,4%) jártak élen.26

20 35.

számú heti jelentés. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451. cssz./1951. 1951. december 24–31.
Földművelésügyi Minisztérium által kiadott szempontok. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–38/4/2.
1952. május 12.
22 1952. április 30-ai jelentés. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–63/1952.
23 Az írás azt próbálta szemléltetni, ha nem szedik le az emberek a gyapotot, akkor mit veszíthetnek.
Lásd A gyapotszedés meggyorsításáért. Viharsarok Népe, 1951. október 17.
24 A Békés Megyei Gyapottermelési Tanácskozás jegyzőkönyve. Kiss Mihályné FM-küldött záróbeszéde.
MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–35/1953. 1953. március 29.
25 A Békés Megyei Gyapottermelési Tanácskozás jegyzőkönyve. Kiss Mihályné FM küldött záróbeszéde.
MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–35/1953. 1953. március 29.
26 Mártha 1987, 60.
21 A
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3. kép. A gyapot kacsolása. Gyapottermelési brosúra. (MNL BéML XXII. 2. a. sz. n. 6451/1951)
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4. kép. Kimutatás a gyomai tszcs-k gyapotszedési eredményeiről (1951).
(MNL BéML XXIII. 2. a. 8214–99/1951)

Békésben 1951-ben 9493 kataszteri holdat foglalt el az addig ismeretlen ipari növény27 (48 téesz, 20–85 kataszteri hold területen),28 a legtöbb gyapotterület az állami gazdaságoknak jutott (4901 kataszteri hold).29 1951-ben az új növény még az itteni viszonyok
között is később ért be, október legvégén, november elején a gyapot nagy része még száron
volt. Novemberben az állami gazdaságok csupán 57%-ban, a téeszek 62%-ban, az egyéni
gazdák 68%-ban szedték le a gyapotot.
Decemberben már az esőzések akasztották meg a gyapotszedés lendületét, a jelentések mégis a tervszámok teljesítéséről tanúskodtak. Ha a termelőegységek, megyék, termelő
szektorok mégsem teljesítették a begyűjtési tervüket, a felügyeleti hatóságuk, súlyosabb
esetben az Állami Ellenőrző Központ vizsgálta felül azt.30 (4. kép) Ennek ellenére sokan a
korai fagyok miatt kilátástalannak ítélték a magvasgyapot begyűjtésének a tervek által előírt teljesítését. Ezeket a véleményeket azonban az ellenség hangjának ítélték, s a híresztelőkkel szemben a legszigorúbban jártak el.31 A gyapot minősége a mínuszok után jelentősen romlott, a kovasodás (a gubó kipattanása) igen lassú volt, a magvak sötét színűek
27 1.

számú heti jelentés. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–14/1951. 1951. január 21–27.
é. n. [1981], 110.
29 35. számú heti jelentés. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–14/1951. 1951. december 24–31.
30 MNL BéML XXIII. 2. a. 8214-Gy-709/1951.
31 MNL BéML XXIII. 2. a. 8214-Gy-709/1951.
28 Szabó
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voltak. A tokokban a csíranövény olyan kis mértékben fejlődött ki, hogy kézzel könnyen
összenyomhatták. Ezeket fagy utáni gyapotként kezelték, azonban a tervszámok miatt
ezeket is be kellett gyűjteni.32 Ennek ellenére az eredmények mégsem voltak olyan ros�szak, a megyei vezetés várakozásait is felülmúlták, a MÁV a gyapottermés elszállítására
407 vagont33 mozgósított. Ezen felbuzdulva a minisztérium az 1952-es évre a megye
4380 kataszteri hold gyapotterületét 10 608 kataszteri holdra34 emelte. A szövetkezetek
legnagyobb része ekkor már belefáradt a rájuk kényszerített, egyre nehezebben teljesíthető
tervszámokba, a politikai szinten rájuk erőszakolt tapasztalatok nélkül végzett termelésbe.
A téeszek a termelést nem győzték munkaerővel, a más haszonnövényekkel egybeeső vetési munkálatok és a téli időszakra is átnyúló betakarítás óriási szervezési nehézségeket
okoztak számukra, valamint az idegenkedés is nagy fokú volt egy kétes eredménnyel járó,
az országban nem őshonos növénnyel kapcsolatban. A késő őszi csapadékos időjárás miatt
a nedves gyapot szárítására sem volt kellő kapacitásuk, így a rosszabb minőségű gyapotért
jóval kevesebb pénzt fizetett az átvevő Gyapottermeltető Nemzeti Vállalat helyi kirendeltsége. A begyűjtött gyapot raktározása sem volt megoldott, ideiglenes tárolóhelyek biztosításával próbáltak ezen segíteni. Gyulán a sporttelepen és a városi pavilonban, valamint
Békéscsabán a Ligetben35 is állítottak fel raktárakat. Szolnokon a zsinagógát ugyancsak
ideiglenes gyapottárolónak használták.36 A feszítő raktárhiány oda vezetett, hogy Csaba
csűdön a párttitkár utasítására a DISZ helyiségét feltörték, s gyapottal hordták tele.37
A Békési, Mezőkovácsházi és a Szeghalmi járásokban csak többszöri felvilágosítómun
ka eredményeként sikerült rábeszélni a szövetkezeteket a gyapottermelés folytatására.
A békéscsabai mezőgazdasági osztály is fellázadt (legalábbis próbálkozott), visszautasította a felügyeletük alá tartozó gyapotterületeket, pedig területük „csupán” 6%-át foglalta
el.38 1952-ben Békésben a szokatlan május végi fagy ismét letarolta a gyapotot. A gyapottáblákban a legnagyobb fagykárt az Orosházi és a Sarkadi járásban észlelték (90–100%-os),
de az új növény legnagyobb része a térség más területein is kipusztult.39 A Körösladány–
Gyula–Kisdombegyháza vonalon hóvihart is jelentettek.40 A tönkrement gyapot helyébe a
téeszek és az egyéni termelők legszívesebben kukoricát vagy búzát vetettek volna, azonban

32 MNL

BéML XXIII. 2. a. 8214–88/1951. 1951. október 22.
é. n. [1981], 110.
34 Szabó é. n. [1981], 111. 10 608 kataszteri hold a nehezen leszerződött területeket jelölte, a tényleges
terület ennél kevesebbet (9199 kataszteri hold) mutatott.
35 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451/1951.
36 Mártha 1987, 62.
37 MDP Békés Megyei Megyebizottsági ülésének jegyzőkönyve. 1953. november 5. MNL BéML XXXV. 27.
1. cs. 29. ő. e.
38 MDP Békés Megyei Megyebizottsági ülésének jegyzőkönyve. 1952. február 25. MNL BéML XXXV. 27.
1. cs. 18. ő. e.
39 A Szeghalmi járásban 70-75%-os, a Békési járásban 60-70%-os, a Gyomai járásban 80%-os a fagykár.
MDP Békés Megyei Megyebizottsági ülésének jegyzőkönyve. 1952. május. 21. MNL BéML XXXV. 27.
1. cs. 21. ő. e.
40 A fagy ellen füstöléssel védekeztek. 1952. május 21. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–19/8/1952.
33 Szabó
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a kiszántási engedélyt a központból nem adták meg.41 A minisztérium hosszas huzavona
után ezeken a területeken másodvetést rendelt el. A fagykártól megmenekült és a másodvetett gyapotmezőket a sok viszontagság után másik veszélyforrás (kártevők) is fenyegette,
így már ekkor látszott, hogy a várt eredmények messze elmaradnak az előírtaktól. A kártevők közül a mocskos pajor és a levéltetű igen nagy károkat okozott, emellett takácsatka is
jelentkezett, a nyári esőzések miatt a téeszek 606 kataszteri hold gyapottermése pedig gyökérfekély áldozata lett.42 Pedig a gyapot permetezésére igen nagy gondot fordítottak. A szegélypermetezésre (és a takácsatka ellen) mészkénlét alkalmaztak. A permetszer elkészítését
centralizálták, úgynevezett központi mészkénléfőző gócot állítottak fel Békéscsaba központtal.43 A mocskos pajor ellen répa- (vagy zöldség-) csapdával, ha ez nem vezetett eredményre, DDT-vel védekeztek. A levéltetű ellen az Exatox és a Nikorin nevű erős vegyszert
vetették be, amely sok téeszben a dolgozók ellenérzését váltotta ki, legtöbbször védőruhákat sem biztosítottak számukra.44 A kártevők elleni védekezést az utasításoknak megfelelően a téeszeknek és az egyéni termelőknek egyaránt kötelezően végre kellett hajtaniuk.
A súlyos csapások ellenére a minisztérium mégis úgy határozott, hogy az 1952. évi
tervszámokhoz viszonyítva a következő évben 35%-kal megnöveli a gyapot területét.45 Az
új ipari növénynek ráadásul a legjobb földeket kellett biztosítani. A megyei vezetést sokkolta a hír, hiszen az az évi gyapottermés kimenetele finoman fogalmazva is kétséges volt,
a növények Békés megye legtöbb részén még bimbót sem hoztak. Számos téeszben a dolgozók még a fenyegetések ellenére sem voltak hajlandóak a gyapotföldön dolgozni, inkább a kukoricát és a répát szedték. Békésben 1952-ben az éves termés 108 vagon lett, a
tervezettnek csupán 25%-át tudták teljesíteni. A központi tervek 3,96 mázsás kataszteri
holdankénti átlaggal számoltak, ezzel szemben a megyében 1,09 mázsát – 133 szövetkezetben egy mázsán aluli volt az termésátlag – tudtak produkálni.46
1953-ban a megyében a gyapot tervteljesítésének a „bevasalása” még nehezebben ment,
mint az azt megelőző években. A gyapotterületekre a szerződéskötések vontatottan haladtak, bár ezen a vonalon is bevetették a tömegszervezeteket – az MNDSZ-t, a DISZ-t47 és az
úttörőket is. A téeszelnökök az előirányzatokat nem akarták elfogadni, ezért a járási tanácsok külön foglalkoztak a meggyőzésükkel.48 Az egyéni gazdák gyapotszerződéseinek megkötése ott haladt jobban, ahol a tanácsok mellett a meggyőzés folyamatába a pártszervezetek

41 Kiszántási engedélyt csak a Földművelésügyi Minisztérium adhatott. A kiszántásra javasolt területeket

jelenteni kellett a minisztériumnak, amit csak a megyei instruktor szemléje után engedélyezhetett, s az
erről készített jegyzőkönyvet be kellett mutatni.
42 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451/14/1952. 1952. július 7.
43 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–3/25/1953.
44 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451/1952. 1952. június 21.
45 
Keresztes Mihály a Földművelésügyi Minisztérium első helyettesének levele, 1952. június 24-én.
MNL BéML XXIII. 2. a 6451/1952. 1952. július 7.
46 Szabó é. n. [1981], 111.
47 Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, Dolgozó Ifjúság Szövetsége.
48 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–3/6/1953.
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is besegítettek. A gyapotszerződések megkötése alól a téeszek és az egyéni termelők is igyekeztek kibújni, inkább kenderre vagy más ipari növényre kötötték le földjeiket.
A megyei vezetés aggódott, mert a városi és a községi tanácsok meglehetősen passzív
magatartást tanúsítottak a gyapottermeléssel kapcsolatban.49 A megyében hatalmas apparátussal és meggyőző erővel végül is a szövetkezetek és egyéni gazdák 1953 tavaszán
13 791 kataszteri hold gyapotterületre szerződtek.50 A tényleges gyapotterület ennél kevesebb volt, mert az egyéni gazdák szerződéskötései körül a (későbbiekben részletezett) tagosítások miatt nagy volt a bizonytalanság. A gyapot körüli munkálatok is nehezen haladtak, igen sok volt az elhanyagolt, gazos terület. Az időjárás ismét helyrehozhatatlan károkat
okozott a megye keleti felében, főként a Gyulai járásban fagyott le szinte az egész termés,
az alacsonyabb területeket pedig májusban elöntötte a víz. A begyűjtést az óriási munkaerőhiány mellett a zsákhiány is nehezítette, így a leszedett gyapot ömlesztve volt az átvevőpontokon.51 (5. kép) A begyűjtés máshol is akadozott, egyes megyékben – például
Szolnok megyében – még októberben sem kezdték meg a munkát. A gyapotszárító helyek sem tudták befogadni a leszedett nedves növényeket, így azok legtöbbször befülledtek. A rossz(abb) minőségű gyapot osztályozása az átvételnél állandó feszültségeket
okozott. A gyapotfeldolgozó üzemekben azonban torlódás volt, ezért gyapotszállítási zárlatot rendeltek el, a vasút pedig a szállítmányokat nem fogadta.52 Így a nagy áldozatok árán
begyűjtött állott gyapot értéke még tovább romlott. A megyének 1953-ban már csak
180 vagon53 „politikai növényt” sikerült betakarítania, a vetésterület csaknem 15%-a még
az év végén is szedetlenül állt. 1953 végén a mezőgazdasági osztályok vezető kádereinek
legnagyobb része a következő évi szerződéseket már nem támogatta, az állandó tervteljesítési kényszer és az időjárás viszontagságai ellen vívott folyamatos harcban apatikussá
váltak. A központi vezetés döbbenten tapasztalta, hogy éppen a helyi vezetés beszélte le a
téeszelnököket – ilyen eset például a Csongrádi járásban is előfordult – a gyapotszerződések megkötéséről.54 A következő évre is áthúzódó munka éppen szünetelt, a gyapottáblákat vastag hóréteg borította. 1953 őszén még a központi vezetés is belátta, hogy a hazai
gyapottermelés a legnagyobb áldozatok árán sem hozta meg a kellő eredményeket, ezért
csökkentette az új ipari növény vetésterületét, s azt is elismerte, hogy a szövetkezetekre és
az egyéni termelőkre erőszakolt gyapottermeltetési kényszeren enyhíteni kell: „csak azokban a járásokban, községekben és téeszekben kell előirányozni, ahol a korábbi években azt
szívesen és jó eredménnyel termelték”.55
A központi vezetés a fenti rendelkezéseken kívül a gyapottermelés lebonyolítását is
átszervezte, a Könnyűipari Minisztérium keretében megalakult Mezőgazdasági Igazgatóság
49 MNL

BéML XXIII. 2. a. 6451–3/9/1953.
jelentés. 1953. március 31. – április 7. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–3/14/1953.
51 17. számú dekádjelentés 1953. október 20–31. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–31/1953.
52 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–80/1953. 1953. november 10.
53 Szabó é. n. [1981], 112.
54 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–80/1953. 1953. november 10.
55 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–76/6/1953. 1953. október 8.
50 Heti
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5. kép. Kimutatás a gyulai tszcs-k gyapotszedési eredményeiről (1951).
(MNL BéML XXIII. 2. a. 8214-99/1951)
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a feladatot a hódmezővásárhelyi Gyapotfeldolgozó Vállalatra bízta. A vállalat a megyeszékhelyeken az eddigi kirendeltségek helyett megyei szakfelügyelőségeket állított fel.56
Békésben az 1954-es gyapotterület az előző évekéhez képest jelentősen összezsugorodott, csupán 2745 kataszteri holdat – egyes forrásokban még ennél is kevesebb szerepelt –
vetettek be.57 A térségben a téeszek és az egyéni termelők is kelletlenül dolgoztak, a helyi
vezetés szintén közömbösen tekintett a gyapottermeléssel kapcsolatos szervezési feladatok
elé. A Mezőkovácsházi járásban – amely az Orosházival együtt a gyapottermelés súlyponti járása volt – a helyi tanácsok, ha a területük kissé gazos volt, máris a kiszántást javasolták.58 Ilyen elhajlások a korábbi években elképzelhetetlenek voltak. Ekkor szervezett
gyapotellenes hangulatkeltésre gyanakodott a megyei szakvezetés, a mezőgazdasági szak
emberektől a téesztagokig a gyapot termelése ellen emeltek szót, s a takarmánynövények
megyei vetésterületének növelését szerették volna elérni. A helyi „gyapotirányítók” az ellen
propagandisták megállításában segítséget kértek a minisztériumtól.59 A szerződési kilátások a gyenge termés és a fentebb vázolt okok miatt teljesen reménytelenek voltak. Óriási
meggyőző munka árán sikerült 1954 végéig 76 kataszteri hold 1000 négyszögölt (!) leszerződtetni.60 1955-ben végül is 122,7 kataszteri holdon termelték a gyapotot, amely az 1953-as
vetésterületnek kevesebb mint 1%-a volt. A gyapottermelés tényleges megszűnéséről nem
találtunk levéltári dokumentumokat, azonban annyi bizonyos, hogy az ezt követő években
a „fehér arany” már nem ringatózott a Békés megyei földeken.

Egyéni termelők a „tervszámok teljesítéséért”
A korszakban a kötött gazdálkodási elveknek megfelelően országos szinten meghatározták a gyapot vetésterületét (is), s ezt megyékre, járásokra, községekre, gazdaságokra bontották le. A Földművelésügyi Minisztérium nemcsak a termelőszövetkezetek és az állami
gazdaságok számára írta elő az üzemi terveket, hanem az egyéni gazdaságok számára is.
1950-ben még csak az állami gazdaságokra tervezte meg a kormányzat a termelési eredményeket, 1951-ben már a termelőszövetkezetekre, sőt az egyéni gazdaságokra is.61
A gyapotot szerződéses alapon műveltették, azonban a parasztság számára az eddig teljesen ismeretlen növény termelése az 1950-es évek elején nem volt problémamentes.
Erdmann Gyula megállapítása szerint a szerződéses termeltetés kiegészült politikai céllal
is: a termelési szerződés újabb béklyó volt, ami tovább akadályozta a parasztot a gazdaságával való – amúgy is egyre szűkebb – önálló rendelkezés lehetőségében. A gyapottermeltető vállalattal, illetve a földműves-szövetkezetekkel a termelők termelési szerződést köthet56 1954.

február 1-jétől. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–6/1954; Mártha 1987, 68.
számú dekádjelentés 1954. augusztus 1–10. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–1/1954.
58 8. számú dekádjelentés. 1954. június 20–31. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–1/6/1954.
59 15. számú dekádjelentés 1954. augusztus 1–10. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–1/1954.
60 26. számú dekádjelentés 1954. november 20. – december 1. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–1/21/4/1954.
61 V. Kápolnás 1982, 397.
57 15.
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tek, amelynek keretében kedvezményes áron vetőmagot, műtrágyát kaphattak, és az
átvételi ár is 20–40%-kal felette volt a beszolgáltatási árnak.62 A parasztságnak nem volt
nagy hajlandósága a gyapottermelésre, ezért a legtöbb esetben bürokratikus úton vagy
erőszakos eszközökkel igyekeztek rávenni őket a szerződéskötésre, annál is inkább, mert
az állami szerveknek is az Országos Tervhivataltól kapott szerződéskötési tervszámokat
kellett teljesíteniük. A propagandagépezet beindult, a megyei vezetés a szerződés megkötéséhez az élenjáró egyéni gyapottermelőket is bekapcsolta.63 A begyűjtésekkel egy időben
fokozott agitációs munkával igyekeztek meggyőzni a parasztságot a gyapottermelés fontosságáról, ezért a szervezett gazdagyűléseken minél több szerződést próbáltak aláírattatni.
A szerződéses terv teljesítéséért a községi tanácselnököt tették felelőssé. 1952 őszén megjelent a 83/1952. számú minisztertanácsi rendelet,64 amely meghatározta, hogy az egyéni
gazdálkodók szántóterületük arányában kötelesek szerződéses ipari növényeket termelni.
Így az egyéni gazdálkodókkal a gyapotszerződéseket – legtöbbször ráhatással vagy erőszakkal – hivatalosan is kötelező érvényűvé lehetett tenni. A termelők többsége azonban
ipari növényekkel már így is túl volt terhelve, az egyes településekről főként a gyapotszerződéseket küldték vissza, azzal az indokkal, hogy területük 30%-ára már leszerződtek, s
mint új növénytől a gyapottól idegenkednek a leginkább.65 Békés megyéből a legtöbb
egyéni gyapotszerződés Mezőberényből érkezett vissza, itt volt a legnagyobb mérvű a
szerződéskötésekkor elkövetett erőszak. A gyapottermeltetési vállalat (az ő aktívái követték el ezeket) a kirívó esetek kivizsgálására tett ígéretet.66 1953 februárjában – a központi
utasításokkal összhangban – a megyei pártvezetés beismerte, hogy a gyapottermelés területén történtek túlkapások. „Az a lélektelen, bürokratikus magatartás, hogy egyrészt ráerőszakolják a szerződéskötést a dolgozó parasztra, másrészt széleskörűen mutatkoznak
meg olyan hibák, hogy az átvételnél, minősítésnél károsították meg a dolgozó parasztságot.”67 A kifizetések terén is voltak visszaélések, a nemzeti vállalat nem fizette ki minden
esetben az egyéni termelőknek járó összeget a gyapot után.
A parasztság gyapottermelését (a téeszek és az állami gazdaságok mellett) és az ezzel
kapcsolatos munkálatok menetét szigorúan meghatározták a minisztertanácsi határozatok. Pontról pontra megszabták (természetesen nem csak a gyapottermelésben) hogyan és
mikor kell elvégezni a vetést, hány centiméter legyen a mélyszántás, a szántást mivel végezzék, és hogyan védekezzenek a kártevők ellen, stb. A termelőket a teendőkről hangos
híradón és dobolás útján is értesítették. Az egyéni termelőknél minden gyapotterületet
62 Erdmann

1992, 123.
BéML XXIII. 2. a. 6451–2/2/1953. 1952. december 31.
64 83/1952. sz. (09. 16.) M. T. számú rendelet. Egyes ipari növények termelési körzeteinek kijelölése és a
kötelező termelésről. Az egyénileg termelőket a következő mértékben lehetett ipari növények termelésére kötelezni: ha a szántóterület 5 kataszteri holdnál kisebb, 8%-ban, 5–15 kataszteri holdnál
12%-ban, 15–25 kataszteri holdnál 15%-ban, 25 kataszteri holdat elérő vagy annál nagyobb 20%-ban.
65 Heti gyapotjelentés. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–3/9/1953. 1953. március 24. – április 3.
66 MNL BéML XXIII. 2. a. 5451–2/3/1953. 1953. április 24.
67 MDP járási titkári értekezlet jegyzőkönyve. 1954. február 17. MNL BéML XXXV. 27. 1. cs. 53. ő. e.
63 MNL
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ellenőriztek, ehhez mezőőröket vontak be, akik jelentési kötelezettséggel tartoztak.68
A termelőknek a kötött szerződéseknek megfelelően a termelt gyapot egészét le kellett
adniuk, nem tarthattak vissza belőle semmit, ennek az ellenőrzését a helyi tanácsok igen
komolyan vették. Előfordult azonban, hogy egyes gazdáknak mégis sikerült kijátszaniuk
az ellenőrzés éberségét, s a földjükön megtermelt gyapotot visszatartották. „[…] az önálló
háziiparosok, nem dolgozó elemek, kulákok és árusok az egyéni gyapottermelőktől fel
vásárolják a magvasgyapotot kg-ként 18–20 forintos áron. Ebből a gyapotból pulóvert,
paplant, harisnyát készítenek. Ezeket elfeketézik. Vannak jelek arra, hogy a termelők is
hasonlókkal foglalkoznak.”69 Az „elkövetők” ellen eljárást indítottak. A gyapotot termelő
parasztság sok esetben nem értette, hogy a kipusztult gyapot helyébe – melyet nem akart
termelni – a parlagon heverő földjén miért nem vethet egyéb haszonnövényeket. A kiszántási engedély túl hosszadalmas és bürokratikus volt, sokan a helyi vezetés megkerülésével a kifagyott gyapot helyébe kukoricát vetettek. Az ilyen eseteket kivizsgálás és felelősségre vonás követte. Kővágó József mezőberényi gazda 300 négyszögöl gyapotot vetett be
kukoricával. Jelentette, hogy földjén önhibáján kívül pusztult el a gyapot, már harmad
vetést (!) is végzett, azonban a „fehér arany” termelése mégsem sikerült. Király Sándor
nagyszénási „kulák” 400 négyszögölnyi gyapotföldjét elöntötte a víz. Ezt megbocsáthatatlannak tartotta a helyi tanács, kötbérezést és teljes beadási kötelezettséget írtak elő számára, függetlenül attól, hogy a termése az időjárás áldozata lett.70 S(ch)ön Mihályné mező
berényi 38 kataszteri holdas „kulák” a szerződött gyapotterületén nem végezte el a vetést,
ezért eljárás indult ellene.71 A kulákokra is vonatkozott a „gyapotkényszer”, azonban a „módos parasztság”-nak a kisebb földterülettel rendelkező parasztságnál is nehezebb termelési feltételeket szabtak. Az egyéni termelőknek vetőmagot, műtrágyát (általában térítés
mellett), kamatmentes művelési előleget, előre meghatározott átvételi árat biztosítottak
(amelyet sok esetben nem fizetett ki a nemzeti vállalat), a kulákoknak csak a legszükségesebbet, és azt is olyan mértékben és olyan feltételek mellett, hogy a termelés eredményességét ne veszélyeztesse.72 A megyében 1953-ban a nyári hónapokban 1000 négyszögöl területen jelentettek engedély nélküli kiszántást.73 A gyapottermelő parasztságot (a téeszek
mellett) elszámoltatási kötelezettséggel is sújtották. Ha a termelők kevesebb gyapotot adtak be az átlagos terméseredménynél, akkor a be nem adott termény arányában beszolgáltatással tartoztak.74 1952 végén és 1953 elején 1692 egyéni termelőt számoltattak el néhány
hét leforgása alatt.75 1951-ben a parasztság a megye összes gyapotterületének 29,74%-át

68 MNL

BéML XXIII. 2. a. 6451–76/1953. 1953. november 19.
BéML XXIII. 2. a. 8214–88/1951. 1951. október 11.
70 MNL BéML XXIII. 2. a. 645-Gy-36/3/1953. 1953. július 27.
71 ÁVH-jelentések. 1952. május 8. MNL BéML XXXV. 27. 1. 66. ő. e.
72 V. Kápolnás 397.
73 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–61/6/1953.
74 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–2/2/1953. 1952. december 31.
75 6. számú heti jelentés, 1953. február 4–10. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–3/6/1953.
69 MNL
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művelte, a legnagyobb arány az egyéni termelők esetében 1952-ben 39,69% volt.76 A gyapottermelésre kényszerített, kedvetlenül dolgozó parasztság a gyapottermelésben és az
ehhez kötődő növényápolási munkákban mégis jobb eredményeket hozott, mint a termelőszövetkezetek.77 A hivatalos jelentések szerint azonban az önálló termelő parasztságnak
1952-ben 3,6 mázsa volt kataszteri holdanként a termésátlaga, a következetesen propagált
téeszek a 3,96 mázsa átlagot (érdekes, pontosan annyit, amennyit a központ előírt) produkáltak.78 Az 1949-ben meghirdetett – Békésben elsők között megindult – tagosítás gyökeresen megváltoztatta a termelés évszázadok óta kialakult termelési rendjét. A tagosítás
elsősorban politikai célkitűzés volt, egyrészt a kollektivizálás szolgálatában a téeszek további térnyerését, másrészt az egyéni gazdálkodók – a kulákság, gazdagparasztság – földterületeinek visszaszorítását szolgálta. A tagosítás során a parasztság kezében lévő jó minőségű földeket a helyi vezetés az előírtaknak megfelelően a (volt) tulajdonosok
„kártalanításával” a közös termelés szolgálatába állította. Így a legjobb minőségű területek
kerültek a szövetkezetek tulajdonába, a parasztságnak felkínált csereterületek a településektől távolabb eső részekből, silányabb földekből kerültek ki. A parasztság rendkívüli terhei, gazdálkodási nehézségei idézték elő – a korabeli kifejezéssel élve – „önkéntes” földfelajánlásokat. A (módos) parasztság tömegesen hagyta el a földjét, a korábban prosperáló
családi gazdaságok jelentős része lett az államé. Békésben a földfelajánlások mértéke is
igen magas volt, 1949-ben 7000 kataszteri holdat, 1953-ig további 43 ezer kataszteri holdat
vettek el (leginkább) a kulákságtól. Az egyéni gazdák további 11 ezer kataszteri holdat
hagytak el,79 léptek be a téeszekbe, vagy az iparban kerestek megélhetést. A tagosítások és
a földfelajánlások azonban a megyei gyapottermelést irányítók körében nagy riadalmat keltettek. A tervszámok teljesítése veszélybe került, az adminisztrációban szintén óriási fejetlenség uralkodott, emellett sok panasz érkezett az illetékes osztályokra, mert a tagosítások
és a földelhagyások miatt föld nélkülivé váló parasztság természetesen nem tudott gyapotot termelni. A megyében a kényszerítések hatására számos gazda ajánlotta fel földjét az
államnak, s lépett be a szövetkezetekbe. 1952-ben új lendületet kapott Békésben a tagosítás, azonban a gyapotterületekben bekövetkezett állandó változás igen megnehezítette a
gyapotszerződések megkötését.80 A termelés területén talán a nyári tagosítások voltak a
legkíméletesebbek, a többi időszakban azonban megakasztották a termelés folyamatosságát. Az a téesz, amelyik átvette a tagosítás miatt kiesett egyéni termelők területét, amelyeket a gazdák már korábban előkészítettek a gyapot alá – mélyszántva és műtrágyázva voltak –, az előírtak szerint kártalanította a volt földtulajdonosokat. A megfélemlítésekkel a
téeszekbe kényszerített új tagoknak azonban a kártalanítás meglehetősen sovány vigaszt
76 1953-ban: 19,67%, 1954-ben 20,77% volt az egyéni termelők gyapotterületének aránya a megye összes

gyapotterületéhez viszonyítva.
a cserepesedés elleni védekezésben az egyéni gazdálkodók 50%-ban, míg a téeszek 36%-ban
teljesítettek. MDP járási titkári értekezlet jegyzőkönyve 1952. május 17. MNL BéML XXXV. 27. 1. cs.
53. ő. e.
78 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–62/1952.
79 Erdmann 2009, 304.
80 Szám nélküli heti jelentés, 1953. február 17–24. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–3/8/1953.
77 Például
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6. kép. Egy tótkomlósi téesz levelet küldött a minisztériumba.
(MNL BéML XXIII. 2. a. 6451-FM-28/11/1952)

nyújtott. Az összeg megállapításánál a téesz elnökének is jelen kellett lennie.81 (6. kép)
Battonyán is tagosított a téesz: „Most máshol akarják őket kártalanítani. Azt mondják,
hogy tőlük saját földjüket elvették, a másik földbe nem hajlandók vetni, mert ők még egyszer nem vásárolnak műtrágyát.”82 1953-ban a megyei téeszekben április végéig befejeződött a gyapotvetés, azonban egyéni vonalon lemaradásokat tapasztaltak a földfelajánlások
81 MNL
82 MNL

BéML XXIII. 2. a. 6451–21/1/1953. 1953. november 8.
BéML XXIII. 2. a. 6451–21/1/1953.
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miatt.83 Az egyéni termelők téeszbe kényszerítése, valamint a földfelajánlások miatt körülbelül 100 kataszteri hold esett ki a gyapottermelésből. Az 1953. márciusi kimutatás szerint
a téeszekbe lépett egyéni termelők – akik korábban szerződést kötöttek – gyapotterülete
79 kataszteri hold 1500 négyszögöl volt, azonban területüket a legtöbbször nem vállalták
át a téeszek, még kényszerítés hatására sem.84

Az új növény termesztésének nehézségei. A feszítő munkaerőhiány
A „fehér arany” rendkívül munkaigényes növény (főként a szedése), ezért nehézségeket
okozott a megyei vezetésnek a munkaerő folyamatos biztosítása. 1951-ben az állami gazdaságokban és a téeszekben a betakarításban egyetlen napon (október 31-én) 6687 fő vett
részt.85 1953 végén csupán a gyapotszedéshez naponta 3500–4000 főt mozgósítottak.86
Békés megye 1953-as gyapotterv-területe – nyolc járásban és a megyeszékhelyen –
11 232 kataszteri hold volt, amelynek megművelésében 23 262 termelő fáradozott.87 Természetesen mind téesz-, mind egyéni vonalon a parasztok az ipari növény termelése mellett még más haszonnövények művelésével is foglalkoztak.
Az 1950-es évek első éveiben a munkaerőhiány csillapítására különböző mozgalmakat indítottak, amelyek valójában a dolgozók átcsoportosításáról s a központi költségmegtakarításról szóltak. Ilyen volt a téeszek/tszcs-k úgynevezett „egymás közötti megsegítő”
mozgalma is, ennek keretében azok a téeszek, amelyek már befejezték a gyapotszedést,
teljes tagsággal besegítettek a lemaradó téeszeknek.88 (7. kép) A téeszekben volt mindig a
legnagyobb lemaradás, az állami gazdaságok és az egyéni gazdák hamarabb teljesítették az
első ötéves tervben előírt gyapottervszámokat. A helyi vezetés számított a téeszek gyapot
körüli – más növények esetében is előfordult – mezőgazdasági feladatainak befejezése érdekében az erőltetett, rengeteg túlmunkával járó „önkéntes” mozgalmakra, amelyek legtöbbször segítettek megoldani a feszítő munkaerőhiányt. A betakarítási munkálatoknál
főként nőkből és gyerekekből álló brigádokat szerveztek, akik Sztálin-műszakban és gyakran vasárnaponként is dolgoztak, a kivezényelteket munka- (és iskola-) idő után várta a
gyapotföld. Ha a gyapotföldeken munkaerőhiány mutatkozott – márpedig ez gyakran előfordult –, a megyei és a járási gyapotfelelősnek gondoskodnia kellett a munkáskezek pótlás-

83 MNL

BéML XXIII. 2. a. 6451–3/16/1953.
19 kataszteri hold 500 négyszögöl területet a szövetkezetekbe lépett egyéni termelőktől a
téeszek a megyei vezetés erőteljes fellépésének köszönhetően mégis átvállaltak. MNL BéML XXIII.
2. a. 6451/1953 sz. n. 1953. március 18.
85 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–14/45/1952.
86 21. számú dekádjelentés 1953. december 1–10. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–37/1953.
87 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–42/1953. 1953. június 3.
88 Gyapotjelentés. 1951. november 19. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451/1951.
84 
További
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7. kép. Sallai Ádám „újító kulák” vetőgépe. A gyapotvetésnél a gyomai Kossuth Tszcs-ben jól bevált,
a járási tanács azonban nem fogadta el a találmányt.
(MNL BéML XXIII. 2. a. V. 826–17/31951/1951. november 9.)

ról. Az illetékesek a külsős, társadalmi munkaerő bevetéséről az MNDSZ-en, a DISZ-en és
a megyei tanácsi oktatási osztályon keresztül az iskolák révén gondoskodtak.89
Az előírások szerint a tanulókat a gazdaságok tizenkét munkanapra vehették igénybe.
A téeszek kötelesek voltak a tanulók szállításáról, valamint napi egyszeri meleg ételről
gondoskodni. Az ételt önköltségi áron számolták fel, amelyet később a tanulók napi teljesítménybéréből90 levontak. Azonban számos esetben előfordult, hogy az előírt kötelezettségeket a fiatalokkal szemben a gazdaságok nem teljesítették. A járási mezőgazdasági osztályok ezekben az esetekben kivizsgálást indítottak. Például a gyomai óvónőképző százöt
tanulója egész nap nem kapott egy falatot sem enni, és vissza sem szállították őket a téeszből, este gyalogoltak haza.91 A központ előírta, hogy a diákokat hetente fizessék ki, bár az
elszámolással járó bürokrácia ezt legtöbbször nem tette lehetővé.92 A tömeges kifizetések
89 A

külsős munkások 25%-át az MNDSZ-től, 25%-át a DISZ-től, 50%-át az iskolás diákokból kellett
biztosítani. MNL BéML XXIII. 2. a. 6458–58/1952.
90 Napi 100%-os teljesítmény mellett a tanulók gyapotszedésnél 25,20 forintot, gubófejtésnél 21,40 forintot kereshettek. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–58/1952.
91 MNL BéML XXIII. 2. a. 8214–88/1951. 1951. október 22.
92 A gyerekek kísérő tanára névsorba foglalta a dolgozó gyerekeket, a napi szedési teljesítményt a nevek
után írta be, a járandóságot a kollektív bér alapján számította ki. A tanárok azt is könyvelték, hogy a
diákoknak a szedett mennyiség után hány centiméter textilanyag járt. Az elvégzett munkát a téesz
elnök s az iskola is igazolta. Ezt leadták az OSZH-nak (Országos Szövetkezeti Hitelintézet), amely a
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miatt az adminisztrációba nemegyszer hiba csúszott. A békéscsabai Luther utcai általános
iskola százharmincöt tanulója és kísérő tanáraik panaszkodtak, hogy a járandóságukat
több mint fél év elteltével sem kapták meg.93 Negyven-ötven diákra egy tanár kíséretét is
előírták, aki napi díjazás94 mellett fegyelmet tartott, illetve az adminisztrációban, bérszámfejtésben is segédkezett. Azok az osztályok, iskolák, amelyek diákjai a gyapotszedésnél jó teljesítményt értek el, jutalmat is kaphattak. A jutalomtárgyakra külön keretet biztosított a megyei vezetés: asztalitenisz, focilabda vagy egyéb társasjáték, vándorzászló vagy
könyv volt a munkáért járó ajándék az iskolák számára.95 Egyéneket nem, csak osztályokat
vagy iskolákat jutalmazhattak. A legjobban teljesítő diákok számára azonban mégis biztosítottak (korlátozott számban) tárgyjutalmakat.96 Az iskolák igazgatói, tanárai aggódtak,
mert az új növény betakarításának időszakában nem haladt kellő ütemben a tanulás.
A megyei pártértekezleten is szó esett erről a sarkalatos kérdésről: „van olyan vélemény is,
hogy a gyapotszedés miatt alacsony a tanulás színvonala”.97 Ezért fordult elő, hogy egyes
igazgatók csupán vasárnaponként járultak hozzá a gyapotföldeken történő diákmunkákhoz. Arra is találunk számos példát, hogy a szülők a zord időjárás miatt vétózták meg
gyerekeik késő őszi és téli hónapokra eső gyapotszedését. Az Örményzugi Állami Gazdasághoz ötszáz iskolás volt előirányozva, azonban száznegyvenet tudtak csak kiállítani,
mert a többi gyermeket szüleik a hideg idő miatt nem engedték el.98 A gyermekek nehéz
munkakörülményeit egy 1951-es eleki visszaemlékezés érzékletesen ábrázolja: „Szilárd
Ádi bácsi az egyik napon nagyszünetben elkiáltotta magát: »Ki akar birkapaprikást enni?«
Annyian jelentkeztünk, hogy Ádi bácsi kiválogatta a legügyesebbeket. Hamarosan a kolhoz teherautóján eljutottunk a téglagyár után fekvő gyapotföldre. Zsákokba szedtük a félig
nyitott és teljesen zárt, zöld, tüskés tokokat a kb. félméteres gyapotbokorról. Október vége
lehetett, sárban dolgoztunk. A kezeink lilára fagytak, vérző ujjakkal dolgoztunk az ígért
birkapaprikás reményében.”99
A gyapot szedését akkor kellett megkezdeni, amikor érett, kibomlott gyapotgubó volt
a növényeken. A begyűjtést a kovadástól függően két–négy naponként célszerű volt folya-

tanár nevére szétosztás végett a pénzt „azonnal” kifizette. A téesz/tszcs elnöke egy utalványt adott ki
az összes szedés után járó textil méteráru mennyiségéről, amit a kijelölt népboltban lévő textilből az
utalványra a pedagógus megkapott és a gyerekek között a teljesítmény arányában szétosztott.
MNL BéML XXIII. 2. a. FM. 8214–89/1951. október 3.
93 A pedagógusok csupán becsülni tudták a gyerekek által leszedett gyapot mennyiségét, mivel mérő- és
szedőeszközöket sem biztosítottak számukra. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–7/1/1954. 1954. május 18.
94 31 forint napidíj lett megállapítva. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–7/1/1954. 1954. május 18.
95 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–81/1952.
96 1952 elején hat fiatal gyapotszedő kapott egy-egy sakk-készletet, egy úttörő díszegyenruhát vagy töltőceruzát, töltőtollat vagy könyvjutalmat (a Mi már nem leszünk többé kizsákmányolt proletárok és
Szívvel és lélekkel című műveket). MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–1/1952. február 7.
97 MNL BéML XXXV. 27. 1. cs. 1. ő. e. MDP Békés Megyei Pártértekezlet jegyzőkönyve 1950. december 16.
98 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451/1951. november 19.
99 A történet folytatása: „nem volt elegendő idő a birkapaprikás elkészítéséhez” – magyarázkodott Ádi
bácsi. Kerekes 2017, 440.
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8. kép. Szövetkezeti bolt. Olvasókönyv az általános iskolák 3. osztálya számára.
(Budapest, Tankönyvkiadó, 1965.)

matosan megismételni.100 A megyei vezetés próbálta a külső munkaerőket koncentráltan,
nagy tömegben a gyapotszedés szolgálatába állítani, amitől a tervek mihamarabbi teljesítését remélték. Ennek érdekében úgynevezett gyapotnapokat101 vezettek be, s megyeszerte
erre az időszakra szervezték a gyapotszedést. Minden termelő a magvasgyapot mázsája
után öt méterpamut kedvezményes102 textiláru megvásárlására jogosító utalványt kapott,
amelyet bármelyik állami és szövetkezeti üzlet köteles volt beváltani. A kedvezményes
utalványok a kor propagandájának köszönhetően az „érdemeiknél” nagyobb figyelmet
kaptak, amit úgy kommunikáltak, mintha ingyenes, szabadon választott méteráru – a korszak hiánygazdasága ezt aligha tette lehetővé – járt volna a termelőknek. „Kovács néni az
egyre gyűlő textilutalványokból gondoskodik leánya kelengyéjéről.”103 (8. kép) A gyapot
szedése, bár nem mindig fordítottak erre kellő figyelmet, szakértelmet igényelt. A „gyapotpropaganda” igyekezett a mindenek felett álló szovjet szedési módszert elterjeszteni.
A begyűjtési tervekben a tervszámok teljesítése mellett a Szovjetunióban hivatalosan propagált szedési technika elterjesztése is a gyapottermesztés egyik alaptézisének számított.
Általánossá kívánták tenni a szovjet típusú kétkezi szedést, amelyet versenyekkel és bemutatókkal kívántak népszerűsíteni. „A dolgozók még jobb eredményt tudnának elérni, ha a
gazdaság vezetői több gondot fordítanának a kétkezes szedési módszer bevezetésére.”104
100 MNL

BéML XXIII. 2. a. 6451–58/1952.
október 6. és 7., illetve 13. és 14. volt kijelölve. MNL BéML XXIII. 2. a. FM. 8214–89/1951.
1951. október 3-ai jelentés.
102 50%-os kedvezményes árat biztosított. Szabad Nép, 1951. december 6.
103 
Szabad Ifjúság, 1951. október 27.
104 Kiss Juhász János: A kétkezes módszer bevezetése növelné a gyulai állami gazdaság gyapotszedőinek
teljesítményét. Viharsarok Népe, 1953. november 4.
101 1951-ben
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Minden munkást el kell(ett) (volna) látni két darab szovjet mintájú háromrekeszes
köténnyel.105 A kötény nélküli szedést lassúnak és szakszerűtlennek tartották, annak viselésével ugyanis a növény betakarítása mellett egyben az osztályozása is megtörténhetett.
A szedőkötény nagy rekeszébe szedték az egészséges, legjobb minőségű fehér színű gyapotot, a kisebb zsebbe a sárgásabb, rosszabb minőségű gyapotot, a harmadikba pedig a silány, beteg növényt kellett gyűjteni. A szedőkötényeket legnagyobb számban a békéscsabai
Szőrme- és Szabóipari Ktsz. készítette.106 Központilag előírták, hogy a téeszekben és az
állami gazdaságokban az új növény begyűjtéséhez kataszteri holdanként minimum egy fő
munkaerőt biztosítsanak. A „fehér arany” szedésének egyéb eszközigénye is volt, téeszenként juttatni kellett egy mázsát, valamint egy hosszú asztalt is az átvételhez. A gyapottábla
közelében – lehetőleg szélmentes helyen – legalább egy féltetős helyiség felállítását is szorgalmazták, ahol a szedőktől a gyapotot a felelős át tudta venni. Ezenkívül szükség volt még
vízhatlan ponyvákra és zsákokra is.107

Amitől a gyapottermelés sikerét remélték: a szocialista munkaverseny
A gyapottermelés abszolút legitimitását más szocialista szektorhoz és termelési ághoz hasonlóan az élenjáró dolgozók miniszteri kitüntetése adta meg. A kiváló eredményeket elért termelőket a földművelésügyi miniszter a gyapotszedés mestere címmel tüntette ki.
A címet azok a dolgozók kapták meg, akik a gyapotszedési idényben (november 7-ig)
legalább 1000 kilogramm gyapotot szedtek. A gyapotszedés mestere címet viselők oklevelet
kaptak, s egyben jogosultak voltak a gyapotszedés mestere feliratú jelvény viselésére is.108
Békés megyében 1951-ben tizenketten kapták meg a mesteri oklevelet.109 Az ezt követő
években, amikor rohamosan esett az új növény termésátlaga, a mesteri cím eléréséhez
szükséges 10 mázsa gyapot szedéséhez már a kurákot (gubót) is beszámították.110 (9. kép)
A földművelésügyi minisztérium évenként (néhány évig csupán, míg a gyapot egyik
főszereplője volt az ipari növények termesztésének) megrendezte az élenjáró gyapot
termelők országos tanácskozásait, amelyek tulajdonképpen a „gyapotelit” meetingjei voltak, ezeken elsődlegesen a további területek és hozamok emelését tűzték ki célul. A termelési konferenciák (is) protokollszerűen a nagy Szovjetunió méltatásával kezdődtek, a
gyapottermelési tanácskozásokon a minisztérium gyapottanácsadójának – a szovjet Alekszejevics Szkoblykov – érdemeit külön nyomatékosították. 1952-ben az ország legjobb
105 8214-Gy-551/1951

F. M. (BK.14). Belügyi Közlöny, 1951. szeptember 18. 253.
BéML XXIII. 2. a. 6451–55/1952. 1952. október 17.
107 100 kataszteri holdanként 50 m² ponyvát, 1 kataszteri holdra pedig 2 darab zsákot számítottak. MNL
BéML XXIII. 2. a. FM 8214–99/1951. 1951. augusztus 16.
108 18.105/1951. (10. 25.) F. M. számú rendelet. Magyar Közlöny, 1951. október 25.
109 
MDP Békés Megyei Megyebizottsági ülésének jegyzőkönyve. 1951. november 26. MNL BéML
XXXV. 27. 1. cs. 16. ő. e.
110 100 kilogramm kurákszedés 25 kilogramm gyapot szedésével egyenlő. MNL BéML XXIII. 2. a.
6451-Kör-4/1953.
106 MNL
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9. kép. Élenjáró gyapottermelők megyei értekezlete (1952).
(MNL BéML XXIII. 2. a. 6451-FM-6/5/1952. 1952. március 21.)

gyapottermelő megyéje Szolnok lett, a legjobb állami gazdaság címet a surjáni nyerte el, a
legnagyobb terméseredményeket a Bucsai Petőfi Termelőszövetkezet érte el, egyéni termelésben Szarvas község dolgozó parasztjai teljesítettek maradandót,111 a gyapotszedés
mestere címet az országból hetvenhatan vihették haza.112 (10. kép)
A mezőgazdaság szocialista átszervezésének egyik fontos eleme a mezőgazdaság területén (is) a versenymozgalom volt, amelynek jól kommunikálható célja a tervek idő
előtti teljesítése, a kiváló termésátlagok elérése, a munkafegyelem fokozottabb megszilárdítása volt. A verseny pszichológiai értelmezése szerint az egyének és a közösségek jobban
teljesítenek, ha kihívás elé állítják őket, azonban a Rákosi-diktatúra éveiben a versenymozgalom kiszélesítése az irreális vállalásokról és ma már megmosolyogtató mozgalmakról szóltak, amelyek áthatották az agrárszektor legapróbb szegmenseit is. A gyapotter
mesztés szinte minden területére kiterjedtek a munkaversenyek. Állami gazdaságok,
téeszek, brigádok, munkacsapatok és egyéni termelők álltak egymással versenyben, valamint községek, városok, megyék is kihívták egymást a nagyobb hatékonyság reményében.
111 A

II. Országos Tanácskozáson Békés megyét hat fő képviselte. Egy egyéni termelő utazhatott Budapestre, s két főt – a helyi vezetés ellenőrzése mellett – jelöltek ki felszólalásra. A tanácskozás kétnapos
volt, 1952. február 16–17-én tartották. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–7/5/1952.
112 Megkezdődött a gyapottermelésben élenjáró dolgozók II. Országos Tanácskozása. Népszava, 1952. feb
ruár 17.
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10. kép. A minisztérium távirata (1952). (MNL BéML XXIII. 2. a. 6451-FM-6/1952.)

A versenymozgalmak sikerét a vállalások és felajánlások tették igazán teljessé, amelyek a
kor (politikai töltetű) ünnepeihez kapcsolódtak. Békésben az állami gazdaságok a gyapot
holdankénti 10 mázsás (!) átlagtermésének eléréséért, a termelési tervük teljesítéséért, az
állammal szembeni kötelezettségük túlszárnyalásáért indítottak küzdelmet. Ennek ér
dekében a megyei vezetés az állami gazdaságokkal hosszú lejáratú versenyszerződést
kötött.113 A gyapotszedésnél „külsős” munkaerőket is bevontak a versenyekbe, aminek
meglehetősen praktikus okai voltak. Az iskolás gyerekeket szintén versenyeztették a gyapotszedésnél, „nehogy az történjen meg, hogy eljátsszák az időt”.114 A gyapottermelési
tervszámok túlteljesítéséért indították az „egyholdas gyapotvetési mozgalmat”, amelynek
keretében a beütemezett terveken felül még egy hold gyapot vetését vállalták. A kezdeményezés mellé állt a gerendási Kossuth Termelőszövetkezet is, s április 4. tiszteletére a megye valamennyi téeszét csatlakozásra szólította fel.115 A növényápolási és betakarítási
munkálatok meggyorsítása reményében indították az egymás szomszédságában fekvő
téeszek párosversenyeit. A térségben a gyapotvetés előtt öt nappal 292 gyapottermelő
téeszből már 230 állt párosversenyben.116 A növényápolási munkák idején is szerveztek
versenyeket, nem ment ritkaságszámba, hogy 400–500%-os eredmények születtek.
113 MDP

Megyebizottsági ülés jegyzőkönyve. MNL BéML XXXV. 27. 1. cs. 20. ő. e. 1952. április 28.
Megyebizottsági ülés jegyzőkönyve. MNL BéML XXXV. 27. 1. cs. 15. ő. e. 1951. október 1.
115 
Viharsarok Népe, 1953. március 22.
116 MNL BéML XXIII. 2. a. 6451–62/1952. 1952. április 30.
114 MDP
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A Kereki Állami Gazdaságban nyolc-tízszer kapálták meg a gyapotot, a versenyszervezésnél azonban csupán a gyorsaságot vették figyelembe, a minőség a várttól elmaradt. A kereki kapálók ugyanakkor alulmaradtak az állami gazdaságok közötti takarékossági mozgalomban, mert a kapkodó munkákat ugyancsak nyolc-tízszer kellett kifizetni.117 A téeszek és
az állami gazdaságok mellett az egyéni termelők is versenybe szálltak az éppen soron következő gyapot körüli munkálatok idő előtti befejezéséért és a termésátlagok növeléséért.
*
A gyapot erőltetett termelésének története rövid kis epizód volt a magyar agártörténetben,
az emlékezet mégis különös figyelmet szentelt neki. Koncentráltan hordozta magában
mindazt, ami a Rákosi-diktatúra agrárpolitikáját jellemzi: szovjet mintát követő, erőszaktól átitatott, a realitásoktól elszakadó, termeléskényszert alkalmazó mezőgazdasági irányítás épült ki. A forrásokból világosan kitűnik, hogy a tájidegen növények termesztésénél
minél közelebb volt valaki a termelés irányításához, annál jobban látta, hogy teljes mértékben a politika akarata érvényesült a gazdasági észszerűség és érdekek kárára.
A „fehér arany” termesztésének nem voltak meg az optimális feltételei, az időjárás
viszontagságaitól függetlenül sem tudták biztosítani a kellő szakértelmet, a szükséges
munkaerőt, a raktározás és a szállítás feltételei szintén nem voltak megoldottak. A történet
abszurditásához tartozik, hogy az új növény termelésénél mindenki félt: a téeszek, a gazdák és a megyei vezetők is. A tervszámok nem teljesítése esetén ugyanis komoly szank
ciókkal kellett szembenézniük. Jól tükrözi a kor politikai viszonyait, hogy a központi vezetés annak ellenére keresztül tudta vinni egy tájidegen növény ipari szintű termelését,
hogy a valódi siker esélye a kezdetektől meglehetősen csekély volt.

Felhasznált források
Levéltári források
MNL BéML = Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára
XXIII. 2. a. A Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Mezőgazdasági Osztályának iratai. Reservált és
általános iratok. MNL BéML XXIII. 2. a. 6451. és 8214. csoportszámok
gyapottermeléssel kapcsolatos iratok
XXXV. 27. 1. fondcsoport MDP Békés Megyei Bizottság iratai. A megyei választott pártszervek iratai.

117 MDP

Megyebizottsági ülés jegyzőkönyve. MNL BéML XXXV. 27. 1. cs. 11. ő. e. 1951. január 15.
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Újságok, folyóiratok
Belügyi Közlöny
Délmagyarország
Köztelek
Magyar Közlöny
Népszava
Szabad Ifjúság
Szabad Nép
Viharsarok Népe
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„Új” szakasz?
A termelőszövetkezet elhagyásának fikciója 1953-ban

1953-ban, Nagy Imre parlamenti beszédének hatására valóságos kilépési hullám indult
meg a termelőszövetkezetekből. Nagycserkeszen július végén ifj. Pokoraczki János – a későbbi ítélet szerint a termelőszövetkezet legjobb munkása – a hírek hatására kihúzta a
„tsz címtábláját”, és bejelentette kilépését, hamarosan hazavitte a jószágát és a termés rá
eső részét már a saját házába hordta be. Példáját minden tag követte, sőt a termelőszövetkezeti csoport feloszlását jegyzőkönyvbe foglalták. A hatalom nem nézte tétlenül a termelőszövetkezet szétesését, ifj. Pokoraczki Jánost letartóztatták és „termelőszövetkezeti csoport elleni izgatás bűntettének” vádjával perbe fogták. A bíróság végül „csupán” három
hónap börtönre ítélte, tekintettel arra, hogy „félreértette” a kormányprogramot. Milyen
ígéreteket tartalmazott Nagy Imre parlamenti beszéde a parasztság számára? Milyen volt
a belügyi szervek hozzáállása ezekhez az ígéretekhez? Sikerült-e ezeket a kormánynak
megvalósítania? Történt-e változás Nagy Imre leváltását követően? Jelen cikkben ifj. Poko
raczki János estéből kiindulva ezekre a kérdésekre keresem a választ.

„Gazdaságpolitikánkban irányt kell változtatni”1
A téesztábla kihúzásával szimbolikusan kezdeményezte 1953 júliusának végén a nagycserkeszi „Szabad Föld” tszcs feloszlását annak egyik tagja, ifj. Pokoraczki János. Ekkor még
nem sejthette, hogy tettét hamarosan a „termelőszövetkezeti csoport elleni izgatás bűntettének” fogják minősíteni, és szeptember 28-án elrendelik a letartóztatását. A későbbi bírósági ítélet szerint az, hogy „a kormányprogram elhangzása után a termelőszövetkezet címtábláját kihúzta, alkalmas volt arra, hogy a termelőszövetkezeti csoport intézménye ellen
izgasson. Abban az időben ugyanis nyilván kelthette bárkiben azt a tévhitet, hogy kihúzták a csoport tábláját, megszűnt a szövetkezet és a szövetkezeti mozgalom. Cselekménye
tehát izgató hatású volt a tagokra, akik, félreértve a kormányprogramot, az azonnali kilépés mellett foglaltak állást”.2 Az ítélet azt sugallja, hogy a tagság állásfoglalását a kilépés
mellett tehát egyrészről kizárólag Pokoraczki János „izgató” tettei és kijelentései okozták,
másrészről pedig a kormányprogram félreértése. Érdemes tehát megvizsgálni a kormány1 Országgyűlési

Napló 1953, 15.

2 A Nyíregyházi Járásbíróság mint büntetőbíróság 0015/1953-14 Tük. számú ítélete. ÁBTL 3.1.9. V-124165.
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program vonatkozó részeit, hogy megállapíthassuk, mit érthetett a Nyíregyházi Járásbíróság „félreértés”-en.
Nagy Imre 1953. július 4-ei parlamenti beszédében az iparosítás „túlzott ütemének”
csökkentését, a mezőgazdaság támogatását, sőt az egyéni gazdálkodók megsegítését ígérte, mivel „mezőgazdasági termelésünk döntően az egyéni gazdaságokon nyugszik, melyeknek termelését az ország nemcsak hogy nem nélkülözheti, ellenkezőleg, országos érdek termelésük fejlesztése”. Emellett beszédében elismerte, hogy „a mezőgazdasági
termelés kedvezőtlen alakulásának” nevezett válsághoz hozzájárult a „túlhajtott termelőszövetkezeti mozgalom, a termelőszövetkezetek számszerű fejlesztésének elsietett üteme”,
valamint „az előfordult túlkapások, az önkéntesség elvének megsértése”, a „kulákok ellen
általánossá váló túlzó rendszabályok”, amelyek a parasztság körében „nyugtalanságot” keltettek. A miniszterelnök tehát nem mondta ki, hogy a termelőszövetkezet legfőbb szervezőereje az állami erőszak volt, csupán „túlkapásokról”, az „önkéntesség elvének” megsértéséről és a kulákok ellen alkalmazott „túlzó rendszabályokról” beszélt. A kuláknak
bélyegzést és a rendszabályok szükségességét tehát ő sem vitatta, de elismerte, hogy nélkülük az államnak „évről évre” nagyobb gondot okozott az úgynevezett tartalékföldek
hasznosítása”, és ezek jórészt műveletlenül maradtak. A miniszterelnök beszédében a parasztság felemelkedésének továbbra is legjárhatóbb útjának nevezett szövetkezeti mozgalom lassítását és az önkéntesség szigorú betartását ígérte, és azt, hogy „azok a termelőszövetkezeti tagok, akik vissza akarnak térni az egyéni gazdálkodáshoz, mert ott vélik
megtalálni boldogulásukat, a gazdasági év végén kiléphessenek a termelőszövetkezetből.
Ezen túlmenően [a kormány] engedélyezni fogja olyan termelőszövetkezetek feloszlását,
ahol a tagság többsége azt kívánja”. A miniszterelnök mindemellett az egyéni gazdaságok
„munkaeszközökkel, felszereléssel, műtrágyával, nemesített vetőmaggal és az agrotechnika más eszközeivel való megsegítését”, a beadási kötelezettség nem teljesítése miatt az
egyéni gazdálkodókra és termelőszövetkezetekre „nem mindig igazságosan” kivetett
mintegy 600 millió forint kártérítés elengedését, a begyűjtési rendszer egyszerűsítését, valamint – a folyó évi kenyér- és takarmánygabona-beadás teljesítése esetén – a begyűjtési
hátralékok törlését ígérte.3 A miniszterelnök parlamenti beszédében tehát tulajdonképpen
elismerte, hogy legalábbis előfordultak „túlkapások”, „túlzott rendszabályok” és a termelőszövetkezet szervezése során nem mindig tartották tiszteletben az „önkéntesség elvét”.
A meghirdetett kormányprogram a kilépést – a gazdasági év végén – egyéni, a termelőszövetkezet feloszlását pedig tagsági döntéssel lehetségesnek mondta ki. A termelőszövetkezetből való kilépésre tehát elvben volt lehetőség, a gyakorlatban viszont nem mindig volt
könnyű, egyrészt a kérdés viszonylagos szabályozatlansága, másrészt az államvédelmi
szervek hozzáállása miatt.

3 Országgyűlési
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„A tszcs-ből egyszerűen kilépni nem lehetett”4
Nagycserkesz az 1950-től Szatmár-Bereg megyével Szabolcs-Szatmár néven egyesült Szabolcs megyéhez tartozott. 1951-ben határozták el, hogy tanyaközpontból községgé fejlesztik, a településen 1953-ban már két termelőszövetkezet is működött. Az 1945 után létrejött
szövetkezetek – ahogy erre Ö. Kovács József rámutatott – alapvetően különböztek a korábbiaktól, amelyek elsősorban a magántulajdont védő, gyarapító értékesítési és elosztási szövetkezetek voltak. A „szövetkezeti mozgalom” a szövetkezet nevet tehát elődeitől kölcsönözte, majd sajátította ki, a fogalmon a szovjet modellt követő termelőszövetkezeteket
értve. 1945 és 1947 között Szabolcs-Szatmárban egyetlen ilyen új típusú „mezőgazdasági
szövetkezeti csoport” sem jött létre,5 földműves-szövetkezetek viszont szép számmal léteztek. A földműves-szövetkezetek ugyan számos esetben jogelődei lettek a későbbi terme
lőszövetkezeteknek, ám funkciójuk, szerveződési módjuk alapvetően más volt. A föld
műves-szövetkezetek feladata az 1945-ben a földreform során fel nem osztott vagyon
(legelők, szeszfőzdék, gyümölcsösök, esetenként hizlaldák) közös hasznosítása volt.6 Az
1948-tól meghirdetett kollektivizálás első lépése a korábban létrejött szövetkezetek átszervezése volt, amely Szabolcs megyében 1949 márciusában fejeződött be. Szabolcs megyében
74, Szatmár-Bereg megyében pedig 53 településen egyesítették az új termelési szövetkezeteket a korábbiakkal, míg Szabolcsban 65, Szatmár-Bereg megyében 50 községben „demokratizáltak”, azaz eltávolították a vezetésből az osztályidegennek mondottakat.7 Ifj. Pokoraczki János szülei 18 kataszteri holdon gazdálkodtak, amelyből 5 holdat neki és
nővérének adtak. 1951-ben megnősült, 1953 januárjában lépett be a „Szabad Föld”
III. típusú termelőszövetkezeti csoportba. A miniszterelnöki beszéd elhangzása után néhány tagban már felmerült a kilépés gondolata. A község másik szövetkezetéből, a „Kossuth” tszcs-ből olyan hírek érkeztek, hogy ott már mindenki aláírta a kilépési jegyzőkönyvet, és október 1-jével minden tag kilép, mivel mindenki egyénileg akar dolgozni.
Visszatérve saját szövetkezetébe, ifj. Pokoraczki János beszámolt a tagságnak a hírekről,
mire – ahogy ez az államvédelmi szervek előtt tett vallomásában olvasható – a tagság követelni kezdte a beadott jószágok és földek visszaadását régi tulajdonosainak, és a „tanácselnök és a tsz. elnök felvilágosító munkája ellenére a követelésétől nem állt el”.8 Ifj. Pokoraczki
János volt vallomása szerint az első, aki aratás után a korábban bevitt jószágát „minden
engedély nélkül” hazavitte, a termény rá eső részét betakarítás után szintén lakására hordta.
A termelőszövetkezeti csoport többi tagja követte őt mindebben, ami végül azt eredmé4 Jegyzőkönyv

ifj. Pokoraczki János kihallgatásáról, Nyíregyháza, 1953. szeptember 29. ÁBTL 3.1.9.
V-124165.
5 Fazekas 1976, 312.
6 Gyarmathy 1990, 10.
7 Konczné Nagy 1999, 212.
8 Jegyzőkönyv ifj. Pokoraczki János kihallgatásáról, Nyíregyháza, 1953. szeptember 29. ÁBTL 3.1.9.
V-124165.
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nyezte, hogy letartóztatásakor a tszcs birtokában jószág már nem volt, és minden tag a
maga saját szükségleteire törte a kukoricát és szedte a burgonyát. A nevezetes téeszcímtáblát, amely egy tszcs-tag udvarán volt, kihúzta, hogy a tagság is lássa, megszűnik a tszcs istál
lója Bánczki udvarán. Későbbi vallomásában azzal indokolta eljárását, hogy a szövetkezetbe rábeszélésre lépett be, de egyénileg akart gazdálkodni, és mivel látta, hogy „a tszcs-ből
egyszerűen kilépni nem lehetett, elhatároztam, hogy a beadott jószágokat minden engedély
nélkül elviszem”.9 A későbbi ítélet enyhítő körülménynek tudta be, hogy „a szövetkezet legjobb dolgozója volt és nyilván a tömeghangulat hatására meggondolatlanul követte el cselekményét félreértve a kormányprogramot”, ezért „csak” három hónap börtönre ítélték.10

„Még mindig előfordulnak törvénysértések”11
Az ítélet indoklása a kormányprogram félreértésére hivatkozott, tehát nem tagadta az abban foglaltakat, ám a kilépésről való beszélgetéseket, a tszcs feloszlásáról szóló jegyzőkönyvkészítést is „izgatásként” értékelte, ami elég érdekes ellentmondás. Joggal merül fel
a kérdés, mennyire sikerült a parlamenti beszédben foglaltakat a gyakorlatban is érvényesítenie a kormánynak. A korábbi gyakorlattal való szembefordulás komoly zavart okozott
a párt és az állam szervei között egyaránt, amihez hozzájárult, hogy a parlamenti beszédet
megalapozó párthatározatot nem hozták nyilvánosságra. A parlamenti beszéd természetesen összhangban volt12 az MDP Központi Vezetőségének (KV) 1953. június 27–28-ai
ülésén elfogadott határozattal, amely megállapította, hogy „a dolgozó tömegekkel szemben széles mértékben alkalmaztak és alkalmaznak adminisztratív módszereket, a rendőrség, a bíróságok tömegesen büntetnek és a hatóságok ridegen bánnak a lakossággal, s gyakoriak az önkényeskedések”.13 A KV júniusi határozatát csak harminc évvel később hozták
nyilvánosságra, „Rákosinak az ülésen elhangzott beismerő szavaiból is csak 1962 augusztusában idéztek először”.14 A Belügyminisztérium és az Államvédelmi Hatóság a köz
tudatban Nagy Imréhez kötődő összevonása, és a törvénytelenségek, túlkapások „vizsgálata”, pontosabban az ezekre hivatkozó bebörtönzések és perek amúgy is komoly zavart
keltettek a belügyi szerveknél. 1953. december 1-jén még a Belügyminisztérium főosztály
9 Jegyzőkönyv

ifj. Pokoraczki János kihallgatásáról, Nyíregyháza, 1953. szeptember 29. ÁBTL 3.1.9.
V-124165.
10 
A Nyíregyházi Járásbíróság mint büntetőbíróság 0015/1953-14 Tük. számú ítélete. ÁBTL 3.1.9.
V-124165.
11 Piros László áv. vezérőrnagy, a belső helyettesének zárszava. Az 1953. december 1-én megtartott megyei (budapesti) főosztályvezetői értekezlet, Hozzászólások. MNL OL XIX–B–1–X, 1. doboz, 35.
12 „Nagy elvtárs által az országgyűlésen előterjesztett javaslatok pártunk Központi Vezetőségének határozatai alapján készültek.” Rákosi 1997, 934.
13 A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata a párt politikai irányvonalában és gyakorlati munkájában elkövetett hibákról, s ezek kijavításával kapcsolatos feladatokról. MNL OL M-KS
276. f. 52/24. ő. e. 221.
14 Gyarmati–Botos–Zinner–Korom 1988, 368.
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vezetői előtt is szükséges volt leszögezni: „A főosztályvezető elvtársaknak tudni kell, hogy
a Kollégium15 szeptember 17-én nem hozott határozatot a megyei rendőrkapitányságok
megszüntetéséről.”16 Az „ország, a nép, az állami szervek előtt, a Belügyminisztérium előtt
a döntő feladat Pártunk Központi Vezetősége júniusi határozatának, október 31-ei határozatának, Kormányunk új programmjának [sic!] végrehajtása” – fogalmazott Piros László
áv. vezérőrnagy, a törvényességgel kapcsolatban pedig elmondta, hogy „bár van ezen a
téren javulás, de még mindig előfordulnak törvénysértések”.17 A törvényesség kérdését
úgy „értelmezik, hogy a vizsgálati munkában nem verik meg az őrizeteseket, holott a mi
munkánk olyan, hogy a törvényesség rendkívül sokoldalú”.18 Ilyen körülmények között
nem csodálható, ha a parlamenti beszéd „önkéntességre” és a szövetkezetekből való kilépésre, illetve a szövetkezetek feloszlására vonatkozó kijelentések nem érvényesültek maradéktalanul a gyakorlatban. A Belügyminisztérium napi gyakorlatában 1953-ban bizonyosan nem érvényesült, sőt az országos értekezleten a „központosított megyei főosztályok”
az államvédelem és a rendőrség hatékony együttműködése révén elért komoly eredményként szerepelt „a mezőgazdasági év lezárásával, a tszcs-k felbomlasztása ellen irányuló ellenséges cselekmények megelőzése és leleplezése terén” végzett munka.19 Nem mutattak
jelentős változást Dékán István áv. vezérőrnagy, miniszterhelyettes szavai sem: „Ha az
utolsó, még meglévő kizsákmányoló osztályt, a kulákságot vesszük alapul, sem számarányukhoz, sem veszélyességükhöz képest nem tarthatjuk kielégítőnek, hogy országos viszonylatban csupán 555 kulákügynökkel rendelkezünk.”20
A kormány határozatait már a legfelsőbb szinteken is elszabotálták. Az 1953. évi 18. tvr.
előírását – miszerint azoknak, akik termény- és takarmánygabona beadási kötelezettségüket teljesítik, tíz százalékkal csökkenteni kell az 1953. évi kukorica-, napraforgómag- és
burgonya-beadási kötelezettségüket – már a Begyűjtési Minisztérium Terménybegyűjtési
Főosztályának vezetője, Hegedűs Tibor is igyekezett átértelmezni. A csökkentést kérelemhez és további feltételekhez kötötte, így „a beszolgáltatásban élen járók egy része került
hátrányba”.21 A termelőszövetkezetekből való kilépést a hatóságok gyakran értékelték
„önkényes kilépésként”, és még egy 1954-es rendőrségi tanulmány szerint a „rendőrségi
eljárások szempontjából is feltétlenül figyelembe veendő az a körülmény, hogy a termelőszövetkezet tagjának, illetve dolgozójának önkényes kilépése és igazolatlan mulasztása
15 A

Belügyminisztérium Kollégiuma.
1953. december 1-én megtartott megyei (budapesti) főosztályvezetői értekezlet. Beszámoló.
MNL OL XIX–B–1–X, 1. doboz, 38.
17 Piros László áv. vezérőrnagy, a belső helyettesének zárszava. Az 1953. december 1-én megtartott megyei (budapesti) főosztályvezetői értekezlet. Hozzászólások. MNL OL XIX–B–1–X, 1. doboz, 35.
18 Piros László áv. vezérőrnagy, a belső helyettesének zárszava. Az 1953. december 1-én megtartott megyei (budapesti) főosztályvezetői értekezlet. Hozzászólások. MNL OL XIX–B–1–X, 1. doboz, 41.
19 Az 1953. december 1-én megtartott megyei (budapesti) főosztályvezetői értekezlet. Beszámoló, 15.
MNL OL XIX–B–1–X, 1. doboz, 5–6.
20 Dékán István áv. vezérőrnagy referátuma az 1954. február 4-én megtartott megyei (budapesti) főosztályvezetői értekezleten. Beszámoló. MNL OL XIX–B–1–X, 2. doboz, 10.
21 MNL OL M-KS 276. f. 53. cs. 162. ő. e. 99.
16 
Az
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tervbüntettet nem képezhet”, mivel a tagok termelési kötelezettsége „nem jogszabályon
alapul, hanem a szövetkezeti társuláson”.22 A kilépésre vonatkozó szabályok csupán
1953. szeptember 25-én – néhány nappal ifj. Pokoraczki János letartóztatása előtt – jelentek meg a Magyar Közlönyben. A szabályozás szerint a kilépéssel a tag addig korlátozott
rendelkezési joga feléledt, és olyan értékű földet kellett visszakapnia, amilyet bevitt, ám a
tagosítás következtében legtöbbször nem a régi földjét.23 Az elszámolás azonban ritkán
ment vita nélkül, előfordult, hogy rossz minőségű, több tagban lévő földet adtak a kilépőnek,
vagy kötelezték a termelőszövetkezet – gyakran tetemes – adósságának arányos átvételére.
Az ellenségkeresés fennmaradására utalhat az is, hogy 1954 áprilisában önálló „mező
gazdasági szabotázselhárító osztály alakult. Az ipari szabotázselhárító osztályból kiváló,
önálló mezőgazdasági osztály felállításáról szóló javaslat 1954. január 6-án került a Belügyminisztérium Kollégiuma elé”,24 és az önálló osztály felállítása szóba került az 1954. április 15-ei vezetői értekezleten.25
Nagy Imre parlamenti beszédének második évfordulóján tartottak országos vezetői
értekezletet a mezőgazdaság helyzetéről, amelyen Egri Gyula, a belügyminiszter első
helyettese már arról beszélt, hogy „jobboldali elhajlás következtében meglazult az állampolgári fegyelem, erősödött a spekuláció és lemaradás volt a begyűjtési kötelezettségek
teljesítésében”.26 A miniszterhelyettes leszögezte, hogy a parasztoknak a termelőszövetkezetekbe való belépése „az önkéntesség szigorú betartása alapján történjék, és nem engedhető meg ebben a munkában semmiféle erőszak”,27 ám a Nagy Imre-kormány időszakában alkalmazott irányvonal bírálata, amelyet szembefordulásként értékeltek a párt
„mezőgazdasági politikájával”, az értekezlet egyik alapvonása volt.28 A begyűjtés kérdésében – az MDP KV 1955. június 7–8-ai ülésén elfogadott határozatnak megfelelően – már
a belügyminiszter-helyettes is a Nagy Imre-kormány előtti időszak elveihez tért vissza:
„A begyűjtés nem akadálya a termelékenység emelésének, a dolgozó parasztság érdekeltségének a termelésben, mint ahogy ezt nagyon sokan állították. A begyűjtési terveket nem
a terméshozamokhoz viszonyítva állapította meg az állam, hanem a földterület arányában.
[…] Minden mázsával több gabona, minden mázsával több hús, amelyet a begyűjtési kötelezettségen felül a termelő szövetkezetek, vagy egyénileg dolgozó parasztok termelnek, a
szabad piacon értékesítve, jelentős többletjövedelmet hoz számukra.”29
22 Prohászka–Vígh

1954, 709.
1954, 190.
24 Gyarmati–S. Varga 2001, 539–546.
25 Piros László belügyminiszter referátuma. Az 1954. április 15-én megtartott megyei (budapesti) főosztályvezetői értekezlet. Beszámoló. MNL OL XIX–B–1–X, 2. doboz, 18.
26 Egri Gyula, a belügyminiszter első helyettesének referátuma. Az 1955. július 4-én megtartott megyei
(budapesti) főosztályvezetői értekezlet. Beszámoló. MNL OL XIX–B–1–X, 2. doboz, 2.
27 Egri Gyula, a belügyminiszter első helyettesének referátuma. Az 1955. július 4-én megtartott megyei
(budapesti) főosztályvezetői értekezlet. Beszámoló. MNL OL XIX–B–1–X, 2. doboz, 3–4.
28 Gerő Ernő hozzászólása az MDP Központi Vezetőségének 1955. június 7–8-ai ülésén. MNL OL M-KS
276. f. 52/30. ő. e. 9.
29 Az 1955. július 4-én megtartott megyei (budapesti) főosztályvezetői értekezlet. Beszámoló. MNL OL
XIX–B–1–X, 2. doboz, 9.
23 Sereg
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A korábbi tapasztalatokból kiindulva természetesen kérdéses, hogy a begyűjtési tervek teljesítése, illetve a termelőszövetkezetek számának növelése elképzelhető volt-e pusztán a szóbeli agitáció eszközeivel. Dobi István a KV ülésén mindenesetre szükségesnek
látta a termelőszövetkezetek „minta-alapszabályába 1-2 évvel előbb beiktatott, kilépésre
vonatkozó” rendelkezés megváltoztatását,30 a KV pedig határozatban kimondta, hogy a
„dolgozók ellátása érdekében biztosítani kell, hogy a termelők maradéktalanul teljesítsék
az állam iránti kötelezettségüket. A törvény teljes szigorával fel kell lépni azokkal szemben, akik az állam iránti kötelezettségüket nem teljesítik és ki kell őket zárni a szabad piaci
értékesítés lehetőségéből”.31
A Nagy Imre parlamenti beszédében parasztságnak tett ígéretek nem valósultak meg
maradéktalanul. A párt- és államapparátus a kormányprogramban foglaltakat csak vonakodva vagy módosításokkal hajtotta végre, a belügyi szervek hozzáállása pedig nem változott. A termelőszövetkezetekkel szembeni véleményeket, a feloszlásuk kezdeményezését,
sőt bizonyos esetekben a téeszekből való kilépést is bűncselekményként – nemritkán tervbűntettként – kezelték. A parasztsággal szembeni ismételten keményebb fellépést 1954ben az önálló mezőgazdasági szabotázselhárító osztály felállítása, 1955-ben pedig párthatározat jelezte. Ifj. Pokoraczki János esete korántsem volt egyedi, a miniszterelnöki
beszédet követően kisebb kilépési hullám indult meg az országban, amelynek a számos
nyomozati és bírósági eljárás a szomorú bizonyítéka.

Felhasznált források
ÁBTL = Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
3.1.9. V-124165 Ifj. Pokoraczi János vizsgálati dossziéja
MNL OL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
M-KS 276. f. 52/24. ő. e. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata a párt politikai
irányvonalában és gyakorlati munkájában elkövetett hibákról, s ezek kijavításával kapcsolatos feladatokról
M-KS 276. f. 52/30. ő. e. Az MDP Központi Vezetőségének az 1955. június 7–8-ai ülésen hozott határozata: „A mezőgazdasági termékek begyűjtéséről, felvásárlásáról és szabadpiaci forgalmáról”
M-KS 276. f. 52/30. ő. e. Dobi István hozzászólása az MDP Központi Vezetőségének 1955. június 7–8-ai
ülésén
M-KS 276. f. 52/30. ő. e. Gerő Ernő hozzászólása az MDP Központi Vezetőségének 1955. június 7–8-ai
ülésén
M-KS 276. f. 53. cs. 162. ő. e. Jelentés az MDP PB részére a Begyűjtési Minisztérium, illetve a Földművelésügyi Minisztérium egyes vezető állásban lévő kommunista funkcionáriusainak törvényellenes
cselekedeteiről, 1953. február 24.
30 
Dobi

István hozzászólása az MDP Központi Vezetőségének 1955. június 7–8-ai ülésén. MNL OL
M-KS 276. f. 52/30. ő. e. 17.
31 Az MDP Központi Vezetőségének az 1955. június 7–8-ai ülésen hozott határozata: „A mezőgazdasági termékek begyűjtéséről, felvásárlásáról és szabadpiaci forgalmáról.” MNL OL M-KS 276. f.
52/30. ő. e. 41.
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XIX–B–1–X, 1. doboz. Az 1953. december 1-én megtartott megyei (budapesti) főosztályvezetői értekezlet. Beszámoló, 15.
XIX–B–1–X, 2. doboz. Az 1954. április 15-én megtartott megyei (budapesti) főosztályvezetői értekezlet.
Beszámoló
XIX–B–1–X, 2. doboz. Az 1955. július 4-én megtartott megyei (budapesti) főosztályvezetői értekezlet.
Beszámoló
XIX–B–1–X, 2. doboz. Dékán István áv. vezérőrnagy referátuma az 1954. február 4-én megtartott megyei
(budapesti) főosztályvezetői értekezleten. Beszámoló
XIX–B–1–X, 2. doboz. Egri Gyula, a belügyminiszter első helyettesének referátuma. Az 1955. július 4-én
megtartott megyei (budapesti) főosztályvezetői értekezleten. Beszámoló
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„A Jászság a megyében a legkeményebb harci terület”1
A hagyományos paraszti társadalom felszámolásának első évtizede
a Jászságban (1945–1956)

Erdei Ferenc szociológus, későbbi földművelésügyi miniszter meglátása szerint a „paraszt
társadalom belső szerkezetének minden lényeges kérdése” megválaszolható az alábbi háromra adott felelettel: „Hová való? […] Miféle családnak a sarja és tagja?” és végül „Hol
van a földje, jó föld-e vagy hitvány, vagy van-e egyáltalán?”2
A második világháborút követő két évtized főként ez utóbbi kérdést bolygatta meg.
Ha a parasztság szemszögéből nézzük, akkor a magyar birtokstruktúrát alapjaiban átrajzoló 1945-ös földosztás vagy az 1948-cal kezdődő kollektivizálási kampányok nem pusztán a föld tulajdonjogának szempontjából lényegesek, de egy kultúra felszámolásának drámai állomásait is jelzik, a változások tétje a hagyományos parasztvilág léte volt.
A következőkben a sorsfordító évek jászsági3 történései kerülnek bemutatásra.

1945: a „földreform” jászsági megvalósulása
Az új honfoglalásként hirdetett 1945-ös „földreform” olyasféle jelszavai, mint az „Enyém
a föld, a magamén aratok”, vagy „A föld azé, aki megműveli”,4 értelmezhetetlenek voltak a
Jászság lakói számára. A föld voltaképp ugyanis addig is azé volt, aki művelte, köszönhetően az 1745-ös redempciónak, amely során a jász ősök megszabadultak a feudális függőségből, autonómiát szereztek, és kapitalistább viszonyokat érvényesíthettek, mint a környező falvak jobbágyai.5 Az önmegváltás következménye, hogy a Jászság területén a
19–20. században sem volt nagybirtok, amely a paraszti birtokgyarapítást gátolhatta volna, sőt, éppen a jász parasztok kezdtek terjeszkedni és vásárolták fel a tönkrement közép-

1 Jász-Nagykun-Szolnok

vármegye főispánjának 1949. márciusi jelentését idézi Papp 2014.
2004. http://mek.oszk.hu/04700/04700/html/ 2019. február 5.
3 Hozzávéve a történelmileg ugyan más múltat maga mögött tudó, de a megyerendezés óta a jászokkal
közigazgatási egységben lévő Alattyánt, Jánoshidát, Pusztamonostort és Tiszasülyt is.
4 Sokolovsky 1990, 9; Iordachi–Verdery 2009. A földosztást a kommunisták vidéki tömegbázisuk kiépítésére szándékozták használni. A megvalósuláshoz viszont sok konfliktus tapadt; ennek összefoglalását
adja Ö. Kovács 2017; helyi példákat találni például Bell 1984, 103–106; Rigó 2014, 300–307 munkáiban
vagy a Csikós–Kiss–Ö. Kovács (szerk.) 2017 kötet tanulmányaiban. Kifejezetten a Jászságra: Csönge
2016; Cseh 2017.
5 Örsi 1995, 10; Bánkiné 2003, 119.
2 Erdei
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birtokokat Heves megyében6 vagy Tolnában.7 Az 1930-as népszámlálás birtokkategóriái
azt mutatják, hogy az országos átlagnál népesebb a 10 és 50 hold között birtokló középparaszti réteg (35%, szemben az országos közel 25%-kal) és valamivel kevesebb a törpebirtokosok száma (2,9%–3,8%), vagyis a magyarországihoz képest kiegyensúlyozottabbnak
ítélhető a birtokstruktúra (1. táblázat).8 A jászsági származású agrárpolitikus, Czettler
Jenő szavaival: „Nincs nagybirtok és nincsen olyan földhözragadt szegény ember sem a
Jászságban […] mint az ország más vidékén.”9 Valóban: a harmincas évek statisztikája azt
mutatja, hogy míg a Jászságban 12 415 birtokosra 8614 olyan mezőgazdasági munkás jutott, akinek sem birtoka, sem bérlete nem volt (0,69), addig a megyei arány ennél kedvezőtlenebb volt: 41 218:32 648 (0,79).10
1. táblázat. A tulajdonosok százalékos aránya földbirtokméret szerint, különböző régiókban (1930)
Földbirtok mérete
(hold)

Jászberény

Jászsági
alsójárás

Jászsági
felsőjárás

Jászság
összesen

100 felett

0,8%

1,3%

0,7%

0,9%

1,8%

50–100

2,5%

3,5%

2,3%

2,8%

1,6%

10–50

36,9%

36,4%

32,4%

34,9%

24,7%

1–10

56,3%

56,4%

61,6%

58,5%

68,1%

1 alatt

3,5%

2,4%

2,9%

2,9%

3,8%

Magyarország

Forrás: Az 1930-as népszámlálás adatainak felhasználásával

Talán ezek a körülmények mondatták a második világháború előtti jász értelmiséggel, hogy „egy demokratikus magyar állam ez kicsinyben, amilyent Kossuth Lajos és Deák
Ferenc álmodott a nemzet részére”.11 Ez a megállapítás természetesen túlzó: a szegénység

6 Jászárokszálláson

1892-ben határoztak a Blaskovich családtól két évvel korábban megvett, 1315 holdas tarnaerki föld felosztásáról. Jászság, 1892. V. 21., illetve V. 28.
7 Nagy–Szabó 2006.
8 Az 1930-as években redempcióban egykor részt vevő települések mindegyikében dominált a kisbirtok. Jászfényszarun, Jászjákóhalmán, Jásztelken és Jászdózsán 90% fölött volt az arányuk. Ezzel szemben az eltérő feudális múltat maga mögött tudó Jánoshidán a kisbirtok aránya 55%, Pusztamonostoron pedig mindössze 53%. Országos Mezőgazdasági Címtár, V. kötet (Tiszántúl), 161–162. adatai.
9 Czettler 1995.
10 Az 1930. évi népszámlálás 2. Foglalkozási adatok községek és külterületi lakott helyek szerint, továbbá
az ipari és kereskedelmi nagyvállalatok (1934) II. Részletes kimutatások 2. A mezőgazdaság és kertészet, továbbá az ipar részletezése községenkint s a nagyobb városok és községek kerületei https://library.hungaricana.hu adatbázis alapján. A földhöz jutás reményében mintegy 25 család 1941-ben a második bécsi döntés eredményeként visszacsatolt Észak-Erdélybe szándékozott áttelepülni, az akciót
azonban a hatóságok végül leállították. Bagi–Soós 1989.
11 
Jász Kürt, 1906. december 23. Vagy korábbi megfogalmazásban, a Pesti Hírlap 1840-es egyik cikke
szerint: „midőn még csaknem egész Európa a hűbéri rendszer nyomasztó járma alatt nyögött, a jászkun institutiók már ekkor a községi és kerületi tisztviselőknek a nép általi választását, a polgári jogegyenlőséget megállapították”. Idézi Bagi 1995, 66.
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létezése látható, elég csak Jászárokszállás 19. század végi cselédvásárjaira12 vagy Jászladány
hatalmas kubikos tömegeire13 utalni. Kerék Mihálynak (1902–1990) jászdózsai családokkal készített interjúi feltárták, hogy egy mezőgazdasági munkás havonta alig 22 pengőt
keresett meg,14 messze elmaradva a Horthy-korszak vágyálmától, a kétszáz fixtől. Nem
idilli társadalom tehát az 1945 előtti Jászság, de a statisztika azt mutatja, hogy a paraszti
boldogulás esélyei valamivel nagyobbak voltak, mint az ország más részein. Még a legszegényebbek is helyben képzelték el a jövőjüket, és törekedtek, ha másra nem is, a földbérlésre,
„csak legyen, amin dolgozhassak”.15
Az 1945-ös földreform jászsági végrehajtása főként a kommunisták ügye volt,16 akik
maguk mögött tudták a szovjet hadsereg támogatását. Földi István (1901–1984), a Jászság
földosztási kormánybiztosának visszaemlékezése szerint: „Elmondtam: az az igényünk
[…] hívják össze […] a falu népét, hogy meghirdethessük a földosztást, és megválaszthassák a földosztási bizottságot. Amíg én beszéltem, a szovjet főhadnagy kitette a pisztolyát az
asztalra, s amikor én befejeztem, ő megemelte, tenyeréhez ütögette a fegyvert és a tolmács
útján közölte: ha nem lesz meg a kijelölt időre a nagygyűlés, ő idejön a községházára és
lelövi a bírót is, a főjegyzőt is. Simán és rendben is ment minden.”17
Az így megalakult földosztó bizottságok könnyű lehetőségét biztosították a magánbosszúnak vagy éppen a rokonság helyzetbe hozásának. A jásztelki Csomor János két hold
földjét például azért vették volna el, mert a férfi németországi munkája után állítólag belépett a nyilas pártba. Lányának panaszbeadványa azonban rávilágít, hogy a bizottság elnöke a földet a rokonának szánta.18 A jászdózsai földelkobzásokat pedig olyan indokokkal
próbálták alátámasztani, mint hogy „agglegény”, „családtalan”, „nem élethivatása a földművelés” vagy hogy „földje elhanyagolt”.19 Jászfelsőszentgyörgyön 1946 elején Gosztony
12 
„A

cselédvásár Jász-Árokszálláson még mindig fennáll. Árokszálláson a mezőgazdasági férficseléd
nem gondoskodik, mint máshol, sokszor két hónappal előre a helyéről, hanem az év utolsó napján
abbahagyja a szolgálatát, bemegy a városba, hol újév napján már kora reggel nagy élénkség uralkodik,
s a beözönlött cselédek fiatalja dalolva járja végig az utcákat. Délután a helykeresők a város közepén, a
belső fogadó előtti téren gyűlnek össze és várják a szerencsét. Nemsokára megjönnek a gazdák is és
kezdődik a vásár, az alkudozás, a felfogadás, minek vége: áldomás. A cselédkönyvet átveszi a gazda
azonnal, a cseléd azonban csak nyolc nap múlva foglalja el a helyét. Ez az eljárás múlt századbeli maradvány és élénken illusztrálja ezt a maradiságot, melynek vidéki gazdáink nagy része még mindig
szívesen hódol.” Jászberény és Vidéke, 1887. I. 16.
13 Bartos 2001.
14 Kerék 1984.
15 Míg Nyugat-Európában azt tekintették parasztnak, aki önálló mezőgazdasági termelésből él és saját gazdaságában maga is fizikai termelő munkát végez; Magyarországon az agrárbérmunkás is parasztként
hivatkozott magára, elkülönítve magát a cselédtől. A tulajdonnal rendelkező paraszt viszont a Dunántúlon polgárnak; a Dunától keletre kisbirtokosnak vagy gazdálkodónak nevezte magát. Kovács 2012.
16 „[…] a földosztás során, amikor a földigénylők összesereglettek a földeken, a helyi kommunista propaganda vezető beszédet tartott a földosztás jelentőségéről és természetesen nem felejtette el kiemelni
az MKP ezzel kapcsolatos szerepét sem.” Csönge 2007, 17.
17 Csönge 2011.
18 A Szolnok Megyei Földbirtokrendező Tanács iratai. MNL JNSzML XVII 503.
19 A Jászdózsai Földigénylő Bizottság iratai. Birtok-összeírási ív a 600/1945 M. E. számú rendelet alapján
megváltásra, illetve elkobzásra kerülő birtokokról. MNL JNSzML XVII. 522–12.
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Géza (1904–1964) náciellenes magatartására hivatkozva kérelmezte birtokai visszajuttatását. Cinikus válaszként a helyi földigénylő bizottság hat holdat ajánlott fel neki, és azt,
hogy megtanítják gazdálkodni, fizikai munkát végezni. Hogy ilyen leckéztetésre nem volt
szüksége, bizonyítja, hogy a gépészmérnök Gosztony inkább vállalt segédmunkát és hagyta el a községet.20
Visszaélések történtek a kiosztásnál is, Jászberényben egy igénylőt „brutálisan elutasítottak, sőt még kigúnyoltak is azzal, hogy gomblukamban Kisgazda pártjelvény lévén,
hogy jövök én ahhoz, hogy földet igényeljek”.21
A földigénylők száma változatos képet mutat: a háromezer fő alatti népességgel rendelkező Alattyánon és Jászfelsőszentgyörgyön 300 fő fölött volt az igénylők száma, közel
annyian, mint a nyolcezres lélekszámú Jászfényszarun. A tizenkétezres Jászárokszálláson
584 igény érkezett, míg a harmadekkora lakosságú Jánoshidán 736.22 Mindezek kielégítésére nem állt azonban rendelkezésre elegendő föld, még a földosztó bizottságok előzetes
tervei alapján sem, amelyek – mint a fentebb idézett példákból látható volt – radikális
hévvel kezdtek a „földreformhoz”.23
A megyei fórum végül a Jászsági felsőjárás esetében a helyi döntéseknek a felét sem
hagyta jóvá: azok leginkább még Jászárokszálláson és Pusztamonostoron teljesültek
(45, illetve 47%-ban).24 A többi településen ez az arány mind 40% alatt maradt. Szélsőséges Jásztelek példája, ahol 461 hold igénybevételét tervezték, de végül mindösszesen csak
20-at vettek el, annak is a község volt a korábbi tulajdonosa (2. táblázat).
2. táblázat. Terv és megvalósulás: a Jászsági felsőjárás földosztó bizottságainak megyei felülbírálata

Település

Elvenni
szándékolt
föld
(hold)

Hány
birtokostól
szándékolják elvenni?

Összes
igénybevétel
(hold)

Mennyi
valósult
meg
(%)

Kitől
vennék el
a legtöbbet?

Legnagyobb
tényleges
igénybevétel

Alattyán

1379

11

241

17%

dr Maár Tóth
Lajos

241

Jákóhalma

549

11

170

31%

papbirtok

106

Jászfényszaru

2301

47

896

39%

közbirtokosság

639

Jászárokszállás

1448

17

658

45%

közbirtokosság

280

20 Szakdolgozat:

N. n.: „Az embertől függ minden”. é. n. 22–23. MNL JNSzML szám nélkül.
2016.
22 A Jászsági Felsőjárás Földigénylő Bizottságának iratai, 587/1945. jelentések a járásbeli földosztásról.
MNL JNSzML XVII. 505.
23 A narratíva egyik példája egy részlet egy 1971-ben készült szakdolgozatból: „Boldogházán csak két
birtok érte el a 100 holdon felüli határt. A kommunisták mentették meg a helyzetet. […] Ha a tulajdonosoknak más foglalkozásuk is van, még 20-30 holdas birtokokat is el lehet venni. […] Így tudta
megvalósítani, hogy végül is 30 családot földhöz juttatott.” MNL JNSzML Szakdolgozat: N. n.: Jászbol
dogháza község újjászületése és 25 éves fejlődése. 1969, 18–19.
24 Csönge Attila is kiemeli Jászárokszállást, ahol még leginkább betartották a rendeletet. A Jászság birtokviszonyainak következménye, hogy az országos 34,6%-os átlaghoz képest itt a földterületek 28,4%át osztották csak ki. Csönge 2007, 16.
21 Csönge
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Település

Elvenni
szándékolt
föld
(hold)

Hány
birtokostól
szándékolják elvenni?

Összes
igénybevétel
(hold)

Mennyi
valósult
meg
(%)

Kitől
vennék el
a legtöbbet?

Legnagyobb
tényleges
igénybevétel

Jászdózsa

1089

52

171

16%

Egyházalap

54

Jásztelek

461

23

20

4%

Jásztelek község

20

47%

Balázsovich
László

525

Pusztamonostor

1633

19

763

Forrás: A Jászsági Felsőjárás Földigénylő Bizottságának iratai: 587/1945 jelentések a járásbeli földosztásról. MNL
JNSzML XVII. 505.

Felmerült – és bár a múltbéli példák25 vagy Veres Péter személyes propagálása ellenére sem számított igazán népszerűnek a gondolat –, hogy a földigénylők máshol kapjanak
földet. A Jászság 585 kitelepülőjének közel 80%-át három község adta,26 akik legnagyobbrészt a Dunántúlra költöztek. Sorsuk nem egyformán alakult: éppúgy megtalálni köztük a
Nagylók pusztán27 küszködő, istállókban elszállásolt nincsteleneket;28 mint maguknak
Hercegfalván sváb ingatlant kisajátító földigénylő bizottsági tagokat.29
Azt gondolhatnánk, hogy a konfliktusok csak a földek elvételekor mutatkoztak. Nem
így történt: a földosztás sem hozta el a megnyugvást, és a földhözjuttatottak szintén elégedetlenek maradtak. Érdemes ennek bemutatására egy jászdózsai esetet felidézni. Két földhözjuttatott ellen panaszt nyújtottak be, mivel azok a többi juttatott termését állandóan
dézsmálták, illetve a jószágokkal leetették. „A panaszosak kijelentették, hogy amennyiben
nevezetteket a Földigénylő Bizottság a földhözjuttatottak sorából ki nem zavarja, az összes
földhözjuttatott lemond a kapott földjéről.” Erre végül nem került sor, mert 1946 augusztusában szélvihar pusztított a községben, ami súlyosan megrongálta a földhözjuttatottak
részére adott, amúgy is elavult régi épületeket. Mivel a juttatottak szegény emberek voltak,
a javítás költségeit nem tudták vállalni. Egy javaslat jobbnak látta az épületek bontását és
az anyag szétosztását.30

25 Nagy–Szabó

2006.
200, Jászladányból 185, Jászárokszállásról 73 főt írtak össze. A Szolnok Megyei Földbirtokrendező Tanács iratai. MNL JNSzML XVII 503.
27 
Jászárokszállási Napló. A Szociáldemokrata Párt öthetenként megjelenő kiadványa, 1945. XI. 10.
28 Földi 2003.
29 
Lényegében a falu összes kommunistája kiköltözött. Jászdózsa Földbirtok-rendezési tanács iratai
13/46/1945. MNL JNSzML XVII. 503–13.
30 Jászdózsa Földigénylő Bizottság iratai 15/1945. MNL JNSzML XVII. 522. 12: „A helyi Földigénylő
Bizottság tagjai a földbirtokrendezés során valamennyien kitelepültek Herczegfalvára, anélkül, hogy
az elhagyott tisztségük betöltéséről gondoskodás történt volna. […] A Földigénylő Bizottság felgyülemlett hivatalos iratai, levelezései, kitöltött és elrontott föld és házhely igénylési nyomtatványok ös�szevissza a legnagyobb rendetlenségben maradtak hátra a helyi Földigénylő Bizottság irodájában illetőleg az irodában lévő íróasztalon.”
26 Jászfényszaruról
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Mindez akár a jászsági földosztás kudarcának szimbolikus beismerésének is tekinthető, vagyis a kommunistáknak nem sikerült vele megalapozniuk jászsági népszerűségüket.31 Már csak azért sem, mert számos községben váltak botrányok szereplőivé.
Jászdózsán Molnár László, a párt elnöke nem tudott elszámolni 34 ezer pengővel, és
amikor számonkérték, azt állította, hogy a pénzt a szovjetek rabolták el. Őrizetbe vételekor azonban kiderült, hogy a pénzt a feleségének adta.32 Jászfelsőszentgyörgyön a kommunista párt vezetői a községháza előtti téren „botrányt okozó módon” támadták a helyettes főjegyzőt és a főbírót: a szóváltás hangerején megbotránkozott a község lakossága.33
1946 októberében pedig az akkor már kommunistákkal szövetséges, a Baloldali Blokk
részét képező Nemzeti Parasztpárt képviselőjét ostorozta a Jászsági Tudósító. A cikk állítása
szerint a helyi elnök – egyébként nyugalmazott tanító – egy vagon burgonya árát sikkasztotta el, miután a földigénylő bizottságnak felajánlotta, hogy olcsón szerez burgonyát a
„földhözjuttatottaknak”.34
Kirívó volt a pusztamonostori helyzet, ahol a konfliktusokat szító és sorozatos törvénytelenségeket elkövető adóügyi jegyző, Király László már a pártja számára is vállalhatatlanná vált, így az egyéb visszaéléseket egyébként készségesen eltussoló főispán végül
felfüggesztette.35 A férfi elhagyta a községet, de hamarosan visszatért, és 1945 októberében
a földhözjuttatottak élére állt, akik a megígért vetőmag hiánya miatt zúgolódtak. A felhergelt, kétszáz fős tömeg a Futura raktárhoz vonult, megostromolta az épületet, és elvitte a
raktár gabonakészletét. A sikeren felbuzdult Király László az elöljáróság ellen kezdett uszítani, és a főjegyző lemondatása után átvette a község irányítását. Megszüntette a tejbeszolgáltatást, lefoglalta a szeszfőzde pálinkáját. „Rémuralmat tart a faluban […] községi rend
őrök is félnek, nem mernek cselekedni” – emlékezett működésére Kárpáthy Kamillóné
(1895–1965). Királynak végül a bíróság előtt kellett felelnie tettéért.36

1948: megkezdődik a kollektivizálás
A kollektivizálás eszköztára
A kommunista párt politikája a földosztás támogatásától néhány év alatt elfordult, és noha
még tartott a „földreform” változtatásainak telekkönyvezése,37 Rákosi Mátyás 1948-as kecskeméti beszédében már egyedül „az összefogás, a szövetkezés útját” tartotta lehetségesnek.
31 Viszonylagos

kivételt Jászkisér képez, ahol az 1945. novemberi választásokon a szavazatok 32,1%-át
szerezte meg a kommunista párt, miközben a Jászságban csak 17% volt ez az arány. Azonban itt is 60%
fölött szerepelt – a jászsági mintával összhangban – a kisgazdapárt. Pethő 1999.
32 A Jászdózsai Nemzeti Bizottság iratai. 1945. VIII. 13. MNL JNSzML XVII. 18.
33 Főszolgabírói iratok 780/1945. 1945. V. 2. MNL JNSzML IV.
34 
Jászsági Tudósító, 1946. október hó.
35 Csönge 2014, 295.
36 BFL XXV.2.b-2719–1948.
37 Bíró–Für 2013, 317–325.
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Vagyis kiviláglott: a „földreform” nem a földéhségre adott válasz volt, hanem ideiglenes állomás a kollektivizálás felé vezető úton.38
Bár Jász-Nagykun-Szolnok megye komoly eszközt szállított a propaganda számára,
mivel területén alakult az ország első termelőszövetkezeti községe, Túrkeve,39 a Jászság
mégsem kívánta követni a túrkevei példát. Az államhatalom kényszerítő eszközöket alkalmazott, hogy a kollektivizálást véghez vigye, és ezzel alakítsa át a vidéki életet.40 A „szövetkezés útja” a valóságban kollektivizált mezőgazdaságot, az „összefogás” pedig kényszerítést, erőszakot jelentett.41
A kényszerítés42 egyik módozata a tagosítás, vagyis a földek összevonása43 volt, amit
a propaganda a nagyobb hatékonyság elérésével indokolt. Ez a magyarázat akár még elfogadható is lehetett volna, hiszen például a termelőszövetkezet földjei Jákóhalmán negyven, Jászárokszálláson pedig hetvenkét darabban, tíz-tizenöt kilométeres körzetben voltak
szétszórva.44 A gyakorlat azonban azt mutatta, hogy a tagosítást számos alkalommal a
téesz területének növelésére, a rendszerellenségnek tekintett „gazdagparasztok” ellehetetlenítésére használták. Egy 1950 szeptemberéből származó jelentés szerint: „A tagosítás
befejeződött, és komolyabb ellenállás nem történt sehol, bár Jánoshidán 72 dolgozó kis- és
középparasztot mozgatott meg. Egyedül Jászárokszállás–Ágópusztán jelentette ki az egyik
kulák, hogy még az istennek se hagyja ott a tanyáját.”45 Jászszentandráson többen visszautasították a csereingatlanokat, vagy csak kevesebb földet akartak elfogadni annak reményében, hogy így lekerülhetnek a kuláklistáról.46
38 Wegren

2005, 14–15. Péter 1991. „Agrárforradalmak alatt új birtokos osztály keletkezik és erősödik
meg. Az 1945-ös földosztás során viszont éppen a tulajdon vált bizonytalanná. Egy új, a baloldali
pártoktól függő helyi igazgatás a tisztviselők »belátása« alapján, azaz önkényesen elvett birtokot osztott szét. A kifizethetetlen, de soha nem is követelt, állami megváltási árral terhel földnek az új birtokosa tulajdonképpen juttatásban részesült: »etatizált« paraszt lett. Helyzete a kommunista párthoz
kötötte őt anélkül, hogy attól birtokának tulajdonjogi konszolidációját remélhette volna.”
39 Farkas 2004; Örsi 2009; Sebők 2015, 98–100. A propaganda által elfedett valóság nem volt egyértel
műen pozitív még Túrkeve esetében sem. Az ígért fejlesztések ugyanis nem valósultak meg; a földrajzi
adottságok nem tették lehetővé a szocialista célkitűzések megvalósítását, kezdetüket vették a településről való elköltözések.
40 Verdery 2009; Horváth 2016.
41 Jobst 2010, 164–176. A modern diktatúra kialakításában az első eszköz a nyelv kisajátítása: a szavakat
nem az eredeti értelmükben kezdik használni. Ez lehetővé teszi az áldozat identitásának megrendítését.
Ö. Kovács 2015.
42 Gyarmati 2011, 182–188.
43 Nádasdi 1996, 5–30. Még a viszonylag demokratikus körülmények között megvalósított tagosítás sem
egyértelmű sikertörténet: Magyarországon a 19. századi tagosítások növelték a föld árát, a talajművelés javulását pedig nem hozták magukkal, és sok helyen a volt jobbágyságot érintették kedvezőtlenül.
Az ekkor meghozott áldozatok nyitották meg azonban a lehetőségét egy nyugat-európai gazdasági
modellhez való közeledésnek.
44 MDP Jászberény járási bizottság iratai 8/39/1 1951. május 31. MDP Jászberény járási bizottság 1950.
IX. 17. MNL JNSzML XXXV.41.2.35.
45 MDP Jászberény járási bizottság 1950. IX. 17. MNL JNSzML XXXV.41.b2.
46 A párt erre azonban nem adott lehetőséget: minden így eljárót szabotázzsal vádolt. MDP Jászapáti
járási bizottság iratai. 1950. IX. 14. MNL JNSzML XXXV.40.2.5.
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Kik voltak a kulákok? A kommunista propaganda sommás meghatározása – „a kulákság a falu burzsoáziája […] a szocializmus építésének legvadabb ellensége”47 – a gyakorlatban számos ellentmondásba ütközött. Már a Szovjetunióban sem definiálták pontosan, mit értenek ezen a kategórián, és ez a bizonytalanság ott munkált a kelet-európai
kommunista rendszerekben is.48 Alattyánon az öt hónapos tanfolyamra küldött lány származásáról vitáztak. A földműves szövetkezet vezetője amellett voksolt, hogy a lány középparaszt lánya, és „mivel fejlődőképes, nem lehet a fejlődését megakadályozni”.49 Jászszent
andráson pedig elterjedt a rémhír, hogy hamarosan a 10 holdon felüliek is mind kuláknak
számítanak majd.50
A községek lakói nem értették a kulák meghatározást. Példázza ezt dr. Bollók József
esete, aki ellen 1949-ben azért indult eljárás, mert még 1947-ben olyan kijelentést tett,
hogy „Kovács Béla becsületes magyar ember, akit a Független Kisgazdapárt nem fog kiadni”, illetve az „ünnepi beszéd alkalmával azon kijelentést tette, […] hogy a suszter maradjon a kaptafánál, tehát teljesen osztályellenes kijelentést tett”. Egy jelentés Jászkisér megbecsült lakójaként jellemezte az állatorvost. „Fondorlattal […] a tekintély megszerzését úgy
eszközölte, hogy a 40 kat. hold földjének nagy részét egyes kisembereknek adta, hogy arra
őneki nincs szüksége, mert a demokráciában valaki vagy földbirtokos, vagy hivatása van,
így valaki, vagy a fizetéséből vagy a földbirtokából éljen meg. […] Ezen megnyilvánulásai
újból a lakosságra hatott, úgyannyira, hogy a községben a középparasztság, a kulákság,
még a szegényparasztságnak egy részei rendes demokratikus embernek ismerik el, nem
utolsósorban hozzájárul még ehhez az is, hogy nevezett szimpatizáns a lakossággal és ezeken keresztül eléggé nagy tekintélyre tett szert a lakosság rétegei között.” Bár ügye felmentéssel zárult,51 meghurcoltatása üzenet volt a község egésze számára.
A gyakorlatban kulák volt az a módosabbnak számító gazda, akit függetlensége, földhöz való ragaszkodása és mintaadó viselkedése miatt a propaganda a téeszesítés ellenségének láttatott. A kommunista párt a kollektivizálás feltételeként tüntette fel a gazdagparaszti
réteg felszámolását.52
Különösen a kuláklistákon szereplőket sújtották az aránytalan adóterhek, a lehetetlenségig feltornázott beszolgáltatási kötelezettségek, amelyek szintén a termelőszövetkezetek megteremtését szolgálták. A beszolgáltatás elmulasztását „közellátási bűntett” címén szankcionálta az állam. Egy jászdózsai, 13 holdas parasztember ellen azért indult
eljárás, mert állítólag 1626 kg terménybeszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette.
47 Elméleti

Tanácsadó. Osztály-e a parasztság? Szolnok Megyei Néplap, 1950. IV. 15.
1986, 13–24; Viola 1996, 33. Bolgár 2011. Rákosi Mátyás gazdasági és politikai kulákokról
beszélt 1949-ben. 1951-ben további kategóriaként jelentkezett a földkulák, az ipari kulák, kupec kulák,
sőt – a nyilas időszak retorikáját idézve – megjelent a kulákbérenc is. Deklarálták azt is, hogy nincs
olyan falu, ahol ne lenne kulák. Horváth 2012.
49 MDP Jászberény járási bizottság iratai 1952. április. MNL JNSzML XXXV.41.22.
50 MDP Jászapáti járási bizottság iratai 1950. II. 10. MNL JNSzML XXXV.40.2.5.
51 Az ügy másik vádlottja a jászladányi származású Gaál Ferenc (1914–1989) országgyűlési képviselő
volt, őt szintén Kovács Béla dicsérete miatt kérték számon. BFL VII.5.e – 15422–1949.
52 Varga 2006; Tóth 2018.
48 Conquest
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A férfi panaszában kifejtette, hogy „az aszály miatt nagyon rossz termése volt”, így csak
80 kg búzát, 31 kg árpát, 318 kg sörárpát és 25 kg napraforgót szolgáltathatott be. Felemlegette, hogy 1949. június havában 248 kg-os hízott sertést is szolgáltatott Szolnok részére,
de ezt „ismeretlen okból beszolgáltatási kötelezettségem teljesítése nem számította be”,
zsírbeadásból pedig nem is volt kötelezettsége. „Önhibámon kívül hátrányos megítélésnek, sőt büntetésnek is ki vagyok téve, pedig mint öntudatos középparaszt igyekszem a
közzel szemben fennálló méltányos kötelezettségeimet tőlem telhetőleg teljesíteni”,53 zárta
sorait, rávilágítva nemcsak az irreális elvárásokra, hanem a kulák kategória képlékenységére is. Alattyánon Nagy György pokróccal és ennivalóval ment be a tanácsülési kihallgatásra, jelezve, „hogy mindenre el van készülve, de mégsem teljesíti a beadását”.54
Végül a kényszerítés eszköze volt a folyamatos fizikai erőszak is.55 A korabeli dokumentáció ragaszkodott az önkéntesség látszatának fenntartásához, így az erőszaknak viszonylag kevés nyomát találni. Jól példája ennek a jászkiséri tanácselnökre tett panasz kivizsgálása, amely során elismerték ugyan, hogy „a levélírónak abban igaza van, hogy késő
este magához rendel egyes személyeket, ezek a személyek kulákok, de az ellenőrzés során
azt állapítottuk meg, nem durván bánik velük”.56 Egy Tiszasülyről érkezett levél a párt
bizottság és a népnevelők erőszakosságáról, pressziójáról számolt be, és ígéretet tett, „hogy
kaszával, kapával és egyéb fegyverekkel ellent fognak állni a kommunisták erőszakos magatartásának”.57 Pusztamonostoron olyan sok bejelentés érkezett, hogy a járási pártbizottság kénytelen volt kivizsgálni őket. Az elkövetők egyébként megbeszélték, hogy „az egész
ügyről nem szólnak senkinek, ha megtudják is, letagadják”. Korfestő a járási titkár, Árvai
István (1925–1989) cinizmusa, aki szerint a fő problémát mégsem ez jelenti, hanem az,
hogy „a sok vizsgálás lejáratja a járási bizottságot és árt a tagosításnak, máris kérik vissza
a belépési nyilatkozatot”.58
Az erőszaknak sok példáját őrizte meg az emlékezet. Ezek közül némelyik már a hatvanas évek közepén is feltörhetett,59 de csak a rendszerváltás után kaphattak viszonylagos
nyilvánosságot. Elbeszélésekből tudható, hogy Jászdózsán az aláírni vonakodókkal a kályhát öleltették,60 Jászszentandrásról Szlávik Sándort Jászapátiba vitték, és ott lúggal teli
53 Jászdózsa

közigazgatási iratok 894/9. 1949. XII. 18. MNL JNSzML V.52.
Jászberény járási bizottság iratai 1952. április. MNL JNSzML XXXV.41.22.
55 A Felső-Jászságban az 1959-es kampány is rendkívül erőszakos volt. Cseh 2014.
56 MDP Jászapáti járási bizottság iratai 1953. VII. 2. MNL JNSzML XXXV.40.2.58.
57 MDP Jászapáti járási bizottság iratai 1951. március 6. MNL JNSzML XXXV.40.2.58.
58 Az ügy: „Kereket Banka elvtárs állítása szerint Tóth elvtárs is megpofozta, tehát mind a ketten. Teleket
Tóth elvtárs pofozta meg, Banka elvtárs szerint kettőt adott neki. Tóth ezt elismeri. Banka elvtárs elismeri, amit Telek is állított, hogy a fülét és az orrát csavargatta, de pofont nem adott neki.” MDP Szolnok Megyei Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei: 1955. IX. 15.
59 „A személyi kultusz keserű emléket hagyott hátra. Idős asszonyokat bántalmaztak, az öreg Seresnét
például arcul ütötték, mert nem tudta a tojásbeadását teljesíteni. Ők, öregek tehetetlenek voltak. De
nemcsak velük szemben, hanem sokszor becsületesen dolgozó középparasztokkal is diktatórikusan
foglalkozott a párttitkár. […] 1956 eseményei Jászfényszarut is megrázkódtatták. Sokan voltak a sértettek.” MNL JNSzML Szakdolgozat: Nagy 1965, 11.
60 Szepesy é. n.
54 MDP
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lavórba állították: a férfi négykézláb tudott hazamenni. Márkus Ferenc nagygazdát súlyosan bántalmazták: pincéjében holtan találtak rá. A terror által az emberekre kényszerített
félelem mértékét érzékelteti, hogy sokan még az események után több mint hatvan évvel
megjelent könyvben sem vállalták a nevüket.61

A parasztság képzelt és valós válaszai (ellenállás, együttműködés, színlelés)
A kommunista párt tagadta erőszakosságát, azt ellenfeleire vetítette ki.62 Ezért, bár ritka
volt a nyílt szembeszegülés, néhány esetet igyekeztek nagyobb szervezkedés részeként ábrázolni.
Így 1949 márciusában egy kocsmai verekedésben életét vesztette a pusztamonostori
Défosz63-titkár, Borbély Miklós (1911–1949). A gyilkosságra való felbujtással a kisgazdapárt prominens helyi alakját, a több nyelven beszélő gazdálkodó-kereskedőt, Kovács Aladárt (1892–1949) vádolták. Lakásáról az ÁVH emberei elhurcolták, és rögtönítélő bíróság
tárgyalta ügyét. A vád gyenge lábakon állt, a kegyelmi tanácskozáson az államügyész érvelése tulajdonképpen nem is a konkrét esettel foglalkozott, hanem azzal, hogy „az ország
egész lakosságának – beleértve a kulákságot is – példát kell statuálni”. A kegyelmet egynyolc arányban utasították el, így Kovács Aladárt március 12-én kivégezték. Felesége erről
úgy értesült, hogy a tanácsi leirat özvegyként címezte.64 A járási értekezleten felhozták,
hogy Jászjákóhalmán és Jászboldogházán is kaptak fenyegető levelet a párttitkárok,65
vagyis igyekeztek az ügyet kiszélesíteni. Ennek további lehetőségét adta, hogy Jászboldogházán „kulák felbiztatásra Pozsonyi István községi közellátási kisegítő megtámadta az
MDP helyi titkárát azzal, hogy megölje”.66
1952-ben a jászárokszállási téeszelnököt a betakarítási munkák alatt halálos baleset
érte. Sípos István járási vb-elnök beszámolója nem késlekedett a szerencsétlen eseménynek politikai színezetet adni: „A cséplésnél már láthattuk a kulák szabotálást akkor, ami61 Gervai

2015. A terror hatására elkövetett öngyilkosságok arányát megbecsülni sem nagyon lehet. Az
említett Márkus Ferenc 1950. október 19-es anyakönyvében például „szénsav mérgezés” került bejegyzésre a halál okaként. Csikós János (1893–1950) jászágói gazda esetében 1950. január 7-én azonban „kútbaugrás, öngyilkosság” szerepel. Az első világháborút megjárt gazda nyolcholdas birtokkal
rendelkezett (Scheftsik 1935), de lakóhelyén leginkább vállalkozásaival vált ismertté. Egy visszaemlékezés szerint: „elatta az apjátú örökölt fődet, árábú lakóházat ípítëtt, mozit, kocsmát, bótot nyitott,
pájinkafőzőt, olajütőt üzemëltetëtt. Mikor odakerűt a sor, ki këllëtt vóna menni a saját házábú, aszonta, hogy űtet abbú íve ki nem viszik. Íccaka beleugrott a kútba, mëgfútt.” Idézi Földi 2017, 231.
62 Fejtő Ferenc szerint a kommunisták szégyellték az erőszakot, ezért hangoztatták a téeszekbe lépés
önkéntességét mindvégig. Idézi Oláh 2001, 65. John Lukacs értékelése, hogy féltek beismerni a társadalmi támogatottság hiányát, az önkéntesség sulykolása próbálkozás a hamis tudat kialakítására.
Lukacs 2013, 43–55.
63 Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége.
64 Kegyelmi tanácskozási jegyzőkönyv, I.4380/1949, illetve özv. Kovács Aladárné beadványa 1957. II. 12.
BFL VII.5.c-4380 – 1949.
65 MDP Jászberény járási bizottság iratai; 1949. március. MNL JNSzML XXXV.41.b2.
66 Besenyi 2008.
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kor a III. typusú tsz elnöke hősi halált halt.” Egy jászárokszállási tanácstag pedig még tovább szőtte az eseményeket: „Képzeljük el, ha nem úgy sikerült volna a robbanás, mint
ahogyan sikerült, 20-25 haláleset is történhetett volna.”67
Ezekhez hasonló ügyeket egyébként egész Magyarországon és Kelet-Európában találni.
A lengyelkápolnai gyilkosság 1950 elején, néhány hónappal később egy erdélyi gazdálkodó meggyilkolása,68 a csepregi összeesküvés69 mind ugyanazt a forgatókönyvet követték.
Személyes, elszigetelt konfliktusokból összeesküvést építettek,70 amely révén legitimálható
volt az erőszak a rendszer céljainak véghezvitelében. Ez a cél a téeszesítés volt.71 A „szocia
lista törvényesség” az elitek kriminalizálásával, az aktuális bűntettek és az államellenesség
összemosásával72 a jogszolgáltatást is a diktatúra kiépítése alá rendelte.
Az államhatalom mindkét fent leírt esetben brutális megtorlást alkalmazott. Jász
árokszállásról családokat deportáltak a Hortobágyra,73 Pusztamonostort pedig az ÁVH
különítménye szállta meg: többeket őrizetbe vettek, sokak ellen indult eljárás „közellátás
veszélyeztetése” ürügyén. A jelentés szerint „kivetett összeg 37 2631 forint. Szántási kötelezettséget nem teljesítőktől 5 traktor lett elkobozva.”74 A járási értekezleten elhangzott:
„Most az a helyzet, hogy a mi elvtársainknak rendkívüli módon tetszik a proletárdiktatúra
ezen szakasza a rendőri és közigazgatási intézkedésekkel, most arra veszik az irányt, hogy
kiprovokáljanak kulák akciókat. […] Amit Pusztamonostoron és Boldogházán csináltunk,
az a kuláklikvidálás első lépése.”75
A túlhajtott terror azonban hamar a visszájára fordult. „Bírságoltuk a 19 holdas parasztot is, és ez eredményezte azt, hogy a középparasztot is megfélemlítettük. […] Még a
dolgozó kisparaszt is félt.”76 Nem minden esetben vezetett sikerre a propaganda ellenség
gyártása sem, mint azt egy 1949-es jászberényi jelentés is érzékelteti. „Középparasztok
67 Jászárokszállás

Tanácsülési jegyzőkönyvek. 1952. VIII. 10. és 1952. XII. 7. MNL JNSzML XXIII. 712.;
1956. október 27-én egyik rokona leverte a téeszelnök sírjáról a vörös csillagot, azzal, hogy „más sír
emléket érdemel”. Szikszai 2006. Végül a sírkövet is eltávolították: az esemény az 1956-os megtorlások
egyik fontos eseménye lett. Az egyik tanácstag arra hívta fel a figyelmet, hogy az elnök annak idején
„gyilkosság áldozata lett. Vizsgálják ki az ügyét, mert a gyilkos is részt vehetett a sírrombolásban”.
Jászárokszállás Tanácsülési jegyzőkönyvek 1957. III. 30. MNL JNSzML XXIII. 712.
68 László 2012.
69 Jobst 2018.
70 Ö. Kovács 2009.
71 
Taagepera 1979; Viola–Danilov–Ivnitskii–Kozlov 2005, 319; magyar viszonyokra: Varga 2006;
Ö. Kovács 2012.
72 Az ideológia szerint az egyenlő társadalom megszünteti majd a bűnözést, viszont a politikai ellenfelek
akadályozzák ezen egyenlőség kialakítását: tehát a korábbi elitek bűnösök. Kareniauskaitė 2015.
73 Földi 2012. Az egyik áldozat visszaemlékezése szerint: „1952. augusztus 8-án éjfélkor törtek ránk a
tanyánkban az ávósok, ponyvás, katonai gépkocsira pakoltak fel bennünket azzal az indokkal, hogy
osztályidegenek vagyunk. Pedig nem is voltunk kuláknak nyilvánítva, majd azt is közölték, hogy kitelepítenek bennünket a Hortobágyra, kényszermunka táborba.” Bobák 2016, 134.
74 MDP Jászberény járási bizottság iratai, évnegyedes jelentés (1949. január–március): 1949. VI. 6. MNL
JNSzML XXXV.41.b2.
75 MDP Szolnok Megyei Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei. 1949. III. 30.
76 MDP Szolnok Megyei Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei. 1949. III. 23.
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viszonya nem kielégítő a demokráciával szemben, nagy többségük a kulákság befolyása
alatt áll, és ha egy kulákot kipellengérezünk, akkor legtöbbször sajnálják őket, és így esett
mikor Oláh János jászberényi kulákot a hangszórón keresztül kipellengéreztek, akkor
Fecske János középparaszt sajnálkozását fejezte ki és mondván: nem érdemli meg, mert
olyan jól bánik a cselédeivel és szereti még a szegény parasztot is.”77
Bár a propaganda napirenden tartotta, a parasztság nyílt szembeszegülésének kevés
példája akadt. Kivételt jelent 1951, amikor a „feketézők” leleplezése után utcára vonult
Jászladány lakossága. Az ezerfős tömeg a letartóztatottak védelmére kelt, és azt „kiabálták,
hogy a tanács nem gondoskodik sem húsról, sem pedig zsírellátásról”.78
Sokkal általánosabbak voltak a passzív ellenállás módozatai, különösen a rémhírek.79
„A megye területén a rémhírek özöne van” – kongatta a vészharangot egy funkcionárius a
Szolnok megyei MDP-gyűlésen, így a kolhozok kapcsán az, hogy „parasztságból bérmunkásokat akarunk csinálni, megszűnik az egyéni érvényesülés”.80 Visszatérő motívum volt,
hogy a kommunisták elvesznek: lakásokat (Jászkisér), szerződéses termést (Jászapáti).
Jászalsószentgyörgyön arról beszéltek, hogy egy tszcs-tag felakasztotta magát, mert „hiába
dolgozott egész nyáron, nem kapott semmit”.81
Megjelentek a vágyak is: 1950 nyarán Jászapátin elterjedt, hogy „Rákosi elvtárs elhagyta az országot […] és nem fog már többet a néphez beszélni”.82 Mások egyenesen az
amerikaiak bevonulását várták: a vágy és a retorziótól való félelem amalgámja volt az a
jászágói rémhír, miszerint egy éjjel rendőrök mentek be egy gazda házához azzal, hogy fel
ne keljen, mert itt van Amerika, amire az mégis felkelt, és annyit mondott: hál’ istennek.83
A lehetséges jövő forgatókönyveinek egyike, hogy Jászboldogházán 1949 áprilisában már
tudni vélték, hogy a háború elkezdődött, az amerikaiak megszállták Albániát, Jugoszláviát
és Finnországot is.84 Jánoshidán pedig arról beszéltek, hogy Amerika megtámadta a Szov
jetuniót.85 Egy jászárokszállási özvegyasszony véleménye a békeívek kapcsán: „az a baj
máma, hogy itt vannak az orosz katonák és azoknak kell az élelem, ő nem írja alá, mert
háború az úgyis lesz, az mindég az urak dolga volt és máma is”.86 Értetlenkedve fogadták
a koreai gyűjtést, egy ötvenholdas parasztasszony kérdése: „minek ez a koldulás, hisz ezt
úgysem viszik Koreába, hanem felhasználják itt a kommunisták Magyarországon”.
Jászfényszarun Cserháti János hasonló véleményen volt: „adna akár 10 forintot is, ha tud77 MDP

Jászberény járási bizottság iratai. 1949. III. 12. MNL JNSzML XXXV.41.22.
Pamutszövő Vállalat falujárásai. MNL JNSzML XXXV.40.
79 Scott 1985, 33–35; Fitzpatrick 1994, 5–7, 49–59.
80 MDP Szolnok Megyei Titkárságának iratai. 1948. XII. 4.
81 MDP Jászapáti járási bizottság iratai. 1950. II. 10.; 1950. III. 13. MNL JNSzML XXXV.40.2.35.
82 MDP Jászapáti járási bizottság iratai 1950. VIII. 9. MNL JNSzML XXXV.40.2.35.
83 MDP Jászberény Járási Bizottság 1949–1953. – 1949. IV. 30. MNL JNSZML XXXV.41.b2. Jászladányon pedig ebben az okozott örömet, hogy „hála istennek, hogy az angol választásokon a munkás párt
győzött és hogy egyetlen egy kommunista sem jutott a parlamentbe”. MDP Jászapáti járási bizottság
iratai 1950. III. 13. MNL JNSzML XXXV.40.2.35.
84 MDP Jászberény járási bizottság iratai. 1949. IV. 6. MNL JNSZML XXXV.41.22.
85 MDP Jászberény járási bizottság iratai. 1950. VIII. 31. MNL JNSZML XXXV.41.22.
86 MDP Jászberény járási bizottság iratai. 1950. IV. 10. MNL JNSZML XXXV.41.22.
78 Budapesti
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ná, hogy Koreába viszik”.87 Jászladányon pedig azon háborogtak az emberek, hogy a békekölcsön-sorsoláson nem volt községbéli nyertes, azon „csak az urak nyernek”.88
A kommunisták negatív megítélése nem volt alaptalan, a második világháborút követő évek zűrzavaros viszonyai tovább öröklődtek. Egy jásziványi levélíró a „községi párttitkár basáskodása” miatt emelte fel a szavát, és részletezte, hogy a „téeszelnökkel adóban
összeszednek minden bútort, lisztet, kukoricát és egymás közt olcsó áron szétosztják”.89
Jásztelken a földmíves-szövetkezeti vezető váltott ki „közutálatot”, mivel „sorozatos szélhámosságokat követett el és mint egy kiskirály úgy ült a község nyakán”. A titkárhelyettes
pedig „minden este az italboltban mulatott. […] majd cigánylányokkal enyelgett az utcán,
fizetett nekik”.90 Pusztamonostoron 1949 májusában a fiatal MDP-titkár, Kecskés Miklós
verekedett össze a főjegyzővel; Baráth Miklós ügyvezető személyesen Rákosi Mátyásnál
panaszolta be, és felemlegette azt is, hogy Kecskés hagyta az MNDSZ91-ünnepélyt a zárdában megtartani.92 Leváltása nem hozott megtisztulást, mivel utóda, egy párttitkár elvtársnő „egy éjszaka a villany alatt egy férfivel feküdt az árokban”.93
Jászárokszálláson vontatón hoztak szekrényt a gépállomásról, és amikor emiatt fel
kellett állítani a körmenet miatt az úton térdeplőket, elterjedt, hogy mindez a párt utasítására, a megzavarás szándékával történt. A községben tapasztalt felháborodás miatt jobbnak látták lemondatni a főbírót és az MNDSZ elnökét. A jászárokszállási pártszervezet
megítélése egyébként is különösen rossz volt, amin nem javítottak az olyan kijelentések
sem, mint amit Kis Sándor Tüzép-vezető tett: „Csak egyet tévesztettünk, azt hogy minden
parasztot föl nem akasztottunk.” Megjegyzésére ifj. Majercsik Ferenc csak annyit reagálhatott: „Meg van maga őrülve?” Bobák Pál és felesége pedig arról panaszkodott, hogy nekik
sok kisparaszt rokonuk van, de ha „Tóth János csúcstitkár nevét hallják, borzadva gyűlölködnek iránta, nem hogy termelőszövetkezetet alakítanának”.94
A kommunista párt elégtelen vidéki működéséről egyébként számos dokumentum
számol be. Az egyik azt panaszolta, hogy Jászárokszálláson, a Défosz-gyűlésen inkább
biliárdoztak, mint a beszédre figyeltek volna; 1953 áprilisában pedig Pusztamonostoron és
87 MDP

Jászberény járási bizottság iratai. 11/1950 MNL JNSzML XXXV.41.22.
Jászapáti járási bizottság iratai. Budapesti Pamutszövő Vállalat falujárásai. MNL JNSzML
XXXV.40.
89 MDP Jászapáti járási bizottság iratai. Dolgozók bejelentései, panaszos levelei 1953. III. 21. MNL JNSzML
XXXV.40.2.58.
90 MDP Szolnok Megyei Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei. 1955. IX. 15.
91 Magyar Nők Demokratikus Szövetsége.
92 
MDP Jászberény járási bizottság iratai. 1949. V. 29. MNL JNSzML XXXV.41.2.42. Kecskés Miklós
bukása rövid életű volt, elkerült ugyan a községből és Budapesten kubikos munkát vállalt, de már
1951-ben az ÁVH I/6-a alosztály operatív beosztottjaként működött. 1977-es nyugdíjazásáig – ekkor
alezredesi rangban főoperatív beosztott – számos kitüntetésben részesült. https://www.neb.hu/asset/
phpokZSQV.pdf 2019. január 6.
93 MDP Jászberény járási bizottság iratai 1950. VIII.31. MNL JNSzML XXXV.41.b2.
94 MDP Jászberény járási bizottság 1/55/3 1951. II. 16. MNL JNSzML XXXV.41.b2. Tóth Jánost mint
leggyengébb képességűt jellemezték a „függetlenített titkárok” közül, aki „lebecsüli a tanulás jelentőségét”. Nagyrészt a személye miatt akadt olyan kevés jelentkező a kommunista szervezetekbe. MDP
Jászberény járási bizottság iratai. MNL JNSzML XXXV.41.2.42.
88 
MDP
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Fényszarun DISZ-es95 fiatalok, valamint az állami gazdaság dolgozói mentek „őrizni Jézus
koporsóját”. Jásziványon a párttitkár állandóan részeg volt, és sokszor felejtette el megszervezni a pártgyűlést.96 Jászkiséren az „egyik elvtársnő kijelentette, hogy nem lesz tagja
olyan pártnak, ahol nyilasok vannak. Felmutatta azt a névsort, amelyen a nyilasok szerepeltek. Azonban ezt a névsort a rendőrség az elvtársnőtől elkobozta és azóta nyomtalanul
eltűnt.” Ugyanitt a tanácselnök kijelentette az egyik dolgozónak, „hogy minek csinál gyereket, ha nem tudja eltartani. […] Megtörtént, hogy az asszonyok sorban álltak és a terhes
anyáknak azt mondta: Hasasok előre.”97 Egy jászárokszállási tanácstag pedig így beszélt az
1956. október 23-án megtartott ülésen: „Édesanyáink tizenhét éves cselédkönyvet mutogatnak, hogy azzal szerezték a földet. […] Mindenki siratja a földjét, három évvel ezelőtt
becsapták a népet, táblába sodorták, melyet konkrétan tud bizonyítani. A hetvenöt éves
nagybátyját becsapták, hogy írjon alá és aláírt annak, hogy belép a téeszbe. Hol van a lenini
elv? […] A síró könnyek mikor lesznek letörölve? Hol a munkás-paraszt szövetség? Hol az
önkéntesség elve?”98
Ez az elégtelen működés lehetőséget teremtett a kooperációra, a színlelés módozataira:
számos hatalmi és szabályozási kompetencia érvényesülhetett.99 Jászkiséren például egy
egykori tanyás szóbeli megegyezést kötött volt munkaadójával, amely révén terményeket
és tizenhat hold föld bérletét kapta meg. Azt akarták, hogy lépjen be a termelőszövetkezetbe, ám ő ezt visszautasította, inkább maga művelte a földjét, megőrizve azt, amíg a föld
„kulák” tulajdonosa „szabotázs” miatt börtönbüntetését töltötte.100 Ugyanitt az Állami
Mezőgazdasági Gépállomás dolgozói „kuláktól” kérték kölcsön a hengerfejet és vízcsatlakozót. „A járási pártbizottság utasította a jászkiséri ÁMG vezetőjét, hogy a kért dolgokat
azonnal szállítsák haza kijavítva, a jövőben az ilyen dolgoktól tartózkodjanak, mert nagyon rossz kihatása van és hangot adunk a kuláknak a gépállomás lejáratására.”101 Jászszentandráson egy idős kovácsmester másfél holdon gazdálkodott, és bár 1951-ben belépett a termelőszövetkezetbe, szerszámait és földjét végül nem adta be; hanem külön vállalt
munkát kívül maradó parasztoknak.102
A jászalsószentgyörgyi párttitkár kocsmai számláit önálló kisiparosok egyenlítették
ki, vagyis az „ellenség a gyenge pontját iparkodik kihasználni”.103 És végül egy panasz:
„Itt, Jászárokszálláson nagy hibák vannak. Elsősorban a párttitkárok, akik inkább elmentek a kulákokhoz inni, mint hogy a pártért dolgoztak volna. Ez a község 15 ezer lakosú, és
ennek 70%-a kubikos, a többi kulák.”104
95 Dolgozó

Ifjúság Szövetsége.
Jászapáti járási bizottság iratai. 1952. III. 28. MNL JNSzML XXXV.40.2.58.
97 MDP Jászapáti járási bizottság iratai. 1952. V. 24. MNL JNSzML XXXV.40.2.58.
98 Jászárokszállás Tanácsülési jegyzőkönyvek 1956. X. 23. MNL JNSzML XXIII. 712.
99 Ö. Kovács 2015.
100 Jászapáti 1952. IV. 2.; 1953. III. 20. Jászladányból is „szóbeli megállapodás”.
101 MDP Jászapáti járási bizottság iratai. 1950. május 23. MNL JNSzML XXXV.40.2.58.
102 Jászapáti 1953. VII. 11. MNL JNSzML XXXV. 40.2.58.
103 MDP Jászapáti járási bizottság iratai. 1952. V. 13. MNL JNSzML XXXV.40.2.58.
104 MDP Jászberény járási bizottság 41/2/44. MNL JNSzML XXXV. 41.2.44.
96 MDP

Kollektivizálás_KÖNYV.indb 76

2019.10.17. 13:29:25

„A jászság a megyében a legkeményebb harci terület”

• 77

Az együttműködések ilyen módozatai rávilágítanak, hogy a városokból érkező falujárókkal és agitátorokkal105 szemben a helyi kommunisták jobban érzékelték a konfliktuso
kat, sok esetben törekedtek azok tompítására. Egy jászdózsai párttag például azt tanácsolta, hogy „a kulákoknál” a jegyeztetés erejüknek megfelelően történjen, ne „csillagászati
számokkal”, mert azt nem tudják velük kifizettetni.106 Vagy: „Kulákoknak adott határidő
reális legyen, nehogy a rövid határidő kiszabása miatt a dolgozó parasztságunk sajnálkozását nyerje meg, mert ezzel többet ártunk, mint használunk.”107 A jászárokszállási párttitkár felvetését pedig, miszerint az 1949. évi május elsejei felvonuláson az „indifferens
tömegeket” tűzoltófecskendővel kergessék meg, a párttagok a „legnagyobb őrültségnek”
titulálták.108
Saját elképzeléseit igyekezett képviselni egy régi szociáldemokrata párttag (1918-ban a
jászdózsai Nemzeti Tanácsban működött), aki feleségével együtt rendületlenül küldözgette
leveleit a helyi pártirodának. Piffkó Nándor (1879–1954) elégedetlen volt, mint írta: „nem
kíváncsi arra a sok süket dumára, frázisra, amit a párttaggyűléseken előadnak, hisz ő harmincöt éven keresztül tanított, az ország fő szónoka volt, most már csak nem hallgat olyanokat, akiket ő tanított. […] Ha ő egyszer megszólalna, biztos belépne az összes község dolgozója a tszcs-be. Felesége panaszkodik, hogy nagyon szegény sorban élnek, az oroszok
mindent tönkretettek, elvittek, sokkal jobb volt nekik a múltban, mert akkor zsellér, szolga,
cseléd volt náluk alkalmazva. Most pedig péktől élnek, és abból a nyugdíjból, amit kapnak,
nem tudnak ruházkodni.”109 A szövegben külön figyelmet érdemel a „péktől élnek” fordulat:
az otthoni kenyérsütés megszűnését a propaganda a modernizáció sikereként tárgyalta, de
még a párthoz közel állók tapasztalatában is a szegénységgel fonódott össze.110

Élet a termelőszövetkezetben, 1949–1955
Az első téeszesítési kampányokat még a rendszer bázisának tekintett szegényparasztság
sem fogadta feltétlen örömmel. „Sokáig voltam más kutyája, önálló ember szeretnék maradni” – mondták például Jászszentandráson, ahol visszatérő fordulat volt az is, hogy

105 Nem

minden esetben voltak velük elégedettek a helyi káderek. MDP Jászapáti járási bizottság iratai.
1950. VI. 10. MNL JNSzML XXXV.40.2.5.; Uo. 1950. VIII. 9. alapján: „Járásunk területén a falujárók
nem minden héten jelennek meg és az az észrevételünk, hogy a falujárók kezdenek elszakadni a járási
pártbizottságon, van már másfél hónapja is, amióta nem jelentkeztek.” „Jászalsószentgyörgyön és
Szentandráson a legutóbbi falujárók igen kevés munkát végeztek, kezd elharapózni náluk a polgári
magatartás, sok közülük csak vikkend kirándulásra tartja a falujáró munkát. Kocsmai látogatással és
udvarlással töltik el az időt.”
106 Jászdózsa Vb jegyzőkönyv 1955. IX. 12. MNL JNSzML XXIII.714.
107 MDP Jászberény járási bizottság iratai. 1950. VII. 2. MNL JNSzML XXXV.41.22.
108 MDP Jászberény járási bizottság iratai. 1949. IV. 30. MNL JNSzML XXXV.41.22.
109 MDP Jászapáti járási bizottság iratai 1953. V. 26. MNL JNSzML XXXV.40.2.58.
110 Fél–Hofer 1997, 3–4.
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„Mi lesz velünk, ha ezt a kis földemet is elveszik, majd jön a csajka.”111 Pusztamonostoron
az öregasszonyok azzal szidták a téesztagokat, hogy „ti vagytok a falu szégyenei”.112
Jászapátiban, Jászladányban, illetve Tiszasülyön alakítottak nagyobb termelőszövetkezeteket. A kimutatásokban nem szerepel Jászberény, ahol 1950 végén 994 holdon gazdálkodott 236 téesztag.113 Ezek hozzávételével sem módosul jelentősen a területi mintázat: a jászsági termelőszövetkezetek fele 338 holdon aluli volt, és csekély volt a hét holdnál
többet birtoklók belépése. A Jászsági felsőjárás termelőszövetkezetei kisebb méretűek voltak, és kevesebb párttaggal rendelkeztek, mint az alsójáráséi, ahol a téeszek fele 500 holdon felüli volt, az MDP-tagok pedig több helyen abszolút többséget alkottak (3. táblázat).
Nem mondható el azonban, hogy mindegyik párttag üdvözölte volna a téeszt: Puszta
monostor 1955 szeptemberében termelőszövetkezeti község lett, de a választott tanácstagok közül még mindig akadt kettő, aki nem lépett be a téeszbe, a Hazafias Népfrontbizottság harmincnyolc tagjából pedig tizenhatan maradtak egyéniek.114 Tiszasülyön maga a
téeszelnök sem vitte be három hold földjét a téeszbe: azzal védekezett, hogy a tagosítás
idején nem tartózkodott a községben.115

Jászberényi járás

3. táblázat. Termelőszövetkezetek a Jászságban, 1950. október–november
Név
(település, téesz)

Családok

Családtagok

Földterület

Szántó
(hold)

MDPtagok

7 holdon
felüliek

Alattyán/Vörös Csillag

30

46

338

280

31

1

Jákóhalma/Béke

21

36

204

172

9

2

Jánoshida/Dimitrov

55

68

413

371

29

1

Jászárokszállás–Ágó/Alkotmány

18

22

156

126

8

Jászárokszállás/Táncsics

36

73

456

420

5

Jászboldogháza/
Új Élet

24

45

149

115

9

Jászfényszaru/Lenin

52

82

330

251

30

Jásztelek/Alkotmány

40

73

365

338

48

Jászfelsőszentgyörgy/Vörös Sarok

30

42

244

230

16

Pusztamizse/Tolbuchin

20

36

215

111

34

Pusztamonostor/December 21.

28

30

170

119

15

3

1

111 Szerencsés

é. n. 7.
Jászberény járási bizottság iratai 1950. VIII. 31. MNL JNSzML XXXV.41.b2.
113 Cseh 2018.
114 MDP Jászberény járási bizottság iratai. MNL JNSzML XXXV.41.2.35.
115 MDP Jászapáti járási bizottság iratai. 1953. I. 20. MNL JNSzML XXXV.40.2.35.
112 MDP
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Név
(település, téesz)

Családok

Családtagok

Földterület

Szántó
(hold)

MDPtagok

• 79

7 holdon
felüliek

Jászapáti/Velemi

45

93

477

443

48

Jászapáti/Alkotmány

56

121

657

538

21

3

Jászkisér/Táncsics

67

97

529

486

35

28

Jászladány/Úttörő

66

97

664

584

52

28

Jászladány/Táncsics

40

58

365

309

26

29

Jászalsószentgyörgy/Petőfi

35

47

267

236

28

2

Tiszasüly/Vörös Csillag

40

76

790

639

36

5

Tiszasüly/Sallai

35

39

336

256

7

16

Jászszentandrás/Haladás

51

123

507

489

40

1

Jászdózsa Dózsa/Népe

17

27

250

150

6

13

Jászsági átlag

38

63

375

317

25

6

Jászsági szórás

15

30

179

165

15

11

Jászsági medián

36

58

338

280

28

1

Forrás: Jászberény járási bizottság iratai 1032/1950. 1950. XI. 1. MNL JNSzML XXXV.41.2.35. MDP Jászapáti járási
bizottság iratai 1950. X. 23. XXXV. 40.2.35. alapján

A járási beszámolók hullámzó képet mutatnak: vannak időszakok, amikor a jelentések kedvező fejleményekről írnak. Ezek Jánoshidán, Jásztelken és Jászfényszarun még viszonylag sikeresen működőnek láttatták a téeszeket, de azt is elismerték, hogy „a többi
helyen minden munkát egyszerre akartak elvégezni, tervszerűtlenül szaladgáltak”.116
1955-ben jövedelmezőként mutatták be a rizstermelő téeszeket (Tiszasüly, Jászkisér, Jászladány), amelyekbe nagyobb számban is léptek be.117 Jásztelken a cukorrépára és a gyapotra száz forint jutalmat írtak ki, ami növelte a hatékonyságot.118
Hogy ezek a kedvező beszámolók az ideiglenes valóságot mutatják-e vagy a pártközpont elvárásaihoz való igazodást, azt csak a jelen tanulmány kereteit meghaladó elemzéssel lehetne eldönteni. Az irodalomból ismert, hogy bár voltak sikeresebb ágazatok (így
éppen a rizs), a legtöbb növény nem volt alkalmas erre az égövre, vagy nagyüzemi termelése bizonyult kivitelezhetetlennek.119 A termelőszövetkezetek általános rossz működését
jászsági példák is illusztrálják.
A jászladányi Úttörő Téeszt 1950 tavaszán jól működőként jellemezték a járási értekezleten,120 a budapesti falujárók azonban másfél évvel később arról számoltak be, hogy a
tagság létszáma néhány hónap alatt megfeleződött, mert az állami gazdaság biztosabb keresetet biztosított számukra. Sokan jártak „kulákokhoz” is napszámba, mert ott ötven kilo

116 MDP

Jászberény járási bizottság iratai 1950. VIII. 31. MNL JNSzML XXXV.41.b2.
Jászapáti járási bizottság iratai 1955. III. 3. MNL JNSzML XXXV.40.2.35.
118 MDP Jászberény járási bizottság iratai 8/39/1. MNL JNSzML XXXV.41.b2.
119 Borvendég–Palásik 2015, 163.
120 MDP Jászapáti járási bizottság iratai 1950. III. 13. MNL JNSzML XXXV.40.2.35.
117 MDP
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gramm kukoricát megkaptak naponta, amit azonnal értékesíthettek, így akár napi száz
forintot is megkeresve ezzel.121
Jászapátin a Kossuth Téeszről szóló vélemény: „kívülről jó képet mutat”, minden mezőgazdasági munkát időben elvégeztek. Feltűnő ugyanakkor, hogy 1953-ban a Nagy Imre
által biztosított kilépéssel többen is éltek, a tagosítást pedig nem tudták véghez vinni, és
a tagság körében erősen tovább éltek a régi hagyományok: „dicsértessékkel köszönnek
és mindenkit úrnak neveznek”.122
Az évek múlásával mindenhol megmutatkoztak a termelőszövetkezetek hibái. Egy
átlagos termelőszövetkezet az ötvenes években kis alapterületen, elégtelen munkamegosztás és bérezés mellett, rengeteg adminisztrációs feladat terhe alatt működött.123 Ha voltak
is jobb időszakok, azok mindössze néhány hónapig tartottak, és több olyan termelőszövetkezet is volt, ahol még ennyi sem jutott. Jászalsószentgyörgyön – amely 1952-ben lett termelőszövetkezeti község – az Úttörő Téeszt úgy jellemezték, mint amelynek „belső élete
rendezetlen, zilált, […] nincs a tagságnak megfelelő vezetősége, mert a jelenlegit nem ők
választották, hanem a Járási Bizottság nevezte ki. A csoportban jelenleg mindenki parancsolgat”.124 Egy visszaemlékezés szerint volt, aki egy év után otthagyta a téeszt, „de még
csak egy kendőt sem hozott”: utalva a téeszben való munka teljes hiábavalóságára.125 Jász
apátin az Alkotmány Téesz egyik tagja azért lépett ki egész családjával, mert járandóságát
nem kapta meg, és amikor kérte azt, a téeszelnök azt válaszolta: „ha kifizetnék mind, ami
jár, akkor kuláknak nyilvánítanák”.126
A korábban már említett jászszentandrási kovácsnak a téeszvezetőség nyomására
1953-ban fel kellett adnia önálló munkáját, téeszdolgozó lett. Hogy ez a kényszerítés hos�szabb távon haszonnal járhatott, kétséges, mivel jellemzésében kiemelték, hogy a hatvan
éves férfi „szigorúan ragaszkodik a nyolcórás munkanaphoz”: tizenegykor abbahagyta a
munkát, és csak délután háromkor kezdte újra. A téeszt bíráló megjegyzései miatt szabályos kritikus „klikk” alakult ki körülötte.127 Sorsa sűrítve közli a termelőszövetkezetek
problémáit: az emberhiányt, az alacsony kereseti viszonyokat, az irracionális vezetői döntéseket, a rossz munkamorált.
A kollektivizálás jelentette egyenlőtlen küzdelem a parasztság ideiglenes győzelmét
hozta akkor, amikor a Központi Vezetőség Mezőgazdasági Osztálya 1956. október 22-én
elismerte, hogy a termelőszövetkezetek többsége az egyéni parasztgazdaságokkal szemben kevesebbet termel, alacsonyabb a bérük, több a bürokratikus megkötöttségük.128
A forradalom felszámolta a beszolgáltatási rendszert,129 és ez bizakodással töltötte el a
121 MDP

Jászapáti járási bizottság iratai. MNL JNSzML XXXV.40.
Jászapáti járási bizottság iratai 1953. X. 10. MNL JNSzML XXXV.40.2.35.
123 Swain 1985, 35–40; Sokolovsky 1990, 95–145; Varga 2006.
124 MDP Jászapáti járási bizottság iratai 1953. XII. 17. MNL JNSzML XXXV.40.2.58.
125 Horváth 2000, 57.
126 MDP Jászapáti járási bizottság iratai 1953. XI. 20. MNL JNSzML XXXV.40.2.58.
127 MDP Jászapáti járási bizottság iratai 1953. VII. 11. MNL JNSzML XXXV.40.2.58.
128 Varga 2001, 17–23.
129 Nagy 2008.
122 MDP
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parasztságot. Az 1957 első hónapjaiban készült tanácsülési jegyzőkönyvek némely faluban
egyenesen azt érzékeltetik, mintha győzött volna a forradalom: a jászdózsai vb-elnök például a magyar forradalmi munkás-paraszt kormányt dicsérte, amely a parasztság számára
sérelmes begyűjtési rendszert megszüntette és „széles utat nyitott a parasztság számára a
termelés érdekében”. Hozzászólásához egy tanácstag is csatlakozott, aki szerint ma még
vitatkoznak azon, hogy az októberi eseményeket forradalomnak vagy ellenforradalomnak
nevezzék-e, de elmondható, hogy alapvetően „nemesek” voltak a célok, köztük a parasztságot ért hátrányok megszüntetése.130
A reményeket az 1959-ben meginduló újabb kollektivizálási kampány foszlatta szét.

Felhasznált források
Levéltári források
BFL = Budapest Főváros Levéltára
VII.5.e 15422–1949 Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Büntető perek iratai
XXV.2.b 2719–1948 Budapesti Népügyészség iratai. Büntető iratok
MNL JNSzML = Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
IV. Főszolgabírói iratok 780/1945
V. 52. Jászdózsa közigazgatási iratok
XVII. 18. A Jászdózsai Nemzeti Bizottság iratai
XVII. 503. A Szolnok Megyei Földbirtokrendező Tanács iratai
XVII. 503. 13. Jászdózsa Földbirtok-rendezési tanács iratai
XVII. 505. A Jászsági felsőjárás Földigénylő Bizottságának iratai
XVII. 522. 12. Jászdózsa Földigénylő Bizottság iratai
XXIII. 712. Jászárokszállás Tanácsülési jegyzőkönyvek
XXIII. 714. Jászdózsa Vb jegyzőkönyv
XXXV. 40. MDP Jászapáti járási bizottság iratai, Budapesti Pamutszövő Vállalat falujárásai
XXXV. 40.2.5. MDP Jászapáti járási bizottság iratai. A járási pártbizottság információs jelentései a mezőgazdasági munkák helyzetéről
XXXV. 40.2.35. MDP Jászapáti járási bizottság iratai. Mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalommal
kapcsolatos iratok
XXXV. 40.2.58. MDP Jászapáti járási bizottság iratai. Dolgozók bejelentései, panaszos levelei
XXXV. 41.b2. MDP Jászberény járási bizottság iratai
XXXV. 41.b2. MDP Jászberény járási bizottság iratai 8/39/1
XXXV. 41.2.35.b2. MDP Jászberény járási bizottság iratai Mezőgazdasági termelőszövetkezetek szervezése
XXXV. 41.2.42. MDP Jászberény járási bizottság iratai. Kádermunkával kapcsolatos iratok
XXXV. 41.22. MDP Jászberény járási bizottság iratai. Agitációs és propaganda munkával kapcsolatos
iratok, jelentések, levelek
N. n. é. n: „Az embertől függ minden.” Jászfelsőszentgyörgyről készített pályamű. Kézirat.
N. n. 1969: Jászboldogháza község újjászületése és 25 éves fejlődése. Kézirat.
Nagy Károlyné 1965: Jászfényszaru fejlődése 1945-től napjainkig. Kézirat.
130 Jászdózsa
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Szerencsés Éva é. n.: A felszabadult Jászszentandrás története. Kézirat.
Szolnok megyére vonatkozó helytörténeti szakdolgozatok disszertációk, pályamunkák

Online források
MDP Szolnok Megyei Titkárságának iratai. Az MKP, MDP, MSZMP megyei (fővárosi) vezető testületi
üléseinek jegyzőkönyvei, 1945–1989 http://library.hungaricana.hu/hu/collection/partiratok_jnszml_
mdp_ti/ 2019. február 8.
MDP Szolnok Megyei Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei https://library.hungaricana.hu/hu/collection/
partiratok_jnszml_mdp_vb/ 2019. május 11.
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Felhasznált irodalom
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„Minden kényszer nélkül”
A mezőgazdasági tulajdonviszonyok átalakítása Szolnok megyében
az 1956-os forradalomtól a kollektivizálás befejezéséig

A forradalom hatása a termelőszövetkezetekre
Az erősen agrárjellegű Szolnok megye gazdasági–társadalmi viszonyainak alakulásában
meghatározó jelentősége volt a kollektivizálásnak. Az első erőszakolt szövetkezetesítési
kampány 1950 nyarán bontakozott ki, és ezzel egyidejűleg a téeszföldek tagosítása is megkezdődött. Szolnok megye a tagosított területek nagyságát és a begyűjtési verseny eredményeit tekintve országosan vezető helyre került, ezért a téeszszervezés mintaterületének
számított. A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusának kezdetére, 1951. február 15-re
Túrkeve 80 százalékban szövetkezeti város lett, és nem sokkal később Mezőtúr, Kisújszállás és Karcag is elnyerte ezt a címet. A négy városban 60 szövetkezeti csoport működött a
szántóterület 71 százalékán, és mindössze 641 egyéni gazda dolgozott továbbra is a saját
földjén. A kollektivizálás sikeréhez nagyban hozzájárult a nagykunsági rizsföldeken már
1945 előtt kialakult közös művelés. A négy város téeszeinek óriási állami támogatást juttattak. A szövetkezetek központi támogatásból építettek istállókat és magtárakat, működésükhöz hatalmas hiteleket kaptak. Ám a mintatéeszek rosszul gazdálkodtak, a hiteleket
nem tudták visszafizetni, és 1956-ra tetemes adósságot halmoztak fel.1
Az önállóan gazdálkodók helyzetét Szolnok megyében is ellehetetlenítette a magas
beadási kötelezettség és a kötött gazdálkodás bevezetése a szabadpiac megszüntetésével.
Mind többen rákényszerültek arra, hogy földjeiket elhagyva a nehéziparban (Sztálin
város), a bányavidékeken vagy az állami gazdaságokban vállaljanak munkát. Az 1953-as
kormányprogram enyhítette ugyan a parasztságra nehezedő terheket, a Jászságban azonban a Hegedűs-kormány időszakában új lendületet vett az erőszakos szövetkezetesítés,
ahol a korábbi években az országos átlagnál kevesebb téesz alakult.2 1955. január 1-je és
október 20-a között Szolnok megyében 24 új téesz kapott működési engedélyt, közülük 17
a két jászsági járás és Jászberény város területén szerveződött.3 1956-ban a megye földterületének 28,4 százaléka téeszek, 15,7 százaléka állami gazdaságok tulajdonában volt, míg
42,4 százalékát egyéni gazdák művelték.4
1 Novák

1998, 50.
1998, 50.
3 N. 626-3/79/1955. számú irat, Szolnok Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya, szám nélküli iratok, a
TSZ-Szervezési Osztály iratai. MNL JNSzML XXIII. 10.
4 KSH Szolnok 1957, 85.
2 Novák

Kollektivizálás_KÖNYV.indb 87

2019.10.17. 13:29:25

88 •

Cseh géza

Annak ellenére, hogy a megye tiszántúli részén a téeszszervezésben látszólag jelentős
eredményeket értek el, a szövetkezetek működésében a zavarok talán még az országosan
tapasztalt problémáknál is erőteljesebben jelentkeztek. 1956 októberében Szolnok megyében 234 téeszt és 129 tszcs-t tartottak számon 34 ezer családdal és 332 ezer kataszteri hold
földterülettel.5 Ezek közül 15 téeszt az állandó lopások és a vezetők alkalmatlansága miatt
már október 23-a előtt működésképtelennek nyilvánított a megyei tanács mezőgazdasági
osztálya. Egy 1957 tavaszán összeállított jelentés szerint 60 téeszt a mezőgazdasághoz nem
értő, más területről odahelyezett elnökök irányítottak. Közülük a forradalom kitörése után
harmincötöt eltávolítottak, de politikai elkötelezettségük miatt a többi téesz éléről is leváltottak harminc elnököt, noha ezek gyakorlattal és megfelelő szakmai tudással rendelkeztek.6
A szövetkezetekből a tagok október végén, novemberben és decemberben tömegesen
léptek ki. A középparasztok 58 százaléka elhagyta a gazdaságokat, míg a szegényparasztok, a bevitt földdel, állattulajdonnal nem rendelkezők és az 1945-ben földhöz juttatottak
nagyobb része bent kívánt maradni. Általában azoknak a szövetkezeteknek a tagsága döntött a teljes feloszlás mellett, ahol a tagok többségét középparasztok adták, s a nagyobb
közös vagyon és a tagok termelési tapasztalatai miatt a szövetkezet sikeresebben gazdálkodott. Ám a rosszul működő téeszek közül is sok feloszlott. Ezzel szemben Nagyivánban és
Tiszavárkonyban, ahol a téesztagok túlnyomó többségét egykori agrárproletárok, szegényparasztok alkották, kifejezetten ragaszkodtak a gazdaságok fenntartásához. A Tiszafüredi járáshoz tartozó Nagyivánban már a forradalom kezdetétől rendkívül sajátos helyzet alakult ki. A Vörös Csillag Téesz 220 tagja közül mindössze ketten jelezték, hogy ki
akarnak lépni. 1956. október 24-től a téesztagok vadászpuskákkal felfegyverkezve, lóháton járőröztek éjjelenként a faluban. Megfélemlítették a községi forradalmi tanács tagjait,
erőszakkal leváltották a testület elnökét, és kommunistákat helyeztettek a forradalmi tanácsba. A nagyivánihoz hasonlóan alakultak az események a Szolnoki járáshoz tartozó
Tiszavárkonyban. Itt a Petőfi Téesz felfegyverzett tagjai őrizték éjjelente a pártházat és
járőröztek rendszeresen az utcákon. 1945 előtt mindkét községben nagy számban éltek
nincstelenek. Ők a földreform során juttatott csekély földingatlanaikkal önként léptek be
a termelőszövetkezetekbe, amelyek területét jórészt tartalék ingatlanokból egészítették ki.
Mivel az önálló gazdálkodáshoz nem állt rendelkezésre elegendő föld, ráadásul Nagyivánban a hortobágyi szikes talaj is nehezítette a megélhetést, a téesztagok túlnyomó többsége
sem a szövetkezetek feloszlatását, sem a kilépést nem szorgalmazta.7
A Jászságban viszonylag kevés téesz működött 1956 előtt, ám közülük csak néhány
– a Jászberényi járásban mindössze három – oszlott fel. Feltűnően sok gazdaság bomlott fel
azonban a Törökszentmiklósi járásban, ahol a 17-ből csupán 4 maradt meg. Ugyanis ebben
a járásban korábban a középparasztságot tömegesen kényszerítették be a szövetkezetekbe,
5 
Szolnok

Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya; Termelőszövetkezeti Osztály, szám nélküli iratok,
1956. MNL JNSzML XXIII. 10.
6 
Szolnok Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya; Termelőszövetkezeti Osztály, szám nélküli iratok,
1957. MNL JNSzML XXIII. 10.
7 MSZMP Szolnok Megyei Bizottságának iratai. MNL JNSzML XXXV. 61. f. 1. fcs. 1956. 9; 11. ő. e.
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de feloszlott a téeszvárosok, Karcag és Mezőtúr szövetkezeteinek többsége is. Ez utóbbiak
működését az ötvenes évek elején nagyvonalúan nyújtott hitelek terhe gátolta. A tagok az
adósság nyomasztó súlyától meg akartak szabadulni, ezért döntöttek a kilépés, illetve a fel
oszlatás mellett. Mivel a nagy fokú téeszesítés miatt a megye tiszántúli részén a kilépők
számára kevés tartalék földterület állt rendelkezésre, még ott is rákényszerültek a szövetkezet teljes feloszlatására, ahol a tagság nagy része a téesz további fenntartását kívánta.8
1956 utolsó negyedévében Szolnok megyében a 234 téeszből 124, a 129 tszcs-ből 72
oszlott fel. A felbomlás már október végén megkezdődött, de csak november 4. után teljesedett ki. November közepén a kádári rendbe még nem teljesen betört Tiszavidék című
megyei lapban cikk jelent meg arról, hogy az 1956. évi tagosítás nem volt törvényes.9
Hatására a korábban betagosított földterületeken is több önkényes földfoglalásra került
sor. Abádszalókon a Lenin Téesz által telepített új gyümölcsöst foglalták el az egyéni parasztok. Mezőtúron a városi tanács is támogatta, hogy a téeszből kilépők saját földjeiket
kapják vissza, és a szövetkezetekben alakult bizottságok is így mérték ki a földet.10 A szövetkezetek felbomlásának folyamatában a Kádár-kormány földművelésügyi minisztere
által november végén kibocsátott 65/1956. számú utasítás gyökeres változást hozott, mivel
kimondta, hogy csak állami tartalékföldből, a téeszek szétszórt földjeiből vagy a tábla szélén kaphatnak földet a kilépők. A téeszek teljes feloszlatását csupán akkor engedélyezték,
ha a tagság egésze emellett döntött. A jogi korlátozások hatására decemberben a szövetkezetek felbomlásának folyamata lefékeződött. 1957 januárjában pedig a már feloszlott
téeszek egy része, kisebb földterületen ugyan, de újjáalakult.11

A kommunista hatalmi restauráció időszaka (1957–1958)
A tömeges visszalépés és a téeszek újraalakítása a 65/1956. F. M. és a 72/1956. F. M. – P. M.
számú utasítások maradéktalan és teljes végrehajtásakor kezdődött meg. Ugyanis a jogszabályok értelmében a szövetkezetek vagyonhiányát a kivitt földterületek nagyságának arányában ráterhelték az önálló gazdálkodóvá vált parasztságra. Különösen szembetűnő
1957 januárjától a téeszek gyors újraalakulása és a tagok tömeges újrafelvétele Szolnok
megye termelőszövetkezeti városaiban, ahol a vagyonhiányt a hiteltartozások rendkívüli
mértékben megnövelték.12
Az 1957. március 20-án tartott megyei téeszelnöki értekezleten felolvasott jelentés
hangsúlyozta, hogy a téeszszervezéshez „az utóbbi hónapokban jelentős segítséget nyújtott a sajtó és a karhatalom is”.13 A Tiszavidék hasábjain 1957 januárjától a téeszesítést
8 Szolnok

Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya; szám nélküli iratok, 1956. MNL JNSzML XXIII. 10.
1956. november 20. 1.
10 Szolnok Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya; szám nélküli iratok, 1957. MNL JNSzML XXIII. 10.
11 Szolnok Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya; szám nélküli iratok, 1957. MNL JNSzML XXIII. 10.
12 Szolnok Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya; szám nélküli iratok, 1957. MNL JNSzML XXIII. 10.
13 Szolnok Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztálya; szám nélküli iratok, 1957. MNL JNSzML XXIII. 10.
9 
Tiszavidék,
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propagálták, ez azonban túlságosan nagy hatást aligha gyakorolt a parasztságra. A falvakon végigportyázó karhatalmi osztagok már sokkal „eredményesebben” működtek.
Kiemelték a téesz ellen agitáló személyeket, és látványos elhurcolásukkal, majd bántalmazásukkal az egész lakosságot megfélemlítették.
Ám a parasztság egy része még a terror és az anyagi kényszerítő eszközök ellenére
sem kívánt a kolhoz típusú szövetkezetekbe visszalépni. 1957 elején sorra alakultak a kis
taglétszámú, ágazati mezőgazdasági társulások Szolnok megyében, elsősorban a Tisza
füredi járásban. Áprilisban már 97 társulás működött: 43 rizstermelő, 5 zöldség-, 4 szőlőtermelő, 29 méhészeti, 5 állattenyésztési és 11 egyéb társulás. Ezeket a mezőgazdasági
szakcsoportokat, voltaképpeni szakszövetkezeteket az intenzívebb kultúrák szakismeretés munkaigényessége hívta életre. Működésüket a földműves-szövetkezetek támogatásával lehetett volna stabilizálni és hosszabb távon fenntartani. A földműves-szövetkezetek
szerepének visszanyerését a mezőgazdasági termelésben átmenetileg az országos pártvezetés is támogatta. 1957. július 27-én ennek szellemében párthatározat született, amely a
negyvenes évek második felében kialakult gyakorlatot, a földműves-szövetkezetek termelést segítő tevékenységét kívánta visszaállítani. Ugyanebben a párthatározatban a különböző szövetkezeti formák együttműködését is hangsúlyozták.14 A mezőgazdasági szakcsoportok a téeszekkel szemben mégsem maradhattak fenn sokáig, mivel a helyi párt- és
tanácsi vezetők az elsorvasztásuk érdekében mindent elkövettek.15 Szolnok megyében a
politikai vezetés egy részét 1957 nyarán–őszén lecserélték, ugyanis Kálmán István első
titkár és néhányan mások együttműködtek a forradalmi szervekkel. Mivel az 1956. november 4-én Szolnokra érkező Kádár Jánost biztosították támogatásukról, büntetőjogi
felelősségre vonásuk elmaradt, csupán félreállították őket. Ám a helyükre megbízhatónak
számító másod-, harmadvonalbeli káderek, a megye élére pedig a budapesti pártközpontból idehelyezett Czinege Lajos, az MSZMP Központi Bizottság (KB) Adminisztratív Osztályának vezetője került. A helyi politikai vezetés átlagosnál merevebb hozzáállását a törökszentmiklósi származású Dögei Imre földművelésügyi miniszter személyes kapcsolatai is
befolyásolhatták. Dögei Fehér Lajossal, a Politikai Bizottság (PB) mezőgazdasági ügyekért
felelős tagjával szemben a kollektivizálás gyorsabb befejezésének híve volt, és a termelőszövetkezeti formáktól eltérő szakcsoportoknak még átmeneti időszakra sem kívánt tágabb teret engedni. Racionalizálás címén Szolnok megyében a járási és megyei mezőgazdasági szakigazgatás személyi állományát leépítették. A tanácsi apparátus helyükön
maradt tisztviselőinek pedig sem ideje, sem a hatásköre nem volt elegendő ahhoz, hogy a
mezőgazdasági termelők összefogásának hatékonyabb formáival foglalkozzanak és azokat
a helyi pártfunkcionáriusokkal szemben megvédelmezzék. 1957–1958-ban azonban a
Fehér Lajos nevével jelzett türelmesebb irányzat az országos párt és állami vezetésre még
elég erős hatást gyakorolt. A KB által 1957 júliusában kibocsátott agrárpolitikai tézisek
útmutatást adtak a gép- és vízhasználati társulások, szakszövetkezetek, tejszövetkezetek
14 Urbán
15 Urbán
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stb. létrehozására. A tézisek ajánlása szerint ezeket elsősorban a földműves-szövetkezetek
keretein belül kellett megalakítani, de – ha igény mutatkozott rá – önálló működési engedélyt is kaphattak. A Szolnok megyei szakigazgatási szerveken, a pártapparátuson és a
népfronton belül kialakult viták a társulások ellentmondásos helyzetét és a megyében kialakult különösen merev politikai légkört tükrözték. A Termelőszövetkezeti Tanács Szolnok megyei megbízottja 1957 májusában tett jelentésében kiemelte, hogy a járási párt- és
tanácsi vezetők nem foglalkoznak a társulásokkal, sőt sok helyen ellenállás tapasztalható
részükről. Ezért a társulások magukra vannak hagyatva.16 1957 őszén a megyei tanács
mezőgazdasági osztálya csupán 92 társulást vett számba,17 míg a Tiszavidék címmel megjelenő megyei lap 129 szakcsoport létezéséről tudósított.18 A tanácsi igazgatás bizonyára
jelentőségük alábecsülésére törekedett, ezért sok társulást kihagyott a nyilvántartásból.
Ám az MSZMP PB határozata szerint a valóságos állapotokat rövidesen fel kellett mérni.
1958. január 23-án Szolnok Megye Tanácsának Mezőgazdasági Osztálya részletes jelentést
állított össze.19 Ebben a dokumentumban 79 szakcsoportot és 13 termelői társulás legfontosabb adatait rögzítették. Mivel távlati célnak a közös gazdálkodási formák termelő
szövetkezetté alakítását tekintették, politikai szempontból meglehetősen kedvezőtlennek
ítélték működésüket. A jelentésben megállapították, hogy 1956–1957-ben mindössze három szakcsoportnak volt közös tulajdont képező szövetkezeti alapja. A szakcsoportok
nagy részében a tagok az egyéni haszonszerzés érdekében tömörültek, és semmi jelét nem
mutatják annak, hogy „fejlettebb” formára térjenek át, vagyis termelőszövetkezetté alakuljanak. Ezért 30 szakcsoportot, amelyek nem a PB irányelvei szerint működtek, megfosztottak működési engedélyüktől. A megmaradt 49 szakcsoport közül 30, a 13 társulásból
egy kivételével mind rizstermesztéssel foglalkozott. Ezenkívül 45 méhészeti szakcsoport
működött, de a méhészekre nem terjedt ki a felülvizsgálat.20 A rizsföldeket csak közösen
megszervezett munkával lehetett megművelni, a növénykultúrákkal vagy állattenyésztéssel foglalkozó csoportok többségét azonban felszámolták. Ebből élesen kitűnik, hogy az
országos párt- és állami vezetés irányelvei és a Szolnok megyei gyakorlat között óriási ellentmondás alakult ki. A politikai retorika és a tényleges gyakorlat helyi szinten megnyilvánuló ellentétét tükrözi a megyei pártbizottság, a megyei tanács és a Hazafias Népfront
Szolnok Megyei Bizottságának 1958. február 20–21-i közös értekezletén hozott határozat is.
Ebben ugyanis a PB instrukcióival összhangban hangsúlyozták, hogy az eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítani az „alacsonyabb” szintű termelőszövetkezeti csoportok,
16 Jelentés

termelőszövetkezetek politikai, szervezeti, gazdasági helyzetéről, megszilárdulásáról, továbbfejlesztéséről 1957. május 15. MNL JNSzML XXVII. 226. 3. sz. doboz.
17 Feljegyzés a tsz mozgalom számszerű alakulásáról 1958. február 1. Szolnok Megyei Tanács Titkárságának szám nélküli iratai, osztályok jelentései 1955–58. 41. sz. doboz. MNL JNSzML XXIII. 4. g.
18 
Tiszavidék, 1957. szeptember 11. 1.: „Nő a termelési kedv – az aratás óta 10 új termelési szakcsoport
alakult Szolnok megyében.”
19 Jelentés a termelői szakcsoportokról és a mezőgazdasági társulásokról. 1958. január 23. Szolnok Megyei Tanács Titkárságának szám nélküli iratai, vegyes jelentések 1950–1965. 1/A. sz. doboz.
MNL JNSzML XXIII. 4. g.
20 Urbán 1985, 199–201.
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szakcsoportok és társulások szervezésére és fejlesztésére. Egyúttal felhívták a földműves-
szövetkezetek figyelmét a szakcsoportok és társulások alakulásának és működésének támogatására.21 Bár az elkövetkező hónapokban a földműves-szövetkezeti keretek között
létrejött csoportok és termelési társulások száma jelentősen emelkedett, a tanácsi szervek
továbbra sem vettek részt szervezésükben és irányításukban. Ezt a feladatot lényegében
csak a földműves-szövetkezetek mezőgazdászai végezték el.22 A helyi párt- és tanácsi apparátus, elsősorban a járási vezetők bizalmatlansága saját szempontjukból nézve valóban
nem volt alaptalan. Ugyanis számos társulásban csupán az állami tartalék ingatlanokon
végeztek közös munkát, míg a tagok saját földjeiket továbbra is maguk művelték meg.
Túlnyomó részük idegenkedett a termelőszövetkezetté válástól, a közös földtulajdon és
állatállomány, a közös gazdálkodás teljes rendszerének kialakulásától. A társult kisbirtokosok az egyes munkavégzési fázisok közös elvégzésének célszerűsége, a géphasználati és
értékesítési előnyök biztosítása céljából fogtak össze. A szakcsoportok és társulások fejlesztéséhez jelentősebb bankhitelre lett volna szükség, ezt azonban nem folyósítottak számukra. Az 1958-as esztendő második felében ügyük országos szinten is kezdett háttérbe
szorulni. Év végére kizárólagosan a termelőszövetkezetek alakítása, a már meglévők támogatása, ezzel együtt a mezőgazdaság gyors és teljes kollektivizálása került előtérbe.
1957–1958-ban az MSZMP agrárpolitikai téziseiben23 és más párthatározatokban24 meghirdetett elvek szerint elsődleges célnak nem annyira az új termelőszövetkezetek létrehozását, mint a már meglévők megerősítését tekintették. Ugyanis a párt részéről ekkor még
a gazdaságosságot, a termelés növelését fontosabbnak tartották, mint az óriási költségeket
felemésztő tömeges kollektivizálást. A termelés fejlesztésében a belterjesség fokozására
helyezték a hangsúlyt. Az 1957-es naptári év közepén Szolnok megyében a termőterület
50,8 százalékát egyéni gazdálkodók művelték meg. Az állami gazdaságok 14,1, a termelőszövetkezetek 22,2, a termelőszövetkezeti csoportok 5,6, a téesztagok háztáji gazdaságai
1,7, a községi kezelésű gazdaságok 5,6 százalékos aránnyal részesedtek. Az állatállomány
túlnyomó részét egyéni gazdaságok, szakcsoportok és termelői társulások tartották. 1957
tavaszán a szarvasmarha-, ló- és sertésállomány több mint 80 százaléka ehhez a szektorhoz tartozott.25 Míg 1957-ben inkább a forradalom alatt vagy az azt követő hetekben kilépett tagok tértek vissza a téeszekbe, 1958 első felében a megyében több mint három és fél
ezerrel gyarapodott a téesztagok száma. Ez a növekedés azonban jórészt a termelőszövetkezeti csoportok III. típusú szövetkezetté válásából adódott. 1958-ban a termelőszövetke21 Ungor 1971, 281–291: A mezőgazdasági termelés fejlesztése és a mezőgazdaság szocialista átalakításá-

nak legfontosabb feladatai Szolnok megyében. A megyei pártbizottság, a tanács és a Hazafias Népfront
megyei bizottsága együttes ülésének határozata 1958. február 20–21.
22 Urbán 1985, 200–201.
23 Az MSZMP agrárpolitikájának tézisei. Párthatározatok a mezőgazdaság fejlesztésére 1958. 5–64.
24 
Határozat a termelőszövetkezetek politikai, szervezeti és gazdasági megszilárdítására. Az MSZMP
agrárpolitikájának tézisei. Párthatározatok a mezőgazdaság fejlesztésére 1958. 65–94. A Központi
Bizottság határozata a falusi helyzetről s a falusi politikai munka megjavításáról. Az MSZMP agrár
politikájának tézisei. Párthatározatok a mezőgazdaság fejlesztésére 1958. 124–151.
25 KSH Szolnok 1958, 56, 71.
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zetekhez és termelőszövetkezeti csoportokhoz tartozó családok és tagok együttes száma az
iparban és más szektorokban munkát vállalók miatt némileg még csökkent is. Sokan azért
léptek ki a téeszből, hogy SZTK- és nyugdíjjáradékot ne kelljen fizetniük.26 A búza átlagos
terméshozama a termelőszövetkezetekben már 1957-ben meghaladta az egyéni gazdaságokban elért átlagos hozamértéket,27 ám az egyéni gazdaságok jövedelmezősége a növénytermesztés és állattenyésztés egészét figyelembe véve jóval magasabb volt a termelőszövetkezeti átlagnál. Szolnok megyében csak a legjobb szövetkezetekben érték el, vagy
esetenként haladták meg a középparaszti jövedelmeket.28 Ezekben a téeszekben családonként többnyire ketten-hárman vettek részt a termelésben. Tehát itt sem a munka hatékonyságának növelésével, hanem több munkaerő felhasználásával értek el jobb eredményeket. A lényeget tekintve a kisgazdaságok modelljéhez hasonlóan a felnőtt családtagokat,
a rendelkezésre álló szabad kapacitást vonták be a termelésbe.
Az 1958 januárjától szeptemberéig csupán 17 új téesz jött létre Szolnok megyében, és
12 termelőszövetkezeti csoport alakult át III. típusú szövetkezetté. Az év első felében többnyire föld nélküliek vagy csak nagyon csekély birtokkal rendelkező szegényparasztok léptek be. Júliustól azonban a középparasztok közül is egyre többen írták alá a belépési nyilatkozatot. Bár az új szövetkezeti tagok száma ebben az időszakban megközelítette a
négyezer főt, a földterület több mint 15 ezer kataszteri holddal növekedett,29 az új téeszek
összterületének csupán negyede származott a tagok által bevitt földingatlanokból.30 A többit állami tartalékföldekből juttatták a szövetkezeteknek. Ez a tény azt bizonyítja, hogy az
életképes kisgazdaságok tulajdonosai még most sem mutattak tömegesen hajlandóságot a
belépésre. Sok helyen a viszonylag nagy földterület és kis létszámú tagság miatt munkaerőhiány alakult ki, ami – az agrárpolitikai tézisekben kifejtett szándékkal ellentétben –
a belterjesebb gazdálkodás kialakítását lehetetlenné tette. A parasztság részéről megnyilvánuló ellenállás miatt az országos és a megyei párt- és állami vezetés átmenetileg nemcsak
a mezőgazdasági szakcsoportok és termelési társulások, hanem az úgynevezett I. típusú,
csupán a talaj-előkészítési munkákat együtt végző termelőszövetkezeti csoportok alakulását is támogatta. Ám ez a gazdálkodási forma sem lehetett népszerű a birtokos parasztság
körében. Az 1958-as év eleje és szeptembere között mindössze 7 új tszcs szerveződött a
megyében. A I. típusú csoportok tagjainak száma 525 fővel, földterületük 1326 kataszteri
holddal növekedett.31 A tszcs-k téesszé alakítása sem ment könnyen. Az I. típusú csoportokban a középparasztok aránya jóval magasabb volt, mint a III. típusú szövetkezetekben.
Ezek egy része maga helyett bérmunkásokat vagy részesművelésben dolgozó harmadosokat alkalmazott a tszcs-ben. A termelőszövetkezeti csoportok elnökei is ellenálltak a kampánynak, mivel a termelés értéke után százalékokban kiszámolt külön jövedelmet élveztek.
26 MSZMP

Szolnok Megyei Bizottságának iratai. MNL JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs. 1959. 29. ő. e. 5.
Szolnok Megyei Bizottságának iratai. MNL JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs. 1958. 38. ő. e. 29.
28 Ungor 1971, 284.
29 Ungor 1971, 338.
30 Papp 1978, 20.
31 Ungor 1971, 338.
27 MSZMP
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Az agitációval a párt- és KISZ-funkcionáriusokat, de a földműves-szövetkezetek vezetőit
is megbízták,32 ami érzékeltette a földműves-szövetkezetek gazdaságszervező feladatkörének újbóli visszaszorítását. A tszcs-kben alkalmazott módszereket a III. típusú szövetkezetekben, ahol minden munkafolyamatban közösen részt kellett venni, és a jövedelmezőség
szempontjait háttérbe szorították, már nem lehetett érvényesíteni.
A mezőgazdaság, különösen a III. típusú termelőszövetkezetek működésének gazdaságosabbá tétele érdekében az egyéni gazdálkodókat tömörítő szakcsoportokra és termelői társulásokra emlékeztető közös vállalkozásokat terveztek, és esetenként létre is hoztak,
amelyek több téeszt fogtak össze. Ezek a próbálkozások előremutattak a hatvanas évek
második felében zöld jelzést kapott gazdasági mechanizmus formái felé. 1958-ban ugyanis még egy ideig kedvező volt a légkör az új megoldások kikísérletezésére. A túrkevei termelőszövetkezetek tejszövetkezetet kívántak alakítani, amellyel a működő tejüzem feladatkörét vették volna át, és látták volna el gazdaságosabban. Közös címkével jelölt
tejtermékeket forgalmaztak volna, a szükséges korszerű gépeket pedig saját erőből kívánták megvásárolni. Gyümölcs- és konzervüzemet, tésztagyárat és ketreces csibenevelő létesítését is tervbe vették. Közös baromfikeltető és egy kötélverő üzem üzembe helyezésére
sor is került Túrkevén, míg 1960-ban Karcagon öt termelőszövetkezet összefogásával keltetőállomást alakítottak ki.33

A mezőgazdaság teljes kollektivizálásának végrehajtása
A Kádár-korszak kezdetén a mezőgazdaság átszervezéséről többféle elképzelés alakult ki
az országos pártvezetésben, ám azonnali végrehajtással egyik koncepció, még a Dögei-féle
irányzat sem számolt. Ugyanis valamennyien tisztában voltak azzal, hogy ezt csak óriási
anyagi veszteségek és a megalakuló termelőszövetkezetek nagy fokú anyagi támogatásával
lehet megvalósítani. A forradalom után a politikai konszolidációt véglegesen a lakosság,
ezen belül a parasztság megélhetési körülményeinek javításával tudták végrehajtani. Ennek fontos eleme volt a beszolgáltatás eltörlése és a felvásárlási árak emelése, míg a kollektivizálás túlságos erőltetése a politikai és gazdasági helyzet instabilitásának irányába hatott
volna. A megyei pártbizottság, a Szolnok Megyei Tanács és a Hazafias Népfront 1958 februárjában tartott kétnapos együttes értekezletén Czinege Lajos megyei MSZMP első titkár
is hosszabb távlatra helyezte kilátásba a mezőgazdaság teljes átszervezését. Azonban akadt
olyan hozzászóló is, aki kifejtette, hogy csak 1975-re szervezhetik át a mezőgazdaságot a
nagyüzemi gazdálkodás feltételeinek megteremtésével. Ezt az intervallumot Czinege
ugyan túlságosan hosszúnak tartotta, ám az ülés résztvevői végül úgy határoztak, hogy az
ütemet az összes mezőgazdasági termékhozam 30 százalékos emeléséhez kell igazítani.

32 MSZMP
33 Papp

Szolnok Megyei Bizottságának iratai. MNL JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs. 1958. 34. ő. e. 185.
1978, 25–26.
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Ezt pedig az 1958-as állapotokhoz viszonyítva a számítások szerint bizony csak 1975-re
érhették volna el.34
A 3004/1958. számú kormányhatározat szorgalmazta ugyan a szövetkezetesítést, de
kényszerítő eszközök helyett meggyőzéssel, tapasztalatcserék, mintagazdaságok meglátogatásának szervezésével és mindenekelőtt a termelőszövetkezetek állami támogatásának
megteremtésével kívánta végrehajtani.35 Ugyanebben az időszakban viszont ezzel ellentétes jogszabályokat is hoztak az egyéni gazdák helyzetének nehezítésére. Például a 14/1958.
F. M. számú rendelet szerint szabálysértést követ el az, aki az amerikai burgonyabogár
észlelését nem jelenti, illetve e kártevőt nem irtja.36 A 11/1958. F. M. számú rendelet szerint
minden gazda köteles gyomirtást végezni gabonatábláján.37 A lóadót pedig annyira fel
emelték (800 Ft/év), hogy a parasztok elmondása szerint már nem ért annyit a ló, amennyi
az adója. Ráadásul a második ló után progresszív adót kellett fizetni (1200 Ft/év).38 Ugyanakkor a 3004-es kormányhatározat a téeszeknek rendkívül kedvező lehetőséget biztosított
gazdasági és szervezeti megerősödésükhöz. Szolnok megye termelőszövetkezetei jelentős
beruházásokat, elsősorban az állatállomány elhelyezését szolgáló építkezéseket hajtottak
végre a kedvezmények igénybevételével, 1958-ban mintegy 12-13 millió forint összeg felhasználásával. A vissza nem térítendő támogatások mellett a saját erőből végrehajtott építkezésekhez is kedvező feltételeket garantált a kormányhatározat. Korábban még a tagok
által bevitt állatokat sem tudták megfelelő helyen tartani, és az állomány jelentősebb növelése csak nagy méretű istállók létesítése után kezdődhetett el. A téesztagok háztáji gazdaságaiban tartott állatok száma azonban még 1958 végére is jóval meghaladta a szövetkezeti istállókban elhelyezett jószágokét. Nem véletlen, hogy a négy termelőszövetkezeti
városban – Karcagon, Kisújszálláson, Mezőtúron és Túrkevén – az átlagosnál kevesebb,
míg az egyéni gazdálkodás mellett leginkább kitartó Jászberényben és a Jászberényi járásban több számosállat jutott 100 kataszteri hold szántóra.39 A 3004-es kormányhatározat
alapján folyósított anyagi támogatásból tenyészállatok vásárlásával minőségi javulást is
elértek a szövetkezetek. A szükséges takarmány beszerzését, a fokozottabb szerves és mű
trágya-felhasználást ugyancsak elősegítették a jogszabály által megteremtett feltételek.
Jászberényben a szövetkezeti szarvasmarhatartás fellendítésére részleges itatásos borjúnevelést alakítottak ki és üszőnevelő telepet létesítettek.40 Az alkalmazott, magasabb szinten
34 Kerek

1990, 221.
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3004/1958. számú határozata a termelőszövetkezetek gazdasági megerősödését és fejlesztését szolgáló intézkedésekről. (A határozat nem jelent meg a
Magyar Közlönyben, az országos és a megyei hírlapok csupán a kivonatos szövegét közölték. Teljes
szövege hozzáférhető: MNL-OL-XIX-A-83-b 3001-3030/1958 – Library Hungaricana, továbbá Termelőszövetkezetek Tanácsa Szolnok megyei megbízottjának iratai, F. M. utasítások 1954–1959.
MNL JNSzML XXVII. 226. 3. sz. doboz.
36 
Magyar Közlöny, 1958. május 24. 350–352.
37 
Magyar Közlöny, 1958. május 8. 331–332.
38 
A Magyar Forradalmi Munkás-paraszt Kormány 7/1959. sz. rendelete. Magyar Közlöny, 1959. ja
nuár 31. 87.
39 Kerek 1990, 224–225.
40 Papp 1978, 28–29.
35 A
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képzett szakemberek, agronómusok, könyvelők bérét állami forrásból egészítették ki.
Ezzel a gazdaságok gazdálkodását és termelését fokozatosan hozzáértő személyek irányítása alá helyezték. A termelőszövetkezetek eredményeinek minőségi javulása valószínűleg
nem maradt teljesen hatástalan az egyéni gazdálkodókra. A párt- és állami vezetés várakozásával szemben az önkéntes belépést mégsem segítette elő nagyobb mértékben. Az állami támogatásnak köszönhetően a termelőszövetkezetek mérleghiánya csökkent, de a
hitelek miatt keletkezett eladósodottságuk nem szűnt meg, és tagok jövedelme sem emelkedett.41 A mezőgazdasági szakcsoportok és társulások tagjai nem kívántak termelőszövetkezetté, sőt termelőszövetkezeti csoporttá sem alakulni. Átmenet inkább csak ez utóbbi két kategória között létezett, és néhány tszcs-ből téeszt szerveztek. Ám 1958 második
felében, különösen az év utolsó hónapjától nagyon felgyorsultak az események, és Szolnok
megye egyéni kisbirtokosainak túlnyomó többségét a tavaszi mezőgazdasági munkák
megkezdéséig beléptették a termelőszövetkezetekbe. A szovjet pártvezetés nyomására az
MSZMP KB 1958. decemberi ülésén határozatot42 hoztak a mezőgazdasági birtokviszonyok átszervezésének meggyorsításáról. Elvileg állást foglaltak az önkéntesség érvényesítése mellett, de ugyanakkor a szívós meggyőző munka fontosságát is hangsúlyozták. Továbbá kimondták, hogy a párt- és állami szerveknek, a tömegszervezeteknek, üzemeknek
és vállalatoknak össze kell fogniuk a szocialista tulajdonviszonyok kialakítása érdekében.
A korábban is csak átmenetinek tekintett egyéb közös gazdálkodási formák, szakcsoportok és társulások helyett egyértelműen a termelőszövetkezetek vagy lehetőség hiányában
termelőszövetkezeti csoportok létrehozása mellett döntöttek. A KB decemberi határozatát
1959. január 26-án tárgyalta Szolnokon a megyei pártaktíva. Ezután azonnal, január 27. és
február 1. között járási és városi aktívaüléseket tartottak, majd Jászberény város kivételével
az egész megyében megindult az átszervezés. Szinte a teljes tanácsi apparátust megyei,
járási, városi és községi szinten mozgósították. A kampány sikeres lebonyolításáért elsősorban a vb-elnökök feleltek. Ezért őket ideiglenesen felmentették az igazgatási feladatok
ellátása alól.43 A tanácsi és pártbizottsági alkalmazottakon kívül az üzemekből, gépállomásokról, iskolákból, a kultúra más területéről jelöltek ki agitátorokat, de nagyon sok volt
közöttük a „jó példa” bizonyítására szolgáló régebbi téesztag is. Paradox módon azokat a
személyeket is bevetették, akiket az 1956-os forradalom után a termelőszövetkezetek
bomlasztásában szerepet játszottak. Többségüket ugyanis korábban már annyira megfélemlítették, hogy kisebb fenyegetés hatására elvállalták ezt a háládatlan feladatot. A tekintélyesebb gazdáknak és a rendszerellenes meggyőződésükről közismert személyeknek
jobban hittek az emberek, mint a pártmunkásoknak. Azt is kipuhatolták, hogy melyik
egyéni gazdának tanul egyetemen, főiskolán a gyermeke. A fiatalokkal előzetesen elbeszélgettek, és ígérgetéssel vagy zsarolással rábírták őket, hogy utazzanak haza, és győzzék meg
szüleiket. A pedagógusokat megbízták, hogy az iskolás gyermekekkel írassanak dolgozatot
41 Kerek

1990, 228.
Szemle, 1959/1. 1–12.
43 Kerek 1990, 228–229.
42 
Társadalmi
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arról, miként próbálják agitálni apjukat, anyjukat a téeszbe lépésre. A legjobbnak értékelt
fogalmazásokat író tanulók fényképét kitették az iskolai faliújságokra. Több településen,
elsősorban a Jászság északi részén a verés is a meggyőzés hatékony eszközei közé tartozott.
Jászszentandráson az agitátorok több gazdát fizikailag bántalmaztak, Jászárokszálláson
egy névtelen levél szerint a parasztokat félholtra verték. Jászfelsőszentgyörgyön a községi
párttitkár puskával az egyik helyi lakos galambjaira lövöldözött. Azonban a trágár beszéd,
kiabálás, a gazda édesanyjának és feleségének verbális gyalázása Szolnok megyében mindenütt általánosnak számított. A Jászberényi járásban a kisgazdahagyományok még erősen éltek, és az 1950-es évek elején a kollektivizálást sem erőltették annyira, mint a megye
tiszántúli részein. Az öntudatosabb egyéni gazdák most, a téeszesítés befejezésekor igyekeztek ellenállni az agitátorok győzködésének, ígérgetéseinek és szóbeli fenyegetéseinek.
Többnyire akkor került sor tettleges bántalmazásokra, ha a gazda még a harmadik nap
után sem akarta aláírni a belépési nyilatkozatot. Előfordult, hogy az agitátorok bicskát
villogtattak, és az egyik alkalommal februárban hideg vízbe akarták beleállítani az aláírást
megtagadó jászárokszállási lakos fiát.44 A kampányban azok a helyi funkcionáriusok is
részt vettek, akik a Rákosi-rendszerben a községek vezetői voltak, és a legdurvább erőszak
alkalmazásától most sem riadtak vissza. Czinege Lajos, a megyei MSZMP első titkára hivatalosan tiltotta ugyan a nyílt erőszakot. Nyilvános felszólalásaiban és írásbeli utasításaiban helytelenítette a „kétlakiak”, a mezőgazdaságtól elszakadt családtagok munkahelyi
zsarolását és a lakosság éjjeli zaklatását is.45 Ám a valóságban természetesnek, a kollektivizálási kampány részének tekintette az erőszakos módszerek alkalmazását.
A sértettek közül néhányan névtelen levélben vagy a nevüket is vállalva panasszal
fordultak a Magyar Rádióhoz, a Népszabadsághoz, sőt magához Kádár Jánoshoz is.46
Ügyüket a megyei pártbizottság látszólag kivizsgálta, valójában azonban a bántalmazások
tetteseit orvosi látleletek és más bizonyítékok hiányára hivatkozva szóbeli figyelmeztetésen kívül semmilyen retorzióban nem részesítették.47 Czinege a verések tetteseit a legtöbb
esetben ártatlannak, a panaszokat pedig túlzónak minősítette. Csupán a jásztelki községi
párttitkárt váltatta le funkciójából, mivel 1959 decemberében a téeszszervezésnek még
mindig ellenálló gazdákat „szemtelenségük” miatt, vagy éppen azért, mert egyikük apját a
háború végén elhurcolták a szovjet katonák, megpofozta.48 A panaszos levelek szerint
Szolnok megye tiszántúli részén inkább a verbális megalázás, mint a fizikai erőszak volt a
jellemző. Az is előfordult, hogy az agitátorok aláhamisították a gazda nevét a belépési
nyilatkozaton. Ám az önérzetesebb emberek ez ellen is lázadoztak. Panaszukat a megyei
pártbizottság néhány esetben jogosnak ítélte meg. Később azonban a helyi funkcionáriusok a panaszos levelek íróit folyamatosan zaklatták, és lakóhelyük, földjük elhagyására
44 MNL

JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs. 1959. 41. ő. e. 245–246.
JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs. 1959. 30. ő. e. 55–56; 41. ő. e. 203–213; 276–279.
46 Dolgozók bejelentései, panaszos levelei. MNL JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs. 1959. 41. ő. e. 207–213;
245–246; 274–275.
47 Cseh 2014, 394–413.
48 MNL JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs. 1960. 42. ő. e. 128–129.
45 MNL
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kényszerítették.49 A másik oldalról megnyilvánuló erőszakos tetteket és fenyegetéseket
persze azonnal kivizsgálta a rendőrség, és beszervezett ügynökök egész serege is akcióba
lépett. Rendőri figyelmeztetés már a legkisebb ellenagitációért is kijárt. Jó néhány esetben
téesz elleni izgatásért egy-két évi vagy ennél súlyosabb börtönbüntetést szabtak ki a bírósá
gok.50 Az ellenállás mégsem volt jelentéktelen. Mezőhéken beverték a párttitkár lakásának
ablakát, Tiszaföldváron diákok iskolásfüzetből kitépett lapokon röpcédulákat szerkesztettek. Öcsödön, ajtón bedobott cédulán a tanácselnököt akasztással, családját kiirtással fenyegették meg.51 Gyorsan terjedtek a rémhírek is, mint például hogy a házakat lebontják,
és barakkokban helyezik el a lakosságot. Mindenki csajkából eszik majd. Elkobozzák az
összes állatot és a mezőgazdasági szerszámokat. Sőt néhol még arról is suttogtak, hogy
gázkamrába viszik a parasztokat.52 A tehetetlenség érzése által is fokozott elkeseredettség
mindenütt tapasztalható volt. Tiszabőn a téesz-be belépett parasztok egymás nyakába borultak, és sírtak, hogy „oda van, amit eddig kuporgattunk”.53 Tiszaörsön a belépők nevét
bemondták a községi hangos híradóba, és kívánságukra egyenként nótát játszottak be nekik. Sokan azonban azt kérték, amiben benne volt, hogy „a földet is kirúgták alólam”.54
Persze ezt a lemezt sohasem tették fel, mondván, hogy használhatatlan.55
1959 januárjában, Szolnok megyében a súlyponti járásokban összesen 8000 személy
vett részt az agitációs kampány lebonyolításában. 130 aktivistát a megyei párt- és tanácsi
szervektől, továbbá az üzemekből a súlypontinak kijelölt községekbe rendeltek ki.56 Brigádokba osztották őket, és járásonként a községeket és külön a városokat néhány napra, de
ahol nagyobb volt az ellenállás, mint például Kengyelen, a települést három hétre is valósággal megszállták ezek a csoportok. A falvak többségében nyolc-tíz nap alatt befejeződött
az átszervezés. Ezzel egyidejűleg az érzelmi hatás és a hangulat fokozására a szolnoki Szigligeti Színház művészei, amatőr színjátszó csoportok, néptáncosok stb. járták a vidéket, és
előadásokat tartottak.57 A Szolnok Megyei Néplap naponta, kiemelt hírekben, részletesen
beszámolt a szervezőmunka eredményeiről, mintha valóságos hadieseményekről lett volna szó. A népnevelőknek nevezett agitátorok párokba osztva, kettesével látogatták végig a
házakat. Egymást váltva, szinte azonnal megérkezett a következő páros, és a gazdáknak
lélegzetvételt sem hagyva, reggeltől estig agitáltak. A már belépett személyek közül sokat
49 Cseh

2014, 405–410. – MNL JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs. 1959. 41. ő. e. 227, 231–232, 276–279.
tárgyalóteremből §. Szolnok Megyei Néplap, 1959. július 23. 4; 1959. szeptember 25. 4; 1959. szeptember 27. 4; 1959. szeptember 30. 4. A termelőszövetkezetek szervezésében részt vevő brigádok jelentései. MNL JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs. 1959. 30. ő. e. 98.
51 MNL JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs.1959. 30. ő. e. 25.
52 MNL JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs.1959. 30. ő. e. 100.
53 MNL JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs.1959. 30. ő. e. 40–43.
54 MNL JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs.1959. 30. ő. e. 102. Vö. „Fakó lovam lába nyomát kilenc pandúr, négy
csend biztos járja, / Engem, pedig összekötve visznek fel a vármegye házára, / Megittam a becsületem,
a földet is kirúgták alólam / Pedig-pedig valamikor egy sápadt arcú öregasszony / Egyetlen-egy reménysége én voltam.”
55 MNL JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs.1959. 30. ő. e. 102.
56 MNL JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs. 1959. 29. ő. e. 23.
57 MNL JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs. 1959.30. ő. e. 1–3.
50 A
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beállítottak az agitátorok közé, és szavukat, befolyásukat kihasználva újabb gazdákat bírtak rá az aláírásra. Kocsmárosokat és bolti eladókat szívesen bíztak meg az agitációval,
mivel sok emberrel érintkeztek, és eredményesen tudták őket rávenni a belépésre.58 Ez a
taktika kétségtelenül jóval kifinomultabb volt a Rákosi-korszak módszereinél. A jobb
megélhetésre, ingyenes orvosi ellátásra, nyugdíjra, utak és járdák építésére tett ígérgetéseknek általában nagyobb szerepe volt, mint a fenyegetéseknek és a fizikai erőszaknak.
A szervező brigádokba beosztott pedagógusok kulturáltabb hangnemben, türelemmel
győzködték az egyéni gazdákat a téeszbe lépés előnyeiről. Tevékenységük sokkal eredményesebb volt, mint a funkcionáriusoké és a szervezésbe beosztott üzemi munkásoké.59 Ám
a lelki presszió, a reménytelenség érzése és a félelem a bizonytalan jövőtől mégis mindenütt erősen érvényesült. Ezekben a téli hónapokban sokan követtek el öngyilkosságot, mivel helyzetüket kilátástalannak látták. Legtömörebben talán a Szolnoki Papírgyár pártirodájától beérkezett jelentésben maguk a téeszszervezők fogalmazták meg az agitáció
lényegét: „Az egész fejlesztési munkában megmutatkozott az idegek harca. […] Minden
községben türelmesen meg kellett várni azt a 2-3 napot, amíg az agitáció folytán a parasztság megértette a Párt és a Kormány célkitűzését, meggyőződött annak helyességéről, utána
megkezdődött a tömeges belépés.”60 1959 nyarán Szolnok megye termőterületének 94 százaléka már a szocialista szektorhoz tartozott.61 Ezzel lényegében Győr-Sopron megye után
másodikként itt fejeződött be a mezőgazdaság átszervezése. Elsősorban a Jászberényben,
a Jászberényi járásban és a Tiszazugban maradtak egyéni gazdák nagyobb számban.
A kedvezőtlen talajadottságú, homokos vidéken a pártvezetés sem erőltette túlságosan a
szőlő- és gyümölcstermesztő kisbirtokok kollektivizálását. A Felső-Jászságban pedig korábban is kevesebb volt a termelőszövetkezet. Mivel a nyilatkozatot aláírók többsége a már
működő szövetkezetekbe lépett be, itt hosszabb időt igényelt a téeszszervezés. A megyében az újonnan szervezett 142 termelőszövetkezet közül 112 csak ősztől kezdhette meg
működését, mivel a belépett gazdák ragaszkodtak ahhoz, hogy még maguk takarítsák be
az előző év vetésének termését.62 Szolnok megyében szinte kizárólag csak III. típusú
téeszeket szerveztek, sőt 1959 első felében az alacsonyabb szintűnek tekintett termelő
szövetkezeti csoportok többségét is téesszé alakították.63 Bár a parasztság ellenállását rekordnak számító rövid idő alatt megtörték, az anyagi javak bevitelét sokan szabotálták.
Az igásállatokat leadták ugyan, de a lószerszámokat és a szekereket visszatartották, vagy a
járlatlevelek átadását tagadták meg. A teheneket kupecek közreműködésével rosszul tejelő
jószágokra cserélték el, és ezeket adták le a téesznek. Jászfényszarun a gazdák eltörték a
borjak lábát, hogy kényszervágási engedélyt szerezzenek az állatorvostól. Jászárokszálláson
58 Ö.

Kovács 2009, 44. – MNL JNSzML. XXXV. 1. f. 2. fcs. 1959. 30. ő. e. 106.
JNSzML XXXV. 1. f. 2. fcs. 1959. 30. ő. e. 173–174.
60 MNL JNSzML. XXXV. 1. f. 2. fcs. 1959. 30. ő. e. 189–191.
61 A termelőszövetkezeti mozgalom győzelme és a további feladatok Szolnok megyében. Jelentés. Készült a megyei párt-végrehajtóbizottság ülésére 1959. augusztus 18. MNL JNSzML 1. f. 1. fcs. 1959. 83.
ő. e. 73.
62 Papp 1978, 51; Kerek 1990, 233.
63 Kerek 1990, 232.
59 MNL
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a teheneket és a kancákat nem fedeztették, mondván, majd elvégezteti ezt a téesz.64 Szolnok megyében a kollektivizálás látványos sikere elsősorban a helyi párt- és tanácsi vezetés
rendkívül erős agitációs és propagandatevékenységével, a folyamatosan kifejtett pszichológiai nyomással magyarázható. Bizonyára szerepet játszott az 1956-os forradalom megtorlásának, a karhatalmista osztagok különösen kegyetlen brutalitásának emléke is. A hivatalosan mindig hangoztatott önkéntesség és fokozatosság elve a gyakorlatban nem
érvényesült. A fenyegetettség és reménytelenség érzése rövid idő alatt a legmakacsabbul
ellenálló gazdákat is megtörte. 1956 veresége és a politikai rendszer konszolidálódása után
a vidék agrárnépessége sem látott más jövőt maga előtt, mint az alkalmazkodást és az
egyéni boldogulás keresését a rákényszerített szervezeti formák között.
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Kényszerkollektivizálás Kecskemét térségében

Tanulmányomban a földtulajdonviszonyok alakulását mutatom be a második világháborút
követően, elsősorban az 1959–1960 fordulóján lejátszódott kényszerkollektivizálásra fókuszálva. A Duna–Tisza köze, főként Kecskemét térségének gazdasági és társadalmi fejlődése
sok szempontból eltért az országos viszonyoktól. Ezek a sajátosságok egészen a török hódoltság időszakától végigkísérték a város történetét.1 A Horthy-korszak végére egy sajátos,
országosan is egyedülálló birtok- és társadalomszerkezet jött létre Kecskeméten. A birtokos
parasztság aránya minden birtokkategóriában nagyobb volt az országos átlagnál, és az alföldi törvényhatósági jogú városokhoz viszonyítva is. Kecskeméten a 20–50 holdasok aránya az országos arány kétszerese, az 50–100 holdas gazdák aránya négyszerese volt.2 Az
akkori református lelkész, Kovács Bálint a vele készített interjúban azt mondta, hogy Kecskemét meghatározó társadalmi rétege a polgárosodó birtokos parasztság, azaz a „parisztokrácia” volt.3 A parcellázások révén a szegényebbeknek is juttatott kisebb birtokokat a
város, és a bérleti rendszer is kiterjedt volt, így itt a földbirtokok megoszlása terén orszá
gosan jellemző egyenlőtlenség és a szociális feszültségek is kevésbé voltak kiélezettek.
Az eltérő birtokviszonyokon túl a 19. század utolsó harmadától, a filoxéravészt követő nagyarányú homoki szőlőtelepítések és a vasútvonalak kiépítésének köszönhetően az
intenzív – a budapesti, majd egyre inkább a külföldi exportpiacokra termelő – gyümölcs-,
szőlő- és zöldségtermesztés révén a környékbeli gazdák jövedelemtermelő képessége lényegesen jobb volt az országos átlagnál. Az itt élő földbirtokos parasztokat egyre inkább a
piacra termelő vállalkozói szemlélet jellemezte, amit jól mutat az is, hogy a gazdák egyre
bátrabban vettek föl hiteleket, hogy a birtokméretet növelni, a gazdaságukat modernizálni
tudják.4 Kecskeméten a városhoz szervesen kötődő tisztviselők, értelmiségiek is földbirtokkal, szőlővel rendelkeztek. A földnek, a földbirtoknak nemcsak a vagyon és jövedelem,
hanem a helyi társadalomba való befogadás szempontjából is nagy jelentősége volt. A nagyobb földbirtokoknak és a jobb jövedelemtermelő képességnek köszönhetően az itt élők
polgárosodottabbak, öntudatosabbak voltak. A korszak több kiemelkedő szociográfusa,
írója – mint például Erdei Ferenc, Móricz Zsigmond – is a magyar vidék felzárkóztatásának mintájaként tekintett a Horthy-korszak végén Kecskemétre, és Németh László is meg1 Iványosi-Szabó

2018, 19–64.
2017, 63–66.
3 Rigó 2009, 23.
4 Szilágyi 2017, 68–69.
2 Szilágyi
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állapította, hogy „amikor Kertmagyarország eszméjét s nevét a magyar gondolkodásba
belévetettem: voltaképpen Magyarország elkecskemétiesítésére gondoltam”.5
Kecskemétet a Vörös Hadsereg megszállása súlyosan érintette, egyrészt, mert a várost
1944 októberében teljesen kiürítették, a lakosság részben a Dunántúl és Budapest irányába
menekült, illetve a környező tanyákon húzták meg magukat sokan. Másrészt azért, mert
Budapest hónapokig elhúzódó ostromához Kecskemét jelentős háttérbázist nyújtott, kilenc
katonai kórház működött a város jelentősebb középületeiben, amelyeket az itt maradottaknak kellett felszerelniük és a szükséges élelmiszerrel, fűtőanyaggal ellátniuk. A városba sorra érkeztek a nagyszámú katonai alakulatok, így a rablás, az erőszakoskodás és a közben
elkövetett gyilkosságok még 1945 karácsonyán is rettegésben tartották az itt élőket.6
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 600/1945-ös rendelete alapján kobozták el az egyházi földeket és gyakorlatban a 100 kataszteri holdnál nagyobb paraszti birtokokat is.
Kecskeméten a nagybirtokosok hiánya és a viszonylag kiegyenlített birtokszerkezet miatt
alig volt felosztható földterület. Tóth László polgármester 1945. április 4-én a pártközi
értekezleten megállapította: „Kecskemét évtizedek óta példamutatóan végezte a földreformot, összevásárolta a nagybirtokokat és azokat alkalmas időben parcellázta az arra érdemes kecskeméti földműveseknek. Kecskemét határában egyébként is a legegészségesebb a
földbirtok megoszlása, mert egyedüli nagybirtokos a város, más ezer holdon felüli birtokos nincs.”7 A háborút követően a Magyar Kommunista Párt (MKP) földet akart osztani,
de alig volt mit. A mintagazdaságokat a város szerette volna megtartani, de a kiosztható
földbirtokok hiánya miatt nem lehetett, a földigénylőket a Dunántúl és a „sváb falvak” felé
orientálták. A földigénylő bizottságokban számos visszaélés történt: nem dokumentálták
a földosztás eredményét, cserélgették, újraosztották a földeket, virágzott a korrupció, amiből feloszlatás, rendőrségi vizsgálat lett. A Kecskeméti Földigénylő Bizottság elnökét, Szabó
Ferencet felfüggesztették tisztségéből 1946 augusztusában. Tanúként a tanács előtt megjelent Gyuris Jenőné, aki elmondta, hogy a férje 10 kataszteri hold földet kapott.
Amikor a birtoklevelet megkapta, Szabó Ferenc követelte tőlük, hogy 15 kg babot és naponta
egy liter tejet adjanak a föld után. A tejet 3 hónapig adták Szabó Ferencnek, majd amikor a
többi földigénylőtől arról értesültek, hogy ezen szolgáltatásokra nincsenek kötelezve, Szabó
Ferenc a juttatást 4 holdra csökkentette le. Leánya Csikós Gyuláné 1 és fél hold szőlőt kapott,
őtőle Szabó 500 P-t, 1 liter pálinkát és egy malacot követelt. A malacot nem tudta megadni,
ezért Szabó Ferenc a szüret után elvette tőlük a szőlőt.8

A földreform során végül a város 163 ezer holdas határának 19%-át vették igénybe
(országosan 35%-ot), a több mint 4000 igényjogosult számára 31 ezer holdat osztottak
szét, átlagosan 7,7 holdas birtokok formájában.9
5 Szilágyi

2017, 69–70.
2017a, 267–270.
7 Rigó 2014, 300.
8 Rigó 2014, 305.
9 Bálintné–Szabó é. n., 372.
6 Rigó
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Az 1945-ös és 1947-es választáson a tizenkét törvényhatósági jogú város közül Kecskeméten utasították el a legjobban az MKP-t és szövetségeseit (Szociáldemokrata Párt,
Nemzeti Parasztpárt), itt kapott legtöbb szavazatot a kisgazdapárt. 1945-ben a kisgazdapárt 73%-os, 1947-ben 38%-os támogatottságot kapott Kecskeméten.10
1945-től Rákosi Mátyás, az MKP főtitkára éveken át Kecskeméten tartotta meg augusz
tus 20-i beszédeit. 1948-ban itt hirdette meg a mezőgazdaság átalakítását, a parasztság
termelőszövetkezetekbe kényszerítésének programját és a módosabb parasztgazdák, azaz
a kulákok üldözését. Három-négy év alatt a parasztság 90%-át tervezték szövetkezetekbe
kényszeríteni.
A parasztság elnyomása ezt követően fokozódott. A mezőgazdaság adóterhei 1949 és
1953 között megháromszorozódtak. A beszolgáltatások, a kuláküldözések, a tagosítások
egyre nagyobb terheket róttak a környék parasztságára. Azokban a térségekben, ahol a
kulákok aránya magasabb volt, a gazdákat fokozottan molesztálták, ellenőrizték.11 A kulák
családokat napi szinten zaklatták, fosztogatták, ennek következtében számos családi trauma,
tragédia, öngyilkosság történt.12 A módosabb gazdák, azaz a kulákok legnagyobb arányban Bács-Kiskun megyében éltek, a kuláknak nyilvánítottak közel 20 százaléka élt a Duna-
Tisza közén.13 Sokan úgy próbáltak megmenekülni a fokozódó terhek és zaklatások elől,
hogy földjüket felajánlották az államnak. Egészen döbbenetes esetet mondott el Zinner
Árpádné Bauer Kamilla, aki túlélte a holokausztot. Szüleinek ötvenholdas szőlőbirtoka
volt Kecskemét határában, Hetényegyházán, amelyet a zsidótörvények következtében elvettek tőlük, és vitézi birtokként Béldy Alajos vezérezredes kapott meg. Bauer Kamilla
1946-ban házasodott össze a szintén holokauszt-túlélő Zinner Árpáddal, és gazdálkodni
kezdtek a visszakapott szülői birtokon. Azonban ismét támadást indítottak ellenük a helyi
lapban mint „kizsákmányoló kulákok” ellen, így 1949-ben felajánlották a birtokukat,
amely ekkortól az első kecskeméti termelőszövetkezeti csoport központja lett.14
Egy fennmaradt kimutatás szerint 1953 áprilisában Bács-Kiskun megyében 11 223 főt
tartottak nyilván osztályidegenként, közülük 2865 személy volt kecskeméti, politikai okból 109 fő állt rendőrhatósági felügyelet alatt. 1950 és 1953 közepe között a megyében
55 421 főt állítottak bíróság elé, közülük 39 720 embert ítéltek el, jórészt politikai vagy
ideológiai okok alapján. A megyei rendőrkapitányság kihágási büntetőbírói jogkörben kiszabott büntetéseinek kimutatása szerint 1951 elejétől 1953. május 1-jéig 32 021 főt sújtottak szabálysértés miatti büntetéssel, közülük 20 558 ember a mezőgazdaságban dolgo10 Rigó

2014.
Kovács 2012, 112.
12 2017-ben jelent meg egy interjúkötet, melyben tizennégy idős kecskemétivel beszélgettünk a 20. század középső évtizedeiről. A módosabb családok történetében többségében megjelent a földbirtok, a
módosabb családi ház miatti zaklatás, kilakoltatás, kuláküldözés megpróbáltatásai, ami a család elszegényedéséhez, ellehetetlenüléséhez, nem egy esetben öngyilkossághoz, elmebetegséghez vezetett. Például a Horák Bélával, Horváth Gyulánéval, Zinner Árpádné Bauer Kamillával, Polyák Péterrel, Varga
Lászlóval, Réthey Gyulával készített interjúkban találhatók erre vonatkozó adatok. Rigó 2017b.
13 Ö. Kovács 2012, 114–115.
14 Rigó 2017b. 109–149.
11 Ö.
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zott.15 1956-ban a megyében 26 000 gazda volt, aki nem tudta a beadási kötelezettségét
határidőre teljesíteni. Bács-Kiskun megyében közel 7400 fő szerepelt a kuláklistán, az országban kuláknak nyilvánítottaknak 13,5 százaléka.16 A pártapparátus 1956-ban a kulák
lista felülvizsgálatával igen vontatottan haladt a megyében, és sokakat – annak ellenére,
hogy töröltek a kuláklistáról – a begyűjtési hivatal továbbra is kulákként kezelt. Kecskeméten nyolc bizottságban, két ütemben vizsgálták felül a kuláklistákat, összesen 915 gazdát,
közülük először 338, majd további 105 gazdát töröltek a listáról.17
Az 1948-ban kezdődő kollektivizálási hullám eredményeként 1953 közepén 5224 termelőszövetkezetet és termelőszövetkezeti csoportot tartottak nyilván 376 ezer taggal, akik
2 819 ezer kataszteri holdon gazdálkodtak, azaz az ország mezőgazdasági területének
26 százalékán.18 A termelőszövetkezetek igen rossz körülmények között működtek 1956
előtt, és azt követően is. Az MSZMP Bács-Kiskun Megyei Bizottsága Mezőgazdasági Osztályához 1959-ben nagyon sok panasz érkezett a téeszek működésére, fejetlenségére vonatkozóan, a tagok inkább kiléptek, mintsem hogy csatlakozzanak e szervezetekhez.19
Mácsai Lajos kalocsai téesztag a következőképpen foglalta össze a téeszekkel kapcsolatos
véleményét a földművelésügyi miniszternek írt levelében 1960. augusztus 4-én: „előttünk
volt egy 10 éves múltú, rosszul gazdálkodó tsz, ahol valósággal éheztek az emberek, és ha
enni akartak, akkor el kellett menni a magánparasztokhoz napszámba, hogy legyen kenyérre való. Ezért félt és fél ma is a parasztság a […] tsz-től”.20 A sükösdi jelentésben is
megállapították, hogy „a tsz szervezés ügyét hátráltatja, hogy a meglévő téesz nem megfelelően működik, kevés munkaegységet tud biztosítani a tagoknak”.
1957 nyarán az MSZMP Központi Bizottsága elfogadta a teljes körű kollektivizálás
tervét, de a korábbi erőszakos módszerek helyett a több évre elnyújtott folyamat során az
„agitálásra” és az „önkéntességre” helyezték a hangsúlyt.21 Az 1959. február 1-jén megjelent kormányhatározatban igyekeztek felgyorsítani a folyamatot, és megállapították, hogy
a párt és kormány
[…] egyik fő feladatának tartják a mezőgazdaság szocialista átszervezését, a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztését. […] A bevált és helyesnek bizonyult módszerek fenntartása
mellett – indokolttá vált néhány intézkedésnek a gyakorlati élet követelményeinek megfelelő
kiegészítése és továbbfejlesztése annak érdekében, hogy […] hozzájáruljanak a termelőszövetkezeti mozgalom számszerű fejlődéséhez. A kormány támogatja új termelőszövetkezetek
alakítását, a meglévő termelőszövetkezetek taglétszámának, területének további növekedését. […] A fenti célkitűzések érdekében széleskörű politikai felvilágosító és szervező munkát
kell kifejteni.22
15 Orgoványi

2018, 166–167.
Kovács 2012, 114.
17 Orgoványi 2018, 168.
18 Ö. Kovács 2012, 143.
19 MNL BKML XXXV. 1. f. 11. cs. 20. ő. e. 1. irat.
20 MNL BKML XXXV. 1. f. 11. cs. 20. ő. e. 25. irat.
21 Romsics 2001, 418–419.
22 Romsics 2000, 216–217.
16 Ö.
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Tehát a kényszerkollektivizálás folyamatának felgyorsítása érdekében, még ha a rendeletben burkoltan fogalmaztak is, de a „bevált módszereket ki lehetett egészíteni és továbbfejleszteni”. A kollektivizálási kampányt a téli hónapokra koncentrálták, amikor többnyire az otthonukban tartózkodtak a parasztok, megyéről megyére jártak az agitátorok.
Bács-Kiskun megyére 1959 végén, 1960 első hónapjaiban került sor. A kényszerkollektivizálással egy-egy településen igyekeztek minél gyorsabban végezni és aláírattatni a parasztokkal a termelőszövetkezeti belépési nyilatkozatot. Amikor mindenkivel aláíratták, ünnepélyes körülmények között „termelőszövetkezeti községnek” nyilvánították a falut, és ezt a
falu nevét hirdető tábla mellé is kiírták. A parasztság inkább úgy tekintett az ilyen „meghódított” falvakra, mint amelyik – egyfajta háborús terminológiával élve – „elesett”. Zám Tibor szociográfus Biharban szerzett tapasztalatai szerint „jellemző, hogy a szomszéd falvak
Nagylétát figyelték. Mikor az szövetkezeti község lett, »elesett«, akkor azt mondták: »Mi
sem tarthatjuk soká magunkat«.”23
A Bács-Kiskun megyei mezőgazdasági osztályhoz 1960 januárjától érkeztek az aktívák jelentései „a tsz-ek politikai és szervezeti megszilárdításáról”. Ezekből a jelentésekből
megállapítható, hogy a helyi népnevelők agitációja a téeszbe történő beléptetések érdekében eredménytelen maradt. Harkakötönyből azt jelentették, hogy „ez az akció igen formális, és gyakorlati eredménnyel nem lehet számolni”. A jelentés készítője az eredményesebb
munka érdekében arra a következtetésre jutott: ahhoz, hogy „a községben érdemleges előrehaladás várható legyen, elengedhetetlenül szükséges, hogy a helyi népnevelők mellé idegenből jó felkészültségű agitátorokat küldjünk”.24 Rendszerint budapesti és a nagyobb vidéki városok gyárainak munkásai, esetleg a vidéki állami gazdaságok, gépállomások
megbízható, jórészt a párt iránt elkötelezett emberei végezték ezt a feladatot. A korábbi
kisebb, néhány fős népnevelő brigádok helyett egy-egy faluba újabban általában néhány
száz agitátort vezényeltek, akik rövidebb idő alatt is rákényszerítették a gazdákat a belépési nyilatkozat aláírására. A bácsszőlősi jelentésben is arra a következtetésre jutottak, „hogy
a helyi népnevelők nem tudnak olyan munkát kifejteni, hogy meggyőzzék a dolgozó parasztságot a nagyüzemi gazdálkodás fölényéről. A máshonnét érkező népnevelőkkel eredményesebb munkát lehet végezni”.25
A népnevelők, agitátorok munkáját az is hátráltatta, hogy a parasztok rendszerint
elbújtak előlük, és a maguk módján igyekezték elkerülni, hogy találkozzanak, személyes
kapcsolatba kerüljenek velük. Borotáról azt jelentették, hogy „a népnevelők elől, amen�nyiben tehetik, megszöknek. Több népnevelő elmondta, hogy beszélgettek az átszervezésről és különböző gondokról, egyszer csak azt vette a népnevelő észre, hogy magamaradt,
nincs kivel beszélgetni”.26
Ha mégis létrejött a személyes találkozás, igyekeztek a gazdák a témát más irányba
terelni, az agitátorokat megvendégelni, megetetni, megboroztatni a belépési nyilatkozat
23 Zám

1987, 105.
BKML XXXV. 1. f. 11. cs. 20. ő. e. 9. irat.
25 MNL BKML XXXV. 1. f. 11. cs. 20. ő. e. 7. irat.
26 MNL BKML XXXV. 1. f. 11. cs. 20. ő. e. 15. irat.
24 MNL
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aláírása helyett. Ilyen esetben az is gyakran előfordult, hogy a földbirtokosok megpróbálták halogatni, kitolni a belépési nyilatkozat aláírását. Nem zárkóztak el a téeszbe történő
belépéstől, de hátráltatni próbálták az idejét. A korábbi tapasztalatok alapján joggal remélhették, hogy ismét van egy szervezési hullám, és ha ez alól is sikerül kibújniuk, előbbutóbb enyhül majd a légkör, és megtarthatják a földjüket, az önállóságukat. A parasztok
gyakran arra hivatkoztak, hogy csak akkor írják a belépési nyilatkozatot, ha más környékbeli gazdák is aláírják, vagy majd 1965-ben, mert Kádár János addig az évig adta meg a
mezőgazdaság szocialista átszervezése lezárásának végső idejét.
Dávodról azt jelentették, hogy az egyéni parasztok passzívak, ennek oka egyrészt,
hogy „egymásra várnak a belépéssel – mondván, hogyha a másik belép, akkor utána ő is
be fog lépni”.27 Borotán a téeszelnöknek kiszemelt Sári Vince sem írta alá a belépési nyilatkozatot, azt mondta, majd akkor, ha negyvenöt-ötvenen már aláírják, ő sem marad ki.
„A parasztok hangulata csendes, passzív ellenállású, azt hajtogatják, majd 1965-ben lépnek be a tsz-be. Arra hivatkoznak, hogy Kádár 1965-ig mondta az átszervezést.”28
Mivel az agitátorok rendszerint nem boldogultak a nagyobb birtokkal rendelkező,
öntudatosabb, határozottabb, helyben nagy tekintélynek örvendő gazdákkal, az a gyakorlat alakult ki, hogy őket berendelték vagy bevitték a tanácsházára, és ott egy-egy „nép
nevelő” brigád igyekezett különféle eszközökkel jobb belátásra bírni őket. A gazdák számára további problémát jelentett, hogy nemcsak a földet kellett bevinniük a téeszbe,
hanem az állatállomány (elsősorban a lovakat, teheneket – melyekhez a parasztok erősen
kötődtek érzelmileg is) egy részét és a gazdaságban használt eszközeiket is (eke, borona,
vetőgép, ekekapa), amelyeket gyakran többévi munka eredményeként tudtak megvásárolni (1. táblázat).
1. táblázat. A kényszerkollektivizálás során alkalmazott
nyomásgyakorló és védekező technikák összefoglalása
Az agitátorok nyomásgyakorlási technikái

A parasztok védekezési technikái

Idegen, kommunista meggyőződésű munkások
alkalmazása

Bezárkóztak, akadályozták a bejutást,
például elengedték a kutyákat

Tömeges fellépés

Elbújtak az agitátorok elől

Agitáció, meggyőzés – a maradi szemlélet
és gazdálkodás hangsúlyozása

Megvendégelték, leitatták az agitátorokat

Meglepetésszerű megjelenés és kifárasztás

Az agitátorok érkezése előtt átíratták vagy szétíratták
a földet

Megfélemlítés, fenyegetés

Halogatták a belépési nyilatkozat aláírását
az aratás utánra

Fizikailag kellemetlen helyzet kialakítása,
például befűtés, izzasztás

Mások belépéséhez kötötték az aláírást

Zsarolás, lelki kényszer alkalmazása

Távolmaradás az alakuló közgyűlésről

27 MNL
28 MNL

BKML XXXV. 1. f. 11. cs. 20. ő. e. 10. irat.
BKML XXXV. 1. f. 11. cs. 20. ő. e. 15. irat.
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Az agitátorok nyomásgyakorlási technikái

A parasztok védekezési technikái

Bevitték vagy beidézték a tanácsházára, elhurcolták
más településre, nagyobb távolságra

Visszakövetelték a belépési nyilatkozatokat

Fizikai erőszak alkalmazása

Tiltakozás, tüntetés a téesz ellen

Brutális bántalmazás, kínzás

Kilépési kérelmeket adtak be

Először a módosabb, tekintélyesebb gazdákat
léptették be vezetőnek
Tabusítás, nem lehetett a beléptetés körülményeiről
beszélni

A téeszen belüli ellenállás különböző formái:
lopás, munka el nem végzése, hanyagság stb.

Bács-Kiskun megyei tapasztalatok
Az MSZMP KB Mezőgazdasági Osztálya 1960. február végén március 15-ig összefoglaló
jelentést kért megyénként, hogy országosan „milyen mértékben sértették meg egyesek a
párt politikáját, az önkéntességet, hogy a megyében milyen durvaságok, tettlegességek
történtek, kik követték el azokat, mi volt a durvaság oka, milyen módon zárták le ezeket az
ügyeket, esetleg milyen káros visszahatást szültek a meg nem engedett módszerek”. Az államirányítás tehát az általa előírt kollektivizálási utasítást a téeszbe történő önkéntes belépésnek, a földnek, a termelőeszközöknek, az állatoknak a „közösbe” adását, a parasztság
tulajdonától való megfosztását mintegy önkéntes lemondásként próbálta beállítani. Egyéni túlkapásként igyekezett értelmezni a kollektivizálás során alkalmazott kényszerítő eszközöket, azt – amit minden szereplő pontosan tudott –, hogy a magyar parasztság földtől
való megfosztása csak megfélemlítéssel, erőszakkal hajtható végre. A rendszeresen előforduló bántalmazást, tettlegességet egyéni esetekként, és nem a rendszer részeként működtetett mechanizmusként vizsgálták ki. A megyei jelentést Molnár Frigyes megyei első titkár küldte be március 14-én. Felsoroltak néhány esetet a megyéből, ahol megsértették az
„önkéntességet” és „túlkapások” történtek: a Kiskőrösi, a Dunavecsei, a Kiskunfélegyházi
és a Kiskunhalasi járásokban, összesen tizennyolc községben. Tiszaalpáron és Borotán
verekedés is előfordult.
A jelentésben az esetek leírását rendszerint a következő jelzőkkel, tipikus szófordulatokkal tompították: „néhány esetben”; „egyes népnevelők”, „kisebb mértékben tettleg is
bántalmaztak”; „a sértett parasztot kiengesztelték megfelelőképpen”, máshol „teljes egészében”; „egy-két paraszttal a megengedettnél keményebb és sértő hangot használtak”;
„előfordult durva hanghasználat”; „részletesen kivizsgálta”; „a legkisebb eseményt is felnagyították”; „a névtelen levelek tartalma túlzás volt” vagy „hazugság”. Ezekről a kifejezési formákról megállapíthatjuk, hogy jelentékteleníteni, kicsinyíteni, bagatellizálni igyekeztek a parasztsággal szemben elkövetett erőszakot.
Azt is kifejtik a jelentésben, hogy az elkövetett „durvaságokat az ellenség sok tekintetben kihasználta […] a legtöbb bajt azzal okozták, hogy a legkisebb megtörtént eseményt is felnagyították és a környező településeken híresztelték”. Azt is rögzítették, hogy a
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„megyéből sok névtelen levelet írtak a rádióhoz, a Népszabadsághoz, a Szabad Föld szerkesztőségébe, a megyei PB-hez a sérelmek miatt. Ezeket a leveleket kivizsgálták, és megállapították, hogy „a levelek tartalma általában alapos túlzás volt, vagy hazugság”. Mások,
általában tekintélyes parasztok, vezetők nevében is írtak levelet, „melyben a nevezettek
különböző szörnyűségekről írtak. Megkeresték a nevezetteket és kiderült, hogy akinek a
nevében írtak, semmi bántódásuk nem történt”.
Végül azzal zárta jelentését Molnár Frigyes, hogy a „Megyei Párt VB. minden esetben
a legszigorúbban megkövetelte a Járási Párt VB-ktől, hogy ne tűrjenek semmiféle erőszakot, vagy meg nem engedett módszer alkalmazását. A VB nem engedte meg azt sem, hogy
különböző irodákba hívják be a dolgozó parasztokat és ott megfélemlítsék őket”.29 Ez utóbbi
állítás sem fedte a valóságot, mert Kecskeméten több száz embert hívtak be a tanácsházára, Izsákon autóval jártak ki a gazdákért, és más településen is azt a gyakorlatot alkalmazták a pártvezetők, hogy behívatták a tekintélyesebb parasztembereket a tanácsházára,
hogy ott „megpuhítsák” őket. A Kiskunfélegyházi járás titkára jelentette, hogy Kunszálláson „két személyt – mivel nem akartak belépni a tsz-be – a Tanácsházára hívattak be, ott
egy külön szobában tárgyaltak velük. Semmi hajlandóságot sem mutattak a belépésre,
ezért éjszakára sem engedték haza, sőt nagykabátban ülve erősen fűtötték a helyiséget és
reggel engedték távozni”.30 Molnár Frigyes MSZMP megyei titkár jelentése szerint Fülöpszálláson–Kunszentmiklóson elterjedt a hír, hogy Szabadszálláson Kusztos Lajost annyira
megverték, hogy belehalt. Ezt kivizsgálták, és kiderült, hogy „a hírből semmi sem igaz, a
nevezett dolgozó paraszt hólyagrákban szenvedett és abba halt bele”. A Népszabadság szerkesztőségének írt névtelen levél szerint: „Ott voltam Szabadszálláson és akkor temették
K. L.-t 74 éves, azt is úgy verték agyon a beteg ágyában, a nemi testrészét elkapták és úgy
húzták ki az ágyból […]”31
A megyében elkövetett erőszak brutalitására néhány névtelen levél alapján következtethetünk. 1960. február 1-jén a Szabad Föld szerkesztőségéből írtak az MSZMP Megyei
Bizottságának, előadva, hogy Madarasról elkeseredett levelet kaptak. A levélíró azt panaszolta, hogy erőszakos módon folyik a téeszszervezés. A levélből szó szerint idéztek:
A községünkben működő tsz szervezőbizottság leírhatatlan embertelenségre vetemedett.
Meggyőző érvek helyett állati sorsra alacsonyítják az embereket. És ezt ígérgetik a jövőre vonatkozólag is, hogy ők lesznek a vezetők, mi pedig csak sz…-ok leszünk. […] Nem tudjuk
helyes-e ez? Ez nem lehet a kormányprogram… Leszünk-e emberek, vagy vegyünk vándorbotot s hagyjuk el falunkat? Mondás tartja, szemet szemért, fogat fogért, de mi ezt nem tehetjük, mert arra hivatkoznak a szervezők, hogy ez a megbízásuk, állami emberek. Tűrnünk kell,
hogy ütnek, köpködnek, mezítelenre vetkőztetnek, több fegyvert fognak ránk, felakasztással
fenyegetnek bennünket. Őszülő emberek hangosan zokognak megalázásukért, gyermekek
sírnak az édesapjuk után, aki nem otthon tölti az éjszakát, kéken-zölden látják viszont. Ezek
az emberek, aligha tudják, mi a népi demokrácia, mit jelent az, hogy ember. […] Ilyen erő29 MNL
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szakkal létesített szövetkezet nem lesz életerős, és nem leszünk boldogok, mert akkor nem
tudunk kedvvel dolgozni, termelni, kérjük a szíves intézkedésüket.

Ennyi az idézet, majd a lap szerkesztősége kéri, hogy vizsgálják meg a madarasi helyzetet, „mert ha fele igaz is az írottaknak, azzal is többet árt a szövetkezeti mozgalomnak, a
népi demokráciának az illető »szervező bizottság«, mint ha semmit nem tenne. Így nem
lehet cselekedni, ily módon szervezni”. Tájékoztatást kértek a vizsgálat eredményéről.
A választ Tompa Béla, a megyei mezőgazdasági osztály vezetője írta 1960. február 6-án.
Ebben megállapítja, hogy hozzájuk is érkezett hasonló panaszos levél Madarasról, melyet
a helyszínen vizsgáltak ki. Szerinte a névtelen levélben leírt durvaságok nem felelnek meg
a valóságnak. „Fegyverrel, akasztással való fenyegetés nem fordult elő. Erősebb hanghasználat történt, de az is jórészt csak a tsz. szervezéstől függetlenül.”32
A Népszabadság szerkesztőségének is írtak névtelen levelet Bács-Kiskun megye lakossága aláírással, melyben a Szabadszállás, Fülöpszállás környéki állapotokról adtak hírt.
A levélben leírták, hogy a
[…] termelő szövetkezeti csoportba belépni nem kötelező és még is oly csúfos dolgot tettek,
hogy a népnek sok részét is össze verték és rugdalták, így sokan félelmükbe minden szó nélkül
aláírta a nyilatkozatot. […] aki 1 szóval is azt mondta, hogy nem irom alá akor már dur ütöttek ilyen alapon nem lehet a népet vezetni, mert ez foradalmat vált, mert ez valóságos álati
dolog […] mikor szabadszáláson jártunk hallottuk, hogy a tanács elnök elkezd köpködni és
káromkodni mikor a népeket hívják és mondja, hogy én nem tudom ezt a piszkos szegény
parasztot a csoportba bevini tehát ütni és rugni kel majd akor belép.33

1960. január 11-én Fülöpszállásról is írtak levelet az MSZMP Központi Bizottságának, hogy tudósítsanak az ottani helyzetről. A levél írója bemutatja, hogyan félemlítették
meg őket:
[…] este 9 órakor egy személyautóval újabb, 5 főnyi csoport jött a házunkhoz. A csoport vezetője rendőri igazolványt mutatott fel. […] Ez az 5 főnyi csoport nagyon hangoskodóan és
durván viselkedett. Amint bejöttek, azzal kezdték, hogy felszólítottak: lépjünk be a Tsz-be.
Akkor, mi nekik is elmondtuk azokat az okokat, amiért nem írtuk alá a belépési nyilatkozatot.
Erre a csoport egyik tagja […] azt mondta, ha nem írjuk alá a belépési nyilatkozatot, akkor
nem maradhatunk a házunkba és a Pirtói-hegyekre visznek bennünket, ami kb. 45 km távolságra van tőlünk. Felszólítottak minket, hogy csomagoljunk össze négynapi élelmet és azonnal induljunk […] A tsz-szervezés már kb. 2 hete folyik Fülöpszállás környékén. A szervezés
során már sokakat szólítottak fel hozzánk hasonlóan arra, hogy többnapi élelemmel jelentkezzenek a Tanácsházán. A Tanácsházán nap, mint nap sorban állnak az így behívott emberek.
Sokat közülük elvisznek Kiskőrösre (kb. 25 km-re) és ott tartják őket egy napig azzal, hogy
„gondolkozzanak”. Persze az emberek Kiskőrösről saját költségükön jöhetnek haza. Van
olyan, akit már kilencszer vittek be Kiskőrösre. […] Kérem az elvtársakat, hogy tegyenek in-

32 MNL
33 Ö.
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tézkedéseket és akadályozzák meg, hogy továbbra is ilyen erőszakos módszerrel szervezzék a
termelőszövetkezetet, mert ez a módszer – jól tudom – ellenkezik a párt politikájával.34

Nagymamám, Tóth T. Valéria 1926-ban született, egy Tiszakécske és Jászkarajenő
határán fekvő tanyán éltek a „kulák származású” szüleivel, a vele készített interjúban ő is
elmondta a beszervezéssel kapcsolatos emlékeit:
Édesapám, Tóth Tamás Illés együtt volt katona az első világháborúban Palya Istvánnal, a feleségét Kormos Margitnak hívták. Tanyán laktak ők is, a Kécskei út mellett, a Kőrösi-érnél. Jómódú
paraszt volt, 40 hold körül volt a földje, ők is kulákok lettek. Már traktora is volt neki, ’56 után
vehette. Papával nagyon jóban voltak, megértették egymást, közel is laktak egymáshoz. Szorgalmas, józan életű, rendezett család volt. […] Mikor már a téeszbe bement Pista bácsi is, meg
apám is, mondta neki, hogy Illés, tudod, mikor beléptem a téeszbe, kifogtak rajtam. Képzeld,
Illés, egy kilós mázsasúlyra madzagot hurkoltak, a másik végét meg ráhurkolták a tökömre. Lefogott négy kommunista, és mondták, hogy piszkos kulák: Járkálj! Addig járkálj, amíg alá nem
írsz! Azt mondta szegény Pista bácsi, hogy tudod, Illés, mikor már úgy fájt, hogy nem bírtam,
mondtam, hogy vegyék le, aláírok. Azt is mondta Pista bácsi, hogy Illés, el ne mondd senkinek.
Mert megmondták, hogy ha visszajut a hír, hogy milyen áron írtál alá, csak addig élsz! Mondta
a papának, Illés, el ne mondd senkinek, nehogy visszajusson a hír, mert kinyírnak, mint egy
kutyát. Papa nem is mondta el, csak a szűk családnak, de figyelmeztetett bennünket is, el ne
mondjuk senkinek. Nem megverték, érted? Volt, akit megvertek, de annak látszata volt, ez volt
a „tisztább” megoldás. Nem lehetett verni az embereket „hivatalosan”.35

Arra vonatkozóan, hogy a hatalom miként viszonyult a téeszszervezéssel kapcsolatos
panaszos levelekre, jó példa a kalocsai Mácsai Lajos 1960. augusztus 4-én kézzel írt levele
a földművelésügyi miniszternek.36 Ebben leírta a kalocsai téeszszervezéssel kapcsolatos
tapasztalatait. Mácsainak 15 kataszteri hold földje volt, és terménydarálót üzemeltetett.
A földjeimről le akartam mondani, de nem fogadták el. Majd 1960 januárjában 3 heti testi és
lelki kényszer hatása következtében aláírtam a belépési nyilatkozatot. Mikor látta a párttitkár,
hogy semmiképpen nem akarok mezőgazdasági szövetkezetbe lépni, megvádolt hatunkat tsz
ellenes szervezkedéssel és internálással fenyegetett meg. Pedig csak az történt, hogy küldöttségbe mentünk a városunk koronázatlan királyához, hogy ha már mindenáron a szövetkezeti
útra kell lépnünk akaratunk ellenére, engedje meg, hogy egy külön szövetkezetet alakíthassunk 40-50 jó középparasztból és majd megmutatjuk, hogy hogyan kell gazdálkodni […]37

A párttitkár nem engedte meg a téesztagoknak, hogy elnököt, vezetőségi tagokat válasszanak, azokat ő jelölte ki. A tagok nem akarták megválasztani az elnököt, „mert sem
tekintélye, sem szaktudása, sem az emberekkel való bánni tudása nincs ahhoz, hogy egy
több mint 2000 holdas gazdaságot eredményesen el tudjon vezetni”. Mácsait beválasztották a téesz vezetőségébe, a párttitkár akarata ellenére, ő lett a könyvelő. Az elnök leváltotta,
34 Ö.
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egy öt elemit végzett nőt tett a helyére. Ezek után Mácsai ki akart lépni a téeszből, a földjeit
sem kérte vissza, csak azt kérte, hogy engedjék el, és adjanak neki munkavállalási engedélyt,
mert az iparban szeretne dolgozni. A párttitkár nem engedte, hogy kilépjen, „sőt a rendőrséggel és ügyészséggel hurcoltatott, mint valami betörő királyt ahol börtönnel fenyegettek és egyéb rábeszéléssel próbáltak meggyőzni, hogy milyen jó az »Iszkra« tsz-be. Kalocsa
parasztverő volt ávósa végezte a rábeszélést a rendőrségen”. Az ügyész azzal fenyegette,
hogy nagy adóssággal engedik csak kilépni. Mácsai azzal zárta levelét: „Bízom miniszter
elvtárs reális és emberszerető gondolkodásában és remélni merem, hogy nem vagyunk
rabszolgák Európa kellős közepén a huszadik században, és bízom a pályaválasztási szabadságban, ami egy jogállamban természetes.”38
A Földművelésügyi Minisztériumból Mácsai levelét leküldték az MSZMP Megyei
Bizottsága Mezőgazdasági Osztályára, és kérték, hogy vizsgálják ki a kalocsai „helyzetet”,
és arról tájékoztassák a minisztériumot. Mácsai szeptember 16-án írt a megyei pártbizottságnak, és kérte, hogy a földművelésügyi miniszternek írt levelét „tekintsék tárgytalannak
mivel azóta az ügyön gondolkodva rájöttem, hogy tévedtem”. Mácsai „önkritikát gyakorolt”, leírta, hogy az önálló gazdálkodás során „bizonyos önzés fejlődött ki bennem. Kérem, tekintsenek el mindenféle kényszerintézkedéstől, meggondolatlan hangú beadványom miatt”.39 Ennek alapján írták meg a válaszlevelet a minisztériumba. Azonban az ügy
itt nem ért véget, ugyanis Szabó Ferenc, az MSZMP Kalocsa Város VB titkára levelet írt
Molnár Frigyesnek, az MSZMP megyei első titkárának. Ebben megírta, hogy szóban már
egyeztettek Mácsai Lajos ügyéről, aki őt följelentette, „melyben kifejtette, hogy depresszót
[sic!] gyakoroltam annak érdekében, hogy a termelőszövetkezetbe belépjen”. Leírta azt is,
hogy Mácsai őt megvádolta, valótlanságok sorát állította róla. „Többek között olyan dolgokat, hogy bezártam, egylábra állítottam, internálással és letartóztatással megfenyegettem.”
Feketítette Mácsait, amiben csak tudta, majd a következőkkel zárta: „A vele szemben való
eljáráshoz a Járási Ügyész tájékoztatása alapján a Te hozzájárulásodra van szükség, kérlek,
hogy a szóbeli beszélgetésünk alapján szíveskedjél ezt megtenni. Úgy érzem, hogy Mácsai
nak az ellenséges tevékenységét nem szabad tovább elnézni […]”40
1960. október 18-án válaszoltak Szabó Ferencnek a Molnárhoz írt levele okán, melyben kijelentették, hogy „egyelőre nem tartjuk helyesnek Mácsai Lajos bírói úton történő
felelősségre vonását”. A megyei főügyészségre bízták, hogy ő figyelmeztesse Mácsait.41
Mácsai 1961. január 3-án újabb levelet írt a megyei PB Propaganda Osztály vezetőjének. Leírja, hogy Kalocsán arról értesült, hogy Szabó Ferenc párttitkár ellen vizsgálat folyik, ebben az ügyben neki is vannak panaszai, ezeket írta le. Megjegyezte, hogy magasabb
szintre korábban is írt már Szabó ténykedéseiről. A megyei PB-től jöttek kivizsgálni a panaszait, de nagyon ellenségesek voltak vele.
38 MNL
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Olyan ellenséges magatartással jöttek hozzám, hogy azt hittem, hogy menten megvernek és letartóztatnak a saját lakásomon, így aztán örültem, hogy visszavonhattam a feljelentésemet és
hallgathattam, és még könyörgésre is kellett fognom a dolgot, hogy nehogy becsukassanak. Bemutatkozás után mindjárt azzal kezdték, hogy hogy merek én a párttitkár ellen panaszkodni.42

A Bács-Kiskun Megyei Tanács VB határozata alapján a megyében a „téeszek számszerű fejlesztése”, azaz a kényszerkollektivizálás 1960. február 1-jén fejeződött be. Kecskeméten 600 földtulajdonost hívattak be és 310 belépőt regisztráltak, összesen 1729 kataszteri hold földdel, egy belépőre átlagosan 5,6 kataszteri hold jutott. Kecskeméten a
téeszszervezésben 180 fő vett részt, az üzemekből kivezényelt brigádokat a beszervezést
követően feloszlatták, 40 főt tartottak vissza, akik a későbbiekben segítettek. A megyeszékhelyen a téeszekbe történő beléptetést nem fejezték be február 1-jéig, sőt február második felében kezdődött egy nagyarányú beszervezési kampány. Ennek az volt az oka,
hogy a téeszek kérésére elkezdték a beszervezett pusztarészeket helyrajzi szám és térkép
alapján beazonosítani, a területek összefüggőségének kimutatására. Február 15-re derült
ki, hogy a kisfái téesz területe 206 darabból állt, sok kis egyéni földterület ékelődött közbe,
melyeknek a tulajdonosai a város belterületén laktak, így nem keresték fel őket a beszervezés során. Ezt követően – a táblakialakítás érdekében – azokat hívták be, akiknek a földje beleesett a táblába, ezért kiválasztottak hat műszaki rajzolót és hat „olyan elvtársat, akik
a kinti munka során a legjobb magatartást tanúsították”. Ezeknek a kisebb területeknek a
számát negyedére csökkentették. A „kampányszerű elbeszélgetések” során napi harminc–
ötven gazdát hívtak be, hogy lépjenek be a téeszbe. Rendszerint az embereket 9-re hívták
be a városi tanács 2. számú tanácstermébe, „és ahogy a hat ember győzte, úgy szabadultak”. A tagok beszervezése február 27-én ért véget.
A beszervezések ellen Kecskeméten két fő tett panaszt. Szörényi Pál, akinek az egyik
lánya a járási tanácsnál dolgozott, a másik MSZMP-tag és KISZ-titkár volt, a veje katonatiszt. Őt személyesen is megkeresték a mezőgazdasági osztály munkatársai, és megállapították, hogy 1952-ig önálló hentes volt, ekkor bevonták az iparengedélyét, de az illető ezt
követően is járt házakhoz disznót vágni, és sózott belet is árult, „állítólag magas áron”, és a
saját hídmérlegén mért engedély nélkül sertéseket és szarvasmarhákat. Szörényi kijelentette, hogy „sokszor tette személyes szabadságát kockára, míg annyi pénzt szerzett, hogy
1957-ben megvegye 7,5 kh földjét. 20 évig cseléd volt, nem akar újra az lenni. Ingyenélőknek és csavargóknak nevezte a szervezőket és meggyanúsította őket azzal, hogy minden
személy beléptetése után 200 Ft-ot kapnak”. A panaszt kivizsgálták, és megállapították,
hogy kijelentésével Szörényi a pártot és a népnevelőket is kompromittálta.43

42 MNL
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Az izsáki téeszszervezés kivizsgálása44
A botrányossá váló izsáki kényszerkollektivizálást 1960. december 10-én vizsgálta ki az
MSZMP Bács-Kiskun Megyei Bizottsága Mezőgazdasági Osztályának két munkatársa,
maga az osztályvezető Tompa Béla és Kovács László. A vizsgálat során kihallgatták Kröszl
János izsáki párttitkárt, Illés János tanácselnököt, egy sértettet: Novák János 21 kataszteri
holdas gazdát, két gépkocsivezetőt, akik a gazdákat szállították be a tanácsházára, valamint Kuti Pétert, aki az egyik népnevelő brigád vezetője volt, és néhány tagját is. A jegyző
könyvekből viszonylag jól rekonstruálhatók az izsáki események a téeszszervezés időszakában, 1960. december 1. és 10. között.
A vizsgálat során Illés János tanácselnök elmondta, hogy Izsákon a téeszszervezés december 1-jén kezdődött egy parasztnagygyűlés megtartásával, melyen nagyjából 600 fő vett
részt. A nagygyűlésen előadást tartott Keserű János földművelésügyi miniszterhelyettes, és a
járási tanács elnöke is. A nagygyűlés után december 2-án a helyi népnevelő brigádok megkezdték a beszervezési kampányt, majd vasárnap tanácsülést tartottak, „ahol a tanács állást
foglalt az átszervezés szükségessége mellett”, majd nagyobb erővel hétfőtől indították az agitációt, már a más településekről érkezett népnevelőkkel együtt, így száz-százhúsz fő volt az
agitátorok száma. A népnevelők nem tudták meggyőzni a helyi gazdákat, belépés szinte alig
történt. A népnevelők azt jelentették, hogy a legtöbb helyen zárt kapukkal „fogadták” őket,
és volt, ahol „kapával mentek a népnevelőknek”, így a rendőrségnek is be kellett avatkoznia.45
A beléptetések elmaradása miatt december 6-án Izsákon Posváncz László járási tanács
elnökkel megbeszélték, „hogy az ilyen nehezebbeket, akik bezárják a kaput, vagy kidobják
a népnevelőket, azokat hívassuk be ide a tanácsházára, és itt beszélgessünk velük”. Ezen a
napon járási tanács vb-ülés volt Izsákon, ami délutánig tartott, majd átmentek az Izsáki
Állami Gazdaság központjába, és ott újra megbeszélték a módszereket a téesz hatékonyabb
szervezésére. „A Posváncz elvtársék állásfoglalása az volt, hogy eredményes a 15-20 fős elbeszélgetés (csoportban) és ezt szerveztük. Az erősebbeket pedig idéztük.”46
A tanácsházára december 5-től kezdték beidézni a gazdákat, 7-étől két autóval szállították be az embereket. A tanácsházán naponta öt–nyolc ember írta alá a belépési nyilatkozatot. A jegyzőkönyv szerint főleg a hangadókat és azokat vitték be, akik elküldték a
népnevelőket. A tanácsházán két brigád, egy kecskeméti és egy budapesti, folyamatosan
„dolgozott” a parasztok „meggyőzésén”. A brigádtagok szerint „az elbeszélgetések során
erőszakot nem alkalmaztunk, több esetben kedélyes beszélgetés után írta alá a belépési
nyilatkozatot a behívott. A behívott személyek általában rövid ideig voltak bent, volt olyan,
aki 2-3 óra hosszáig volt itt, egy személlyel történt meg, Nagy Ferenccel, hogy 1 napig volt
idebent. 1 esetben fordult elő, hogy az elbeszélgetés az éjszakai órákig elhúzódott
44 MNL
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(kb. 12 óráig). Ő kb. este 8 órától volt idebent”.47 Az egyik brigád tagja Sztraka József volt, aki
jól ismert helyi szereplője az 1944-et követő időszaknak. Sztraka Kecskeméten tagja volt a
kommunista párt színeiben a helyi nemzeti bizottságnak, majd a törvényhatósági bizottságnak, az igazolóbizottság elnöke és népbírósági tag volt, a B-listázó bizottság munkájában is
részt vett. 1946-tól a rendőrség politikai osztályán dolgozott századosi rangban, de 1947-ben
elbocsátották túlkapásai és rendszeres lopásai miatt, majd a pártból is kizárták.48
Kröszl János párttitkár a vizsgálat során elmondta, „azokat a paraszt embereket, akikkel népnevelőink végleg nem boldogulnak, értjük alatta, hogy nem hajlandók a népnevelőkkel tárgyalni, bezárkóznak, vagy pedig trágár szavakkal illetik népnevelőinket, a járási vezető elvtársakkal való megbeszélésünk alapján a kerekegyházi gépállomásról kapott
gépkocsival a községi tanácsházára hoztuk be. Az autóval két fő járt, akiket külön figyelmeztettünk az udvariasságra”.49
A mezőgazdasági osztály munkatársainak vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy
Izsákon elég nehezen haladt a téesz szervezése, az ottani módosabb parasztok keményen
kitartottak, és igyekeztek elmenni a végsőkig. Ezt igazolja néhány kiemelt személy neve,
akiket a vizsgálat során megemlítettek, és a maguk egyoldalú beállítása alapján is „kemény
diónak” bizonyultak. Hörcsög Imrét50 „népnevelőink több esetben megkeresték, egy esetben sikerült a községi szeszfőzde környékén megtalálni, ahol nem volt hajlandó népnevelőinkkel tárgyalni. A környező területen dolgozó népnevelőink beszámolóikban úgy jelentették, hogy a környéken mindenki őrá figyel, hogy ő hajlandó lesz-e a tsz-be belépni,
mivel a legnagyobb hangja neki van a környéken”. Ezek után Hörcsög egyik este maga
ment a tanácsházára este fél 10-kor, és a következőket mondta: „Kerestek, hát bejöttem,
mert nem tudok aludni. Én a termelőszövetkezetbe sosem fogok belépni, és ha itt akarnak
elszállásolni, hát lássuk a szállást.”51 Ezek után Hörcsögöt átküldték egy másik szobába a
népnevelőkhöz, ahol „beszélgettek” vele a téeszbe lépésről. Kröszl elmondta, „az éjszaka
folyamán több esetben meglátogattam népnevelőinket, ahol törvénytelenséget részükről
nem tapasztaltam, az illetővel leülve udvarias hangnemben beszéltek, de tapasztaltam
olyant, hogy az illető személy úgy nyilatkozott, hogy majd csak 60 éves korában, tehát 4 év
múlva lép a tsz-be, mert akkor már nyugdíjra jogosult lesz. A reggeli órákban a nevezett
személy kérte, hogy feleségét hívjuk be, szeretné megbeszélni a belépés körülményeit,
kb. reggel 7 óra, fél nyolckor a belépési nyilatkozatot aláírta”.52
Kröszl ezek után beszámolt arról, hogy december 8-án a délelőtti órákban a „Mező
Imre tsz központjába mentem ki, a népnevelő elvtársakhoz érdeklődni, hogyan áll a munkájuk, hogyan haladnak a belépésekkel, amikor közölték velem, hogy a környező területen
a tanyák egész csoportjában megkötötték magukat és ők úgy látják, a parasztokkal való
47 MNL
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elbeszélgetések alapján, hogy egy-két ember megkötöttsége miatt nem akarnak a tsz-be
belépni”.53 Az agitátorok azt is elpanaszolták, hogy azon a környéken a parasztok tartanak
Nagy Istvántól, „aki egy makacs ember. Személyesen beszélt vele 3,5 órát, mire azt mondta, hogy belép csak még egy kicsit vár”. Ezek után együtt bementek a tanácsházára, ahol a
„népnevelő elvtársakat kértem meg, hogy beszélgessenek Nagy Istvánnal, aki bizonyos
mértékig úgy néz ki, hogy belépésével segíteni fog a gedeoni részen való előrehaladásban.
A nevezett személy másnap délutáni órákig beszélgetett velünk, semminemű néven nevezendő durvaság még csak szóval sem érte őt. Több esetben én is, és a járástól kiérkező
elvtársak és Horváth elvtárs is beszélt az illetővel egy-egy időszakot”. Azzal ment el, hogy
a családjával megbeszéli, és másnap visszajön.54
Kröszl beszámolt arról is, hogy Halász Jánost is keresték, „népnevelőink általában
nem boldogulnak vele”. A tanácsházán három és fél–négy órát beszéltek vele, azt hangoztatta: „500 parasztember, ha én belépek”. Ezzel azt jelezte Halász, hogy sokan őt tekintik
példának, és ha ő aláírja a belépési nyilatkozatot, sokan fogják majd követni, de ez a felelősségét is megnövelte, ami erőt adott neki a kitartáshoz. Nem tudtak vele előrelépni, másfél nap gondolkodási időt adtak neki. Végül a párttitkár megállapította, hogy
[…] azokkal a személyekkel szemben, akik a népnevelőinkkel ilyen formán, mint ahogy fent
leírtuk, tárgyalnak, tehát durván, drasztikusan, avagy elzárkóznak a népnevelőkkel való beszélgetéstől, továbbra is e módszer szerint kívánunk eljárni, a törvényesség teljes betartása
mellett. A brigád tagjai, akik ebben a munkában állandóan részt vesznek: Szeleczki Antal,
Kordász Márton, Sztraka József, Kardos Sándor. Ha többen tartózkodnak a tanácsházán, akkor az itt lévő budapesti népnevelő csoport néhány elvtársát hívjuk be, hogy segítsenek a
munkában.55

Hogy a tanácsházán és a beszállítás közben mi történt a parasztokkal, arra Novák
János világít rá.
Kröszl elmondása szerint Novák János 21 holdas gazda fél órát volt a tanácsházán,
majd belépett a téeszbe. A vizsgálatról egy jegyzőkönyv maradt fenn, melyben a mezőgazdasági osztály munkatársai rögzítik a másik fél, Novák János izsáki gazda (Gedeon-dűlő
198. sz. lakos) verzióját is, hogy mi történt vele a belépési nyilatkozat aláírása előtt. Novák
elmondta, hogy
[…] kijöttek oda hozzám csütörtökön éjszaka 1 órakor autóval és az ajtót, mivel nem nyitottuk ki rögtön, azt mondták, hogy ha harmadszorra mondják és nem nyitják, befeszítik.
A gyermek kinyitotta az ajtót, bejöttek, azt mondták, hogy öltözzek azonnal. Azt mondtam:
nem öltözök, nem megyek sehova. Azt mondták, akkor ingben, alsónadrágban visznek. Utána
csak felöltöztem, a kocsihoz kivezettek, a két gyerektől elköszöntem. Át kellett útközben egy
tehergépkocsira szállni. Hogy mikorra értünk be, nem tudom pontosan. Mikor átszálltam a
másik gépkocsiba, akkor azt kérdezték tőlem, hogy nem gondoltam-e még meg. Én azt mond53 MNL
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tam, hogy nem, mert fizikailag nincs annyi erőm, hogy belépjek a tsz-be. Behoztak a községi
tanácshoz, először az egyik szobába vezettek be. Amikor bejöttem mellbevágtak, azt mondták, hogy kinyomják a két szemem, ha nem lépek be a tsz-be. Nálam voltak 6-an, közben
ketten bejöttek még a szobába, tehát kb. 8-an voltak. Azt nem tudnám megmondani, ki volt
az, aki megütött egy zöld kabátos volt. Olyan idegállapotban voltam, hogy nem igen emlékszem. Egy jó félóra hosszáig beszéltek nekem, erre én aláírtam a belépési nyilatkozatot. Ekkor
kiengedtek engem, haza is vittek a gépkocsival. 21 kh földem van, ebből 1 kh szőlő.56

A megfélemlítés érdekében éjszaka, álmában lepték meg a családot, majd erőszakosan elhurcolták a családfőt, közben folyamatosan nyomást gyakoroltak, a tanácsházán
megütötték és megfenyegették a „brigád tagjai”, akik csoportosan és erőszakosan léptek fel
a belépési nyilatkozat aláírásának kikényszerítése érdekében. Azt is megállapíthatjuk a
jegyzőkönyvből, hogy a helyi vezetők és az agitátor „brigádok” vezetői kínosan ügyeltek a
lehető legtöbbször kifejezni, hogy semmiféle kényszerítő eszközt nem alkalmaztak az aláírás kikényszerítése során.

Összegzés
1958 decemberében az MSZMP meghozta a döntést, majd kiadta az utasítást, hogy a parasztokat be kell léptetni a termelőszövetkezetekbe – akik a földjükről, vagyonukról, egzisztenciá
jukról természetesen nem akartak lemondani. Nyilvánvaló volt, hogy birtokos parasztokat
– a korábbi megtörések ellenére is – csak erőszak alkalmazásával lehet megfosztani a föld
jeiktől, a termelési eszközeiktől és az állatállományuk jelentős részétől. A vagyontól és az
életmód alapjaitól való megfosztást úgy kellett kikényszeríteni, végrehajtani igen rövid idő
alatt, hogy abból ne legyenek „ügyek”, bizonyítékok, helyi vagy országos botrányok. Ezért is
fenyegették meg a gazdákat, hogy ne merjenek beszélni az aláírás kikényszerítésének körülményeiről. A központi hatalom, hogy eltávolítsa magától a kollektivizálás során elkövetett
brutalitást, nem az erőszakszervezetre bízta a parasztság végigverését, hogy lemondjon a
vagyona jelentős részéről és belépjen a termelőszövetkezetbe, hanem „civilekre”, azaz a népnevelőkre, agitátorokra, végső soron a kommunista ideológiában hívő, gyári és állami gazdasági munkásokra. Részletesen kidolgozták települési szintig, hogy a kényszerkollektivi
zálást hogyan hajtják végre, mi a leginkább célravezető módszer, néha ezen helyben – mint
például Izsákon, ahol a gazdák keményen ellenálltak, és nem tervszerűen haladt a folyamat,
s ezért bekeményítettek –, a cél elérése érdekében változtatni kellett.
Az erőszakhullám és a belépési nyilatkozatok aláírása után a központi hatalom utasítására „kivizsgálták és felelősségre vonták” azokat, akik valójában a hatalom, a párt utasítá
sát hajtották végre, és fentről megpróbálták elhitetni, mintha ezek csak helyi túlkapások
lennének. Esetenként „megbüntették” (például hazaküldték a beszervezés lezárása előtt,
pártfegyelmit kapott) a végrehajtókat, így a felelősséget áthárították az agitátorokra, a te56 MNL
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lepülési, járási vezetői szintekre – a hatalom helyi kiszolgálóira. Azaz a felső vezetés a felelősséget az alsóbb szintekre tolta, nem véletlen a legmagasabb szinten lévőknek és a sajtónak írt sok panaszos levél a korszakban. Ezen túl a hatalom igyekezett tabusítani a
téeszesítés során elkövetett erőszakot, leginkább azzal, hogy megtiltották a parasztoknak,
hogy beszéljenek a belépési nyilatkozat aláírásának kikényszerítési körülményeiről. A hatalom részéről mindkét technika rendkívül kártékonynak bizonyult. A társadalom egyes
csoportjainak szembeállítása (munkás–paraszt, városi–vidéki, haladó–elmaradott, esetleg
reakciós, kommunista–vallásos, esetleg klerikális) azért, mert aláásta a társadalmi tőke és
a bizalom szintjét az emberek között.57 A tabusítás azért problémás, mert ha a megaláztatásukat, erőszakkal kikényszerített sérelmeiket az emberek nem mondhatják el, nem dolgozhatják fel, az pszichés feszültségekhez, lelki betegségekhez, azaz a deviáns viselkedési
formák növekedéséhez vezet. Minden bizonnyal ezek a társadalomtörténeti okok is hozzájárultak ahhoz, hogy az öngyilkosság, az alkoholizmus, a lelki betegségek terén hazánk
a világ élvonalához tartozott a hetvenes–nyolcvanas években.
A párt és állami vezetésnek 1962-re sikerült elérnie, hogy a mezőgazdasági keresők
94%-a a szocialista szektorban dolgozott. A KSH aktív keresők megoszlására vonatkozó
adatai szerint az önálló parasztgazdák aránya 1949-ben 46,7% volt, 1960-ban, a kényszerkollektivizálás idején 19,9%, 1970-re már csak 1,6% lett.58 A magyar társadalom legnépesebb társadalmi rétegét, amely a század közepén a foglalkoztatottak felét adta, a paraszt
ságot, amely kultúrát, önállóságot, értékrendet képviselt, húsz év alatt sikerült szinte
teljesen felszámolni. A hatalomnak sikerült megtörnie Kecskemét környéke és a megye
legbefolyásosabb társadalmi csoportját, a parasztságot, amely évszázadokon át tökéletesítette azt a tudást, munkaszervezési formát, amelynek révén a homokhátsági tájjal harmonikusan, a környezet erőforrásait pótolva lehetett élni, gazdálkodni. Ez a tudás töredékesen még létezik, de néhány év, évtized múlva teljesen el fog veszni. Hatvani Dániel
1977-ben megjelent sorai szerint:
[…] az újabb menekülési hullám az 50-es és a 60-as évek fordulóján, az átszervezés idején érte
el a kiskunsági tanyavilágot. A korábbihoz hasonlítva még hevesebben, még végérvényesebben. A nagytáblák útjába eső tanyák sorsa pár év alatt megpecsételődött – a gazdaságok is
minden módon segítették az ott lakók elköltözését, s ezek helyét ma már semmi sem jelzi. […]
Más tanyákon meg a magukra maradó öregek adták fel évről évre a küzdelmet.59

Furcsa módon a háztáji gazdálkodás kibontakozásával a háború előtt született paraszti
nemzedék még fenn tudta tartani a tradicionális paraszti gazdálkodást a rendszerváltás időszakáig – azért, mert a szocializmus konzerválta ezt, azzal, hogy nem tudtak gépesíteni, a
technológiai fejlődéssel lépést tartani. A rendszerváltás hozta el ennek az időszaknak a végét,
egyrészt azzal, hogy ez a háború előtt született és szocializálódott korosztály elhalt, másrészt
57 Rigó
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azzal, hogy a gépesített, technológiai mezőgazdaság megfojtotta a háztáji jellegű, kisüzemi
gazdálkodást.
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Kollektivizálás – paraszti ellenállás
A nyírcsaholyi asszonytüntetés, 1960

Magyarországon az úgynevezett hosszú ötvenes években (az 1948-tól 1961-ig, a kollektivizálás befejezéséig terjedő időszakban) az állam és a falvak között „néma ütközetek hosszú
sorozata”1 zajlott. A két fél közti egyenlőtlen erőviszonyok reménytelenné tették az alul lévők
szembeszegülését a kényszerítő eszközök széles skálájával rendelkező hatalommal, ezért
nyílt összeütközésre csak ritkán került sor. A túlélésért küzdő parasztok inkább a beleegyezés, az engedelmesség látszatát keltve az ellenállás rejtett formáit alkalmazták: engedély nélkül, „feketén” vágták le állataikat, nem szolgáltatták be az államnak az előírt gabonamennyiséget, a rekvirálók elől elrejtették a terményt, szétíratták földjük tulajdonjogát a családtagok
között, hogy kedvezőbb adózási, beszolgáltatási kategóriába kerüljenek. Ez a taktika sokkal
eredményesebbnek bizonyult, mint az általában eleve kudarcra ítélt és szigorú megtorlásokkal járó nyílt ellenszegülés. Olykor-olykor azonban e racionális szempontok ellenére a „csendes csatatér” – ahogy Oláh Sándor az ötvenes évek faluját nevezte2 – zajos ütközetek helyszínévé vált. A hatalmasokat addig ügyesen kijátszó, óvatos parasztokból a diktatórikus
hatalommal nyíltan szembehelyezkedő, vakmerő tüntetők lettek.

A rejtett ellenállástól a nyílt szembeszegülésig
Az egyéni és leplezett ellenállás volt a parasztság védekezésének tipikus formája az erőszakos téeszszervezés idején is. Bár feltehetően nemcsak a Szabolcs-Szatmár megyei Bököny
községben fordult elő, hogy a rosszhírű agitációs brigádok érkezésének hírére a falu lakói
közösen próbálták megszervezni a lakosság védelmét,3 a parasztcsaládok általában egyedül
néztek szembe a veszéllyel az agitációs kampányok idején, és csak nagyon ritkán szálltak
szembe nyíltan az agitátorokkal. A téeszszervezők elleni erőszakos fellépés a családfő letartóztatását vonhatta maga után, ami a család megélhetésének biztonságát veszélyeztette.
A földjüket védelmező gazdáknak úgy kellett ellenállniuk az agitációs brigádok egyre erősödő nyomásának, hogy magatartásuk ne legyen kriminalizálható, ne essen bele az igen
1 Oláh

2001, 199.
2001.
3 Tanácstagokból álló „bizottság” ellenőrizte az agitátorok tevékenységét az agitáció ideje alatt. Korlátozták továbbá a házi agitáció idejét, azaz meghatározták, hogy a téeszszervezők este meddig kereshetik fel
otthonukban a gazdákat. Erről bővebben lásd Farkas 2016, 285–377.
2 Oláh
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tágan értelmezett téeszellenes megnyilvánulások körébe. A téeszek „védelméről” 1949ben hozott rendelet4 értelmében kettőtől akár tíz évig terjedő börtönnel is büntethető volt
már az a személy is, aki a téesz intézménye ellen „izgatott”, arra „rágalmazó” vagy „becsmérlő” kijelentést tett, és ezzel megalakulását nehezítette.
A gazdák védekezésének legbiztosabb módja a téeszszervezőkkel való találkozás elkerülése volt. A „házi agitációra” érkezők elől bezárkóztak, szabadon engedték az egyébként megkötve tartott harapós kutyákat, vagy hosszabb-rövidebb ideig elrejtőztek. Az elrejtőzés leggyakoribb formája az alkalmi bujkálás volt. A beszervezni kívánt gazda az
agitátorok jövetelekor titokban elhagyta a házát (olykor az ablakon menekülve), és amíg el
nem mentek, meghúzódott valahol a portáján vagy a község biztonságosnak gondolt részén. Az agitáció intenzívebb szakaszában, amikor a községben már nem lehetett egykönnyen elbújni a szervezők elől, egész napra, sőt napokra, de akár hetekre is eltűntek:
beutaztak a közeli városba, kiköltöztek a szőlőhegyre, a tanyára, vagy egy időre a közeli
községekben élő rokonaiknál, barátaiknál kerestek menedéket.
Azok a gazdák, akik nem tudták elkerülni az agitátorokkal való találkozást, más módszerrel próbáltak megszabadulni a rámenős, egy-egy családot többször is felkereső és ott
hosszasan időző szervezőktől. Gyakran alkalmazott taktika volt, hogy látszólag hajlandónak
mutatkoztak belépni a téeszbe, de ezt olyan feltételekhez kötötték, amelyekről úgy gondolták, hogy nem, vagy csak nagyon nehezen teljesülhetnek. Leggyakrabban a község valamelyik tekintélyes gazdájának csatlakozása volt a kikötés, akiről úgy gondolták a többiek, hogy
a legtovább ő fog ellenállni a szervezők nyomásának. Ha pedig már ő is aláírja a belépési
nyilatkozatot, az számukra is a kívül maradás lehetőségének megszűnését jelzi. Ezt a tömeglélektani jelenséget a szervezők is kihasználták, és az agitáció során különös hangsúlyt helyeztek a korabeli hivatalos szóhasználatban „kulcsembereknek” hívott mintaadó gazdák
„megpuhítására”. Az ő beléptetésük jelentősen megkönnyítette a további „munkát”.
A kibúvókat kereső gazdálkodók abban reménykedtek, hogy hamarosan megváltozik
a kormány gazdaságpolitikája, és leállítja a téeszszervezést. A Rákosi-korszak elején még
sokan bizakodtak a kommunista rendszer közeli bukásában. 1953 és 1956 pedig azt az
illúziót erősítette meg bennük, hogy nem reménytelen az erőszakos kollektivizálás leállítását várni. Igaz, az is a tapasztalat része volt, hogy ha egy időre abba is marad a szervezés,
mindig újrakezdődik.
Mivel a szabad véleménynyilvánítás legális lehetőségei nem álltak a paraszti társadalom rendelkezésére, nem meglepő, hogy téeszszervezés idején az illegális formák erősödtek fel: megnőtt az „ellenséges” röplapok, „izgató” falfirkák és névtelen levelek száma.
A nyilvánosságnak szánt szövegek anonim létrehozói a környezetükben zajló kollektivizálás menetére kívántak befolyást gyakorolni: az erőszakos téeszszervezőket meghátrálásra
akarták késztetni, a gazdákat pedig kitartásra próbálták ösztönözni. A téeszszervezés helyi
irányítóinak küldött bíráló, fenyegető levelek írása szintén a kollektivizálás elleni tiltako4 2560/1949.

(III. 19.) Korm. sz. rendelet a termelőszövetkezeti csoportok, tagjaik és vagyonuk fokozott
büntetőjogi védelméről. Magyar Közlöny, 1949. március 19. 61. sz. 457–458.
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zás egyik formája volt. A hasonló céllal készült röpcéduláktól és firkálásoktól elsősorban
az különböztette meg ezeket, hogy nem a nyilvánossághoz, hanem többnyire konkrét személyekhez szóltak. Anonim készítőik feltehetően azért választották a megszólalásnak ezt
a módját, mivel úgy gondolták, hogy hatásosabb, ha egyenesen azokhoz intézik üzenetüket, akik számukra a kollektivizáló hatalmat megtestesítik. A levélforma azt is garantálta,
hogy az üzenet biztosan eljutott a címzettekhez, továbbá nagyobb lehetőséget nyújtott a
téeszszervezés elleni érveik előadására és a szervezők felé irányuló indulataik kifejezésére,
mint a csupán néhány szóból vagy egy-két mondatból álló röplapok és falfirkák. Az sem
volt elhanyagolható szempont, hogy jóval biztonságosabbnak tűnt egy név nélkül megírt
levél feladása, mint izgató tartalmú szövegek elhelyezése a nyilvános térben.
A kollektivizáló hatalom és a falvak közötti küzdelem szimbolikus akciókban is megmutatkozott. Az egyik leglátványosabb ütközet a „Termelőszövetkezeti község” feliratú
tábla körül zajlott, amelyet a település kollektivizálásának befejezése után a község határában lévő helységnévtábla mellett helyeztek el. A tábla győzelmi jel volt – akár a győztes
által az ostromlott várra kitűzött zászló –, amellyel a hatalom megjelölte a „szocialista
mezőgazdaságért” folytatott harcban „elfoglalt” falvakat. A „meghódított” falvak lakói, a
téeszekbe kényszerített gazdák ugyanakkor a nyilvános megszégyenítés eszközének tartották. A tábla eltüntetésével, megrongálásával a kollektivizált községek lakói a téeszszervezéssel kapcsolatos véleményüket fejezték ki.5
A falvak lakóinak kollektív és nyílt akcióira többnyire a téesz megalakítása, a „győztes”
agitációs brigádok elvonulása után került sor, amikor a belépési nyilatkozatot kényszerből
aláírt gazdáktól azt várták el, hogy önszántukból belépett téesztagokként viselkedjenek: maguktól vigyék be a „közösbe” állataikat, gazdasági felszerelésüket, és a rájuk erőltetett hierarchikus munkaszervezetben a korábbi szorgalommal kezdjék meg a munkát. A közös sérelem közös fellépésre ösztönözte a „legyőzött” falvak lakóit: az egyéni kísérletek kudarca után
együtt próbálták meg visszaállítani a kollektivizálás előtti állapotot. A kívülről érkező veszély
megerősítette a helyi társadalom belső kohézióját és felélesztette önvédelmi reflexeit. Az erőszakos módszerek használata is inkább erre az időszakra volt jellemző, ami az akciók kollektív jellegéből adódott. Az egyén a közösség részeként védettebbnek, ennélfogva erősebbnek
és bátrabbnak érezte magát, mint magányos lázadóként.
A téeszbe kényszerített gazdálkodók többnyire a belépési nyilatkozatok visszakövetelése érdekében fogtak össze. Bizonyára a téeszszervezőknek a nyilatkozat aláíratására irányuló erőfeszítése alakította ki bennük azt a képzetet, hogy amennyiben visszaszerzik és
megsemmisítik azokat, visszaáll az eredeti állapot, és a továbbiakban már nem tekinthetők
téesztagnak. Az elkeseredett lakosok számára sok helyen éppen a téesz alakuló gyűlése
teremtette meg a közös akció lehetőségét. A kollektivizálás szentesítését célzó rituálé egyegy indulatos felszólalás hatására igen könnyen a kollektív tiltakozás fórumává alakult át.
A belépési nyilatkozatok visszakövetelésén kívül a résztvevők sokszor a gyűlésről való
5 A

Lajosmizsén 1960–1961-ben történt különféle szimbolikus akciókról, többek között a „Termelőszövetkezeti község” tábla sorozatos megrongálásáról lásd Farkas 2009.
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tömeges kivonulásukkal jelezték, hogy nem hajlandóak tudomásul venni a történteket.
A gazdák érdekérvényesítési kísérletének másik kollektív módja az aláírásgyűjtés volt.
A téeszből kilépni szándékozó gazdák neveit tartalmazó listát többnyire küldöttség útján
juttatták el az ügyben illetékesnek gondolt hatóságoknak, funkcionáriusoknak.
Az erőszakos téeszszervezés elleni tiltakozás és a restaurációs szándék bejelentésének
harmadik módja a tömegtüntetés volt. A kollektivizáló hatalmat jelképező épület, többnyire a tanácsháza előtt, szervezetten vagy spontán módon összegyűlt emberek szóban
követelték vissza a belépési nyilatkozatokat, illetve adtak hangot a téeszszervezéssel, a kollektív nagyüzemi gazdálkodással és a helyi vezetőkkel kapcsolatos véleményüknek. Egyes
helyeken csak azután került sor a demonstrációra, miután a belépési nyilatkozat visszaszerzésére irányuló békésebb (a fent említett módokon történő) kísérleteik sikertelennek
bizonyultak, máshol azonban rögtön a nyomásgyakorlás e leghatékonyabbnak gondolt
formájához folyamodtak. A tüntetések kialakulásában fontos szerepe volt a mintakövetésnek (olyan hírek terjedtek el, hogy más községekben a tüntetők visszakapták belépési nyilatkozataikat). A lakosok mozgósítását nemegyszer a rendőrség erődemonstrációja idézte
elő (a téeszellenes hangulatot egyes községekben a kollektivizálás irányítói egy-egy hangadónak tartott lakos letartóztatásával akarták megfékezni): a fenyegetett társaik védelmére
összegyűlt tömeg egyben a kollektivizálás ellen is tüntetett.
A kollektivizálás elleni nyílt és kollektív tiltakozás egyike volt a nyírcsaholyi asszonytüntetés.

A nyírcsaholyi asszonytüntetés
1960. február 26-án a Szabolcs-Szatmár megyei Nyírcsaholy községben több száz asszony
vonult a tanácsháza elé azzal a céllal, hogy visszaszerezzék az előző hetek téeszszervezési
kampánya során a férjeik által kényszerből aláírt belépési nyilatkozatokat. Az asszonyok
tüntetését a rendőrség oszlatta fel. A nyírcsaholyi asszonytüntetés történetének rekonst
ruálásához kétféle forrásanyag állt rendelkezésemre. Egyrészt a rendőri kivizsgálás során
létrehozott nyomozati, illetve bírósági iratok,6 másrészt a tüntetés néhány résztvevőjének
több mint fél évszázaddal az események után keletkezett visszaemlékezése.7

Nőtüntetések
A Mátészalkához közeli, akkoriban háromezer lakosú község asszonyainak akciója sok
rokon vonást mutat azokkal a tömegmegmozdulásokkal, amelyeket az ötvenes években
egy-egy településen a helyi társadalom nőtagjai szerveztek. Többnyire az élelmiszer-ellátás
6 ÁBTL

3.1.9. V-147447.
interjúkat a szerző készítette 2010-ben. A visszaemlékező nyírcsaholyi lakosok: Bartku Gyuláné,
Egri Mihályné, Istók Gyula, Kicsák Jánosné, Korbács Sándorné, Németh László, Soltész Gyuláné, Sváb
Sándor, Varga Sándorné.

7 Az
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hiányosságai generálták ezeket a tüntetéseket. Az asszonyok feladata volt ugyanis a család
biztonságos ellátása, a férjről, a gyerekekről, az idősekről való gondoskodás. Ők szembesültek közvetlenül a beszerzési nehézségekkel is. 1950 nyarán például a Szabolcs-Szatmár
megyei Ibrány községben azért vonultak az asszonyok a tanácsháza elé, mert aratási időben nem volt megfelelő a község liszt- és kenyérellátása, a helyi kis kapacitású, államosított
malmot pedig gazdaságtalan működésre hivatkozva leszerelték.8
A másik jellegzetes szituáció, amelyben az asszonyok késznek mutatkoztak a közös fellépésre, általában akkor alakult ki, amikor a helyi társadalom egy-egy, rendszerint férfi tagját
a letartóztatás veszélye fenyegette. Az asszonyok viselkedését itt is a gondoskodó attitűd befolyásolta. Ha ugyanis a családfő kiesett a munkából, annak a család megélhetését biztosító
gazdaság látta kárát. Hasonló célból fogtak össze a nyírcsaholyi asszonyok is, hiszen a kollektivizálással létfenntartásuk addigi alapját, a paraszti kisüzemet veszítették el. A gazdálkodók
a hivatalos propaganda ellenére, amely a kollektív nagyüzem előnyeit hirdette a szétaprózott
parcellákkal szemben, a termelőszövetkezetben az elszegényedést, a bizonytalanságot látták,
amit a működő téeszekről szerzett tapasztalataik is megerősítettek.
A nőtüntetések értelmezése kapcsán gyakran felmerül az a hipotézis, hogy a nők azért
vállaltak aktív szerepet a veszélyes akciókban, mivel a „gyengébb nem” renitens képviselői
vel a hatalom elnézőbben bánt. Kevésbé alkalmaztak velük szemben erőszakot, és büntetésük sem volt olyan szigorú, mint a férfiaké. Ebből a feltételezésből kétféle következtetés
adódhat. Egyrészt a nők kevésbé érezték veszélyesnek akciójukat, másrészt a férfiak maguk
helyett a nőket küldték tüntetni. Ők meghúzódtak a háttérben, de a kezdeményezés és az
irányítás a kezükben maradt. Az utóbbi elképzelés jellemezte általában e tüntetések rendőri
kivizsgálása során keletkezett nyomozati iratokat is. A hatalommal való szembeszegülésben a passzívnak látszó férfiakat aktív személyeknek, a ténylegesen tüntető nőket pedig
csupán a férfitervek szolgai végrehajtóinak igyekeztek feltüntetni. A történetíró által dekódolt szövegek azonban sokkal inkább arról árulkodnak, hogy az asszonyok a férfiakkal
egyenrangú szereplői és sokszor önálló cselekvői voltak ezeknek az akcióknak. Ennek a
nyírcsaholyi asszonytüntetés különösen meggyőző példája lehet.

Erőszakos kollektivizálás – kollektív erőszak
Nyírcsaholyban az év elején elkezdődött erőszakos téeszszervezési kampány során harminchat gazda kivételével valamennyi gazdálkodót beléptették az 1948 őszén alakult
Vörös Csillag Termelőszövetkezetbe.9 A kollektivizálás ebben a községben is a gazdálkodók akarata és érdekei ellenére, az erőszak különböző formáinak alkalmazásával történt.
A nyírcsaholyi római katolikus plébánián vezetett Historia Domusba a következő bejegyzés került a kollektivizálásról:
8 Stefán

József és társai, 1950. (Ibrány). ÁBTL 3.1.9. V-36106.
nyírcsaholyi Vörös Csillag Tsz üzemi pártszervezetének taggyűlése, 1959. IX. 11. MNL SzSzBML
XXXV.38.7.d.6.

9 A
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Amitől rettegve félt a község, bekövetkezett. Megkezdődött községünk szocializálása. Ellepték
községünket az agitátorok. Először főképpen pedagógusok jöttek, akik többnyire kellemes
emberek voltak. Az emberek azonban nem akarták aláírni a belépési nyilatkozatot. Ekkor jött
az erősebb modorú brigád. Ez azután megtörte az ellenállást, fokozatosan. Ennek minden
eszköz jó volt!10

A szervezést Nyírcsaholyban is jórészt idegen, főleg Mátészalkáról érkező agitátorok
végezték. Az „erősebb modorú brigád” meggyőzési módszereiről – érthető módon – nem
szólnak a nyomozás során keletkezett iratok.11 A nyírcsaholyi lakosok emlékezetében
azonban kitörölhetetlen nyomot hagyott a szervezési kampány. Az erről szóló történeteik
a lakosság megfélemlítéséről, kiszolgáltatottságáról vallanak. A legtöbb visszaemlékező az
agitálók nagy számát és gyakori megjelenését emelte ki: „Csoportokban voltak, akik az
embereket hajtották befele a téeszbe. 12-en, 15-en, volt, amikor 22-en is bementek, hogy
nem tudtak leülni, állva ott dumáltak. Az embereket nem hagyták pihenni, háborgatták.”12
A leggyakoribb védekezési technika itt is az elrejtőzés volt. A szervezés idején egy-két
napra elhagyták a falut, rövid időre rokonoknál, ismerősöknél húzódtak meg: „Hát ugye
jártak agitálni, […] hát, ameddig tudtunk, bujkáltunk, hogy na hát, ne menjünk be a
téeszbe.”13 A hetekig tartó agitálás során azonban előbb-utóbb mégis megtalálták őket az
agilis „népnevelők”: „Akkor anyuék meglógtak, elmentek Hodászra. Manyival [az elbeszélő testvérével] ketten otthon voltunk, ránk jöttek. Na, az iskola igazgatója, az járt agi
tálni ki, […] kivallottuk, hogy elmentek Hodászra. Felmentek Hodászra értük.”14
A visszaemlékezők elbeszélései szerint a téeszszervezők „meggyőzési” módszerei a
szép ígéretektől a fizikai bántalmazásig terjedtek. Kezdetben a termelőszövetkezet előnyei
ről próbálták győzködni a gazdákat: „[U]gye voltak itt az agitálók. Tessék meghinni, hogy
[…] tizenhányan is bejöttek, és akkor mondták, egyik ezt, másik azt […] [H]ogy milyen
jó lesz… Hát, ha olyan nagyon jó, akkor miért kell annyira a népet beszorítani?”15 Miután
azonban a szervezők látták, hogy a közös gazdálkodás fölényéről szóló érveik nem hatnak
a csaholyi gazdákra, más taktikát választottak. A kollektivizálás elkerülhetetlenségére helyezték a hangsúlyt, azt igyekeztek kiemelni, hogy hiába minden ellenállás, ennek min-

10 Idézi

Cservenyák 1993, 230.
Kovács József a kollektivizálás során alkalmazott erőszak három típusát különbözteti meg. Az első
csoportba a verbális, pszichikai presszionálás módszereit sorolja (például fenyegetés, beidézés a
tanácsházára, házkutatás, tömeges felsorakoztatás után a belépési nyilatkozat aláírásának parancsba
adása, élelmiszer- és italzsákmányolás, garázdaság). A másodikba az „adminisztratív eszközök” tartoznak (például a munkakönyv visszatartása, rokonok elbocsátása munkahelyükről, katonai besorozás, a gyermekek iskolából, óvodából való kizárása). A harmadik csoportot a fizikai erőszak különböző formái alkotják (például utcáról való elhurcolás, éjjeli rajtaütés, lövöldözés, gumibothasználat,
fegyveres üldözés, kínzás, verés). Ö. Kovács 2012, 364–365.
12 Istók Gyula visszaemlékezése.
13 Korbács Sándorné visszaemlékezése.
14 Egri Mihályné visszaemlékezése.
15 Kicsák Jánosné visszaemlékezése.
11 Ö.
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denképpen meg kell lenni: „Hát bejöttek, és akkor szervezték, hogy ez ilyen jó lesz, az
olyan jó lesz, úgyis be kell menni, […] ha tetszik, ha nem, ezt úgyis végre kell hajtani.”16
A gazdák viselkedését nagyban meghatározták a szervezők erőszakoskodásáról elterjedt hírek. A fizikai és lelki bántalmazástól való félelem volt alapvetően az az erő, amely
– ahogy az egyik visszaemlékező fogalmazott – „behajtotta”, „beverte”17 az embereket a
téeszbe. A falu tekintélyesebb és hosszasabban kitartó gazdáit behívatták a tanácsházára,
amely egyben az agitátorok főhadiszállása is volt, és ott már keményebb módszerekkel
próbálták „meggyőzni” őket: „Na, és mikor az embereket felhívták a tanácsházára, ott is
voltak hárman-négyen, aztán az én apámat […] is odaállították fél lábon a forró kályha
mellé, és lökdösték nekifele. Hát oszt ugye, az öreg […] hát aláírta.”18
Az agitációs brigádok elvonulása után – akik megelégedtek a belépési nyilatkozatok
aláírásának kikényszerítésével – látszólag megváltoztak az erőviszonyok a községben.
A téeszszervezők tömegei helyett a téeszekbe kényszerített emberek ekkor csupán néhány
helyi és járási tanácsi funkcionáriussal és pártaktivistával találták szemben magukat, akiknek a téeszek úgynevezett megszilárdítása volt a feladata. El kellett érniük, hogy a gazdák
kapitulációjának jelképes aktusa (a belépési nyilatkozat aláírása) valódi behódolás legyen,
vagyis rávegyék őket az új helyzet elfogadására. Az ellenük való fellépés nagyobb sikerrel
kecsegtetett, mint a kampány idején a téeszszervezők tömegeivel való szembeszállás.
A gazdák kezdetben továbbra is egyénileg próbáltak meg védekezni. A parasztudvarokon megjelenő leltározó brigádokat, akiknek a „közösbe” beadandó gazdasági eszközök
és állatok összeírása volt a feladatuk, több portáról is elkergették, vagy nem írták alá az
elkészült leltárt. A községben a február közepén-végén uralkodó hangulatot így jellemezte
a római katolikus plébános:
Sok könny, sok jaj, sok szomorúság és bánat borong a lelkeken. Úgy ülnek az emberek elosztott vagyonkájuk romja fölött, mint a bánat ércbeöntött szobrai, mert úgy érzik, hogy kihúzták lábuk alól a biztos talajt, és félelemmel, szorongással és alig leplezett dühvel néznek az ismeretlen, az új életforma elé.19

Ebben a feszült hangulatban terjedtek el azok a hírek a községben, hogy a közeli falvakban a lakosság tüntetéseinek hatására visszaadták a belépési nyilatkozatokat. Azt is
lehetett hallani a mátészalkai piacon és a vasútállomáson a vonatra várakozó emberek
között, hogy egyes helyeken asszonyok voltak a tüntetők. Az információt piacozó asszonyok vitték haza Nyírcsaholyba. Úton hazafelé azt is elhatározták, hogy még aznap ők is
tüntetést szerveznek, összehívják a községbéli asszonyokat a tanácsháza elé, és visszakövetelik belépési nyilatkozataikat.20

16 Németh

László visszaemlékezése.
Gyula visszaemlékezése.
18 Istók Gyula visszaemlékezése.
19 Idézi Cservenyák 1993, 230.
20 Jegyzőkönyv Sváb Sándorné kihallgatásáról, 1960. február 27. ÁBTL 3.1.9. V-147447. 27.
17 Istók
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Az asszonyok a toborzást is maguk végezték. Egyenként, illetve kisebb csoportokban,
utcáról utcára haladva járták a falut, és szólították fel asszonytársaikat a délutáni tüntetésen való részvételre. A mozgósítás egyik résztvevője így beszélte el a történteket ötven
évvel később:
De azt is megmondom, hogy a szervezők között is ott voltam […] [B]elemenős voltam, nem
szégyenlem én megmondani […] Megyünk elöl karonfogva Gyarmati Pistánéval […] sorakoznak utánunk, […] tán olyan 30-40 között voltunk, […] beszólunk ide is, oda is […] Kint
van Mizsák Juliska néni, az kijött a zajra. Na, Juliska néni, tessék közénk állni, mondom, mert
kolhoz lesz belőle, hogyha nem jön közénk! […] [M]együnk az állomás fele, a második házban ott lakott ilyen anyám-féle rokon […] Mondom neki, Juliska néni, jöjjön csak ide közénk,
mert, mondom, betoszítanak a kolhozba bennünket.21

Három és fél négy között mintegy két-háromszáz asszony gyűlt össze a tanácsháza
előtti piactéren. A visszaemlékezők a tömeg nagyságát elsősorban nem a tüntető asszonyok számának megbecsülésével, hanem a sokaság rendkívüli méretére utaló jelzőkkel,
valamint a tömeg által elfoglalt terület nagyságának bemutatásával érzékeltették: „Mán itt
aztán olyan nagy volt a gyülekezet, hogy azt el nem lehet képzelni”,22 „Valóban tényleg látom én, hogy a görög templom előtt […], rengeteg nép […] áll”,23 „Az egész falu asszonya
feljött”,24 „[…] mindenki az utcán vót”.25
A leírások szerint több gyerek is volt a tüntetők között. Odavonzotta őket a piactéren
összegyűlt kiabáló asszonytömeg szokatlan látványa. A tüntetést gyerekként átélők is számos emléket őriznek az asszonytüntetésről. Az 1960-ban tízéves Németh László a következőképpen mutatta be az általa szemlélt eseményeket: „[…] mink gyerekek ott játszottunk a templomkertben […], kardoztunk, vívtunk […] És tudja, mikor volt ez az
asszonyforradalom, hát ugye itt zajlott le, én akkor is itt lógtam […] mikor jött a tömeg,
akkor én mint gyerek nem tudtam […], hogy ki szervezte ezeket a női csoportosulásokat,
hogy ki indította el […], azt tudtam, hogy a nyilatkozatokat akarták a nők”.26 Egy másik
visszaemlékező elbeszélése szerint még az ő akkor négyéves kisfia is emlékszik az utcáról
utcára vonuló asszonyok csoportjára: „Azt mondja, mint gyermek ők szaladtak többen, és
hogy ment a nép, mint a processzió.”27
A visszaemlékezők szerint az asszonyok – valószínűleg a körmenetek mintájára –
templomi zászlók alatt akartak felvonulni a tanácsháza elé. Úgy gondolták bizonyára,
hogy a „szent lobogók” jelenléte bátorságot ad nekik, megerősíti összetartozásuk tudatát,

21 Kicsák

Jánosné visszaemlékezése.
Jánosné visszaemlékezése.
23 Kicsák Jánosné visszaemlékezése.
24 Istók Gyula visszaemlékezése.
25 Bartku Gyuláné visszaemlékezése.
26 Németh László visszaemlékezése.
27 Varga Sándorné visszaemlékezése.
22 Kicsák
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nagyobb hangsúlyt ad követelésüket. Kérésüket azonban a római katolikus plébános házvezetőnője – a plébános távollétében – nem teljesítette.
A tanácsház előtt tüntető asszonyok hangos kiabálással, valamint fenyegető gesztusokkal nyilvánították ki elégedetlenségüket és adtak hangot követelésüknek. „[A]zt kiabáltuk, hogy nem kell a téesz, nem kell a téesz, vissza a nyilatkozattal […] nem akarunk
csajkábúl enni!”28 Az egyik téeszszervező tanúvallomása szerint: „Állandóan azt kiabálták
kórusban és egyénileg is, hogy nem kell kolhoz, nem kell téesz, mindent vissza, adják vis�sza a belépési nyilatkozatot. Én megkérdeztem tőlük, hogy mit akarnak a belépési nyilatkozattal. Ők kifejtették, […] hogy »El akarjuk égetni, meg akarjuk semmisíteni«.”29 A vis�szaemlékezők szerint is az volt az asszonyok terve, hogy megsemmisítik a kényszerből
aláírt belépési nyilatkozatokat. Úgy gondolták, hogy ha nincs nyilatkozat, akkor az ő
téesztagságuk is érvénytelen. „Azt’ mikor már a falut beverték, az asszonyok összebeszéltek, és akkor jöttek ide a tanácsházára kérni kifele a belépési nyilatkozatot, hogy összetépik.”30 „Na, de itt az volt benne a […] pakliban, […] hogy betörünk, bemegyünk, bevonulunk a tanácsházára és a nyilatkozatot összetépjük.”31
Követelésük jogossága mellett azzal érveltek, hogy ők nem önként, hanem erőszak
hatására léptek be a téeszbe. „A tömegből egyre kiabáltak többen is, és egyszerre is, hogy
»Követeljük a belépési nyilatkozatot, adják vissza, csak beerőszakoltak, elrabolták tőlünk
a vagyonunkat, piszkos komonisták! Nem akarunk téeszt!«”32 – számolt be az eseményről
a járási rendőrkapitányságnak írt jelentésében Tóth Bálint rendőrőrmester. Tőkei István
téeszelnök pedig ezt vallotta kihallgatása során: „A népnevelőket is sértegették hangos
szóval, azt kiabálták, hogy aktatáskás ingyenélők, kényszerítették őket arra, hogy aláírják
a nyilatkozatot.”33 Valószínűleg a templomi prédikációk erkölcsi tartalmú jelképes példabeszédeit használta mintának Sváb Sándorné, amikor a tüntetők igazát az alábbi módon
próbálta megértetni a lecsendesítésükön fáradozó népnevelőkkel:
Az egyik kiküldöttnek mondottam, hogy a rajta lévő kabátot adja nekem, aki azt mondotta,
hogy azt ő kereste, nem adhassa. Én erre azt válaszoltam neki, hogy én is úgy kerestem a földemet, és az éppen úgy az enyém, mint ahogy a kabát az övé.34

Hasonló tartalmú Sváb Sándornénak az a kijelentése is, amit az egyik visszaemlékező
idézett fel: „Sváb Irma néni. Az is, szegény, a Vasút utcáról indult. Jaj, de tudott kiabálni!
»A baj jöjjön rájuk! – aszongya. – Ezért neveltem én fiatalon a tarlóban a gyermekemet,
éhen-szomjan, hogy megvegyem azt a pár hold földet […], hogy ne vágjam mindig a más
28 Korbács

Sándorné visszaemlékezése.

29 Jegyzőkönyv Endrész László kihallgatásáról, Nyírcsaholy, 1960. február 28. ÁBTL 3.1.9. V-147447. 224.
30 Istók

Gyula visszaemlékezése.
Jánosné visszaemlékezése.
32 
Tóth Bálint jelentése a Mátészalkai járási rendőrkapitányságnak 1960. március 8. ÁBTL 3.1.9.
V-147447. 172.
33 Jegyzőkönyv Tőkei István kihallgatásáról, Nyírcsaholy, 1960. február 28. ÁBTL 3.1.9. V-147447. 200.
34 Jegyzőkönyv Sváb Sándorné kihallgatásáról, Mátészalka, 1960. február 27. ÁBTL 3.1.9. V-147447. 27.
31 Kicsák
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kalászát, hanem a magamét. Hogy ezek vegyék el? Adják vissza!«”35 A kiabáló asszonyok
fenyegető gesztusokkal adtak nyomatékot követelésüknek. Egy rendőri jelentés szerint
„még a passzívabb asszonyok is vizes kannákkal és kézzel fenyegetőztek”.36
Az asszonyok nem csupán az erőszak verbális eszközeit használták céljaik elérésére.
Miután látták, hogy szidalmazó, fenyegető szavaik hatástalanok, készek voltak a fizikai
erőszakra is: be akartak jutni a tanácsháza épületbe, hogy maguk kerítsék elő a belépési
nyilatkozatokat. Benyomulásukat a bent tartózkodó férfiak – a tanácselnök, a tanácstitkár,
néhány tanácsi alkalmazott, a helyi rendőrőrs parancsnoka, a téeszelnök, továbbá a leltározó bizottság tagjai – először közös erővel próbálták megakadályozni. Sikertelenül. A nők
erőfölényét látva adott parancsot a községi tanácselnök a falufelelős rendőrnek a gumibot
használatára, ami végül meghátrálásra kényszerítette a behatolókat. Az asszonyok bántalmazása, illetve a menekülő, sikoltozó, jajgató nők látványa csak fokozta a kint maradottak
harci kedvét. Még egyszer megkísérelték a behatolást, ami az előzőhöz hasonlóan végződött. Tóth őrmester így magyarázta később, kihallgatása során a gumibot használatának
szükségességét:
Mivel más megoldást a behatolás megakadályozására nem találtam, velük szemben gumibotot
használtam, és ezek után kinyomultak. Majd újból másik csoport jött előre […], de azokat is
visszaszorítottam a gumibot használatával, kb. 15-20 személlyel szemben használtam gumibotot, kit hol ért.37

A visszaemlékezők az asszonyok nézőpontjából adták elő a tanácsházára való behatolás történetét: „És ahogy mentünk volna befele a tanácshoz, egy rendőr volt itt csak, oszt
ugye a gumibotot használta […] Én voltam a negyedik sorban, az volt az istenadta szerencsém. Sváb Sándorné, meg akkor az a Bözsi néni, meg Hamulyák Jani bácsinak a felesége,
azok mentek az első csoporttal. Verte, ütötte ez a rendőr… csúnyán összepocsékolta az
arcát.”38 „Mert pont mikor odaértünk [a tanácsháza ajtajához], Hamulyák Jánosnét a gumibottal a rendőr megütötte. És már mink is nyomultunk előrefele, azt’ én mondtam neki,
hogy szégyellje magát, egy ilyen idős asszonyt ütni! Meg hát szóval, ami a számra jött,
mindent mondtam. Majd azt’ csak kiabáltunk, csak, de nem tudtunk bemenni, mert mán
akkor volt rendőrerősítés is, nem egy rendőr volt.”39
Miután másodszor is kiszorították az asszonyokat a folyosóról, Endrész László, a
mátészalkai pártaktivista elhatározta, hogy fényképeket készít a tüntetőkről. Úgy gondolta, hogy a felvételek a részvevők azonosításakor fontos bizonyítékok lesznek. Így is történt.
Kihallgatása során a következőket mondta az asszonyok reakciójáról:

35 Bartku

Gyuláné visszaemlékezése.
László és Németh József rendőr főhadnagyok jelentése, 1960. március 10. ÁBTL 3.1.9.
V-147447. 286.
37 Tóth Bálint jelentése, 1960. március 8. ÁBTL 3.1.9. V-147447. 172.
38 Kicsák Jánosné visszaemlékezése.
39 Korbács Sándorné visszaemlékezése.
36 
Szilágyi
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[B]eugrottam az elnöki szobába, ahol a fényképezőgép fel volt akasztva a fogason, onnan leemeltem és több fényképfelvételt készítettem a tüntető tömegről […] Amikor észrevette Sváb Sándorné, hogy én fényképfelvételeket készítek, akkor a tömegnek kiadta a parancsot, hogy mindenki forduljon el és szoknyájukat húzzák fel, hogy ne lehessen felismerni a fényképfelvételen
őket. Van olyan felvétel is, ahol az asszonyok a feneküket mutatták és az lett lefényképezve.40

Vajon mi késztette az asszonyokat „hátsó részük” megmutatására? A gesztusnak
többféle értelmezése is lehet. Az ellenszegülés jelzésén túl megsérteni, bosszantani, lebecsülni, kicsúfolni akarták ellenfeleiket, és részben talán komikus hatásúnak is szánták.41
A vizsgálati anyaghoz csatolt fényképfelvételek közé sajnos a fenékmutogatós képek nem
kerültek be, azokat bizonyára „kiselejtezte” az állambiztonság. Később is készültek fényképek. A járási székhelyről érkező rendőrök fotóst is vittek magukkal, aki egyes visszaemlékezők szerint egy autó tetejéről, mások szerint a görögkatolikus templom kerítéséről készített felvételeket a tüntetőkről.
Háromnegyed öt körül érkeztek ki Nyírcsaholyba a járási és a megye több járásából
is mozgósított rendőrök (létszámuk nincs megemlítve az iratokban). Ekkor határozta el
Németh Pál és Cservenyák Mihály, hogy félreverik a római katolikus templom harangjait.
Céljuk az lehetett, hogy a tüntető asszonyok védelmében összecsődítsék a falu többi lakóját, elsősorban nyilván a férfiakat. A riasztás hatásáról ellentmondó leírások vannak a nyomozati iratokban. A bírósági ítélet szerint a tömeg nem gyarapodott jelentősen a harangok
félreverése után. A hatalom erődemonstrációja megtette a hatását, az asszonyok egy része
már a felvonuló rendőrök láttán meghátrált, és hazament. A téren maradt ötvenfős kis
csoportot fél hétkor zavarta szét végül a rendőrség.
A tömeget feloszlató rendőrök, valamint a menekülő tüntetők viselkedéséről szintén
csak a visszaemlékezésekből tudhatunk meg részleteket. A nyomozati iratok a karhatalom
közbeavatkozásáról csak röviden tesznek említést. A falufelelős rendőr például csupán
annyit írt erről jelentésében, hogy „kb. 18 ó. 30 perckor lett a tömeg szétoszlatva a rendőrség által”.42 A tüntetésre visszaemlékezők azonban részletesen beszélnek a tömegoszlatás
során szerzett élményeikről. A rendőrök – elbeszéléseik szerint – gumibottal próbálták
kiűzni a tüntetőket a térről és válogatás nélkül mindenki ellen felléptek: „ütötték-vágták az
asszonyokat”,43 „ott mindenkit ütöttek-vágtak”,44 „úgy ütötték őket, mint ló a répát”,45
„ott nem volt se kegyelem, irgalom, ott ütöttek”.46
A nyírcsaholyi tüntetés szervezése és az abban való aktív részvétel vádjával öt as�szonyt és a harangokat félreverő két férfit ítélte el a bíróság. Termelőszövetkezet intézmé40 Jegyzőkönyv

Endrész László kihallgatásáról, Nyírcsaholy, 1960. február 28. ÁBTL V-147447. 224.
sikeres demonstrációban gyakori a rögtönzés, a pillanatnyi lelemény, egyet-mást a népünnepélyek
hangulatából is magukon viselnek. Bőséggel buzog a politikai és a népi humor…” Pataki 1998, 173.
42 
Tóth Bálint jelentése a Mátészalkai járási rendőrkapitányságnak 1960. március 8. ÁBTL 3.1.9.
V-147447. 172.
43 Istók Gyula visszaemlékezése.
44 Németh László visszaemlékezése.
45 Sváb Sándor visszaemlékezése.
46 Egri Mihályné visszaemlékezése.
41 „A
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nye ellen elkövetett izgatás bűntettében találták őket bűnösnek, és négy hónaptól két évig
terjedő börtönbüntetést (két esetben felfüggesztve) szabtak ki rájuk.47

Miért csak a nők tüntettek? A nyírcsaholyi Lysistrate
A nyírcsaholyi asszonytüntetés kapcsán még egy kérdést fel kell végül vetni. Vajon miért
nem vonták be a község minden lakóját, miért hagyták ki a férfiakat? A nyomozati iratokban, elsősorban a rendőrtisztek jelentéseiben megjelenik a nőtüntetésekkel kapcsolatban
gyakran felmerülő hipotézis az asszonyokat a háttérből irányító férfiakról. A nyírcsaholyi
férfiak bizonyára reménykedtek abban, hogy a felvonuló asszonyoknak esetleg sikerül valamit változtatniuk a kialakult helyzeten, de nem ők vették rá a nőket a tüntetésre. Mint
láttuk, az asszonyok a férfiaktól függetlenül, önállóan szervezték meg és bonyolították le
megmozdulásukat. Sőt, Nyírcsaholy esetében aktivitásukat többek között éppen a férfiak
passzivitása generálta. Némely megnyilvánulásukból ugyanis arra következtethetünk,
hogy megítélésük szerint a férfiak nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy a falu
elkerülje a kollektivizálást, hagyták, hogy elvesszen megélhetésük és önállóságuk alapja, a
föld, a gazdaság. Az aktivizálódó asszonyok a család biztonságát nem az általuk elvárt
eréllyel védelmező férfiak helyett léptek akcióba.
Vajon hogyan alakulhatott ki a csaholyi asszonyokban (illetve közülük többekben) ez
a vélekedés? Úgy gondolhatnánk, hogy miután ők is elszenvedői voltak a kollektivizálási
kampánynak, saját maguk is megtapasztalhatták a magánszférába behatoló szervezők erőszakos módszereit, így a belépési nyilatkozatot aláíró családfő döntését ők is elkerülhetetlen lépésnek, nem pedig idő előtti kapitulációnak tartották. Vagy talán másként élték meg
a nők, és másként a férfiak a kollektivizálást?
Valószínűleg alapvetően azonos tapasztalatokat szerzett mindkét társadalmi nem, de
mégis lehettek különbségek. Az erőszak inkább a családon belüli döntéshozó, a családfő, a
férfi ellen irányult. A szervezők őt keresték fel, őt kívánták meggyőzni vagy megfélemlíteni, az ő aláírását szerették volna látni a belépési nyilatkozaton. Nem véletlen, hogy az agitátorok elől a férfiak rejtőztek el, az asszonyok többnyire otthon maradtak. Fizikai bántalmazás is főleg a férfiakat érte. Elsősorban őket hívták be a tanácsházára „elbeszélgetni”.
A férfiak korai (legalábbis az asszonyok szemében korai) meghátrálásának hátterében
minden bizonnyal ott rejlenek a háborúban és a hadifogságban szerzett tapasztalataik is.
Elképzelhető tehát, hogy amikor a lelkileg és fizikailag meggyötört férfiak feladták az ellenállást, a nők ezt a gyengeség jelének tekintették, és további kitartásra buzdították őket.
A kollektivizálásról szerzett némileg eltérő női és férfi tapasztalatok figyelembevétele
nélkül nem igazán tudnánk értelmezni azt a jelenséget, amely a nyírcsaholyi asszonytüntetés egyik jellegzetessége volt. A tüntető asszonyok ugyanis nemcsak a kollektivizáló hatalmat akarták befolyásolni demonstrációjukkal, hanem a férjeiket is. Nemcsak a belépési
47 A

Nyíregyházi Megyei Bíróság ítélete Sváb Sándorné és társai ügyében, 1960. május 24. ÁBTL 3.1.9.
V-147447. 317.
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nyilatkozatok visszaadását követelték, hanem felszólították egymást a férfiak elleni sztrájkra, a házasélet megtagadására is. A falu egyik „nagyhangú egyénisége”, a negyvenhét éves
Kicsák Józsefné ötlete volt az asszonysztrájk:
Én kijelentettem […] [a tüntető asszonyok] előtt – mondta Kicsák Józsefné kihallgatása során –, hogy az asszonyoknak sztrájkba kell lépni, ne feküdjenek a férjük mellé, ne éljenek házas életet, amíg a belépési nyilatkozatot vissza nem kapjuk. Ezt kiabáltuk, hogy vegyék át a
többi asszonyok is. Én ezt az elhatározást a személyemre vonatkozóan is komolyan vettem,
ezért mikor hazamentem, a férjemnek megmondottam, hogy amiért a téeszbe belépett, így
nemileg nem közösülök vele.48

Az érdekérvényesítésnek ezzel a paraszti társadalomban (is) szokatlan eszközével akarták a férfiakat felrázni, aktivizálni, cselekvésre bírni. Még ha csupán pajzán ötletnek is szánta
az asszony, a nyírcsaholyi Lysistrate49 a nők szexuális sztrájkját, akkor is jól jelzi az asszonyok
férjükkel szembeni elégedetlenségét. A téeszből kimaradó harminchat gazda annak a bizonyítéka lehetett számukra, hogy nem a belépés volt az egyedüli alternatíva. Azt gondolhatták, hogy ha férjük nem védte meg a család biztonságos megélhetését jelentő gazdaságot,
akkor ők is megtagadhatják a férj iránti „házastársi kötelességük” teljesítését.
A rendelkezésünkre álló források nem teszik lehetővé, hogy a nyírcsaholyi férfiak
nézőpontjából is megvizsgáljuk a kérdést: vajon ők hogyan látták a kollektivizálás során
tanúsított magatartásukat, milyen tényezők hatására adták fel végül a kezdeti ellenállást?
Csupán azokat a magyarázatokat foglalhatjuk itt össze röviden, amit az ötvenes évek végi
kollektivizálási kampány meglepően gyors „sikerének” okát kereső kutatók fogalmaztak
meg. A történeti irodalomban általában elfogadott nézet szerint elsősorban az 1956-os
forradalom bukása és a megtorlások tapasztalata alakította ki azt a tudatot a magyar társadalomban, hogy innentől nem lehetséges más út, mint a Szovjetunióé. Ezt a tanulságot
a parasztság, amelynek az 1956-os forradalom, bukása ellenére is, – átmenetileg – pozitív
változásokat hozott, a kollektivizálás 1959-es újrakezdése után vonta le. Immár harmadszor igazolódott be, hogy a hatalom az egyéni gazdálkodást csak átmenetileg támogatja,
majd minden eszközzel felszámolására törekszik. A kivárásra, a gazdaságpolitika megváltozására építő paraszti stratégia csődöt mondott. A kollektivizálási kampány során a szervezők jó érzékkel ismerték fel ezt a társadalom-lélektani jelenséget, és agitációjukat
– az erőszak legkülönbözőbb megnyilvánulási formái mellett – a kollektivizálás elkerülhetetlenségének és az ellenállás hiábavalóságának hangsúlyozására építették.
Amennyiben a nyírcsaholyi példán teszteljük a fenti hipotézist, igazolhatónak tűnnek
azok a nézetek, amelyek szerint a falusi társadalom elvesztette hitét abban, hogy megőrizheti magántulajdonát és az ezzel járó relatív személyi és gazdasági autonómiáját. A tiltakozás
reménytelenségét, az ellenállás értelmetlenségét, valamint azt, hogy ezentúl a megvál
48 Jegyzőkönyv

Kicsák Józsefné kihallgatásáról, 1960. március 7. ÁBTL 3.1.9. V-147447. 57.
egyik vígjátékának főszereplője, aki az athéni asszonnyal együtt a házasélet megtagadásával próbálta meg az athéni férfiakat a spártaiakkal való békekötésre kényszeríteni.

49 Arisztophanész
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tozott körülményekhez való sikeres alkalmazkodás a túlélés feltétele, úgy tűnik, Nyír
csaholyban a férfiak előbb belátták, mint az asszonyok.
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Bekerítés és társadalmi ellenállás
A parasztság kollektivizálása Zalában az 1956-os forradalom után

Rákosi Mátyás 1948. augusztus 20-án, Kecskeméten elmondott programbeszéde1 után
– ideértve a leendő helyi végrehajtókat és a végrehajtást elszenvedőket – csak kevesen sejtették annak radikális társadalomátalakító célzatát. A megtévesztő propagandaszöveg, a
„szövetkezetesítés” álarca mögött megbúvó szándék, a gyakorlati megvalósítás évtizedei
során szétbomlasztotta a magyar parasztság (több) évszázados szövetét, máig kiható megrázkódtatást okozva a vidéki közösségekben.
A választott téma felől közelítve, Zala megye több olyan sajátos vonást is hordozott,
amely megkülönböztette nemcsak az ország többi nagytérségétől, de a vele legtöbb közös
tulajdonságot felmutató nyugat-dunántúli régiótól is. Az 1945-ös földosztás megyei eredményét egyfajta kiindulópontnak is tekinthetjük az olykor szélsőségként is jelentkező
egyediségek vizsgálatakor. A reform során juttatott föld átlagos nagysága Zalában mindössze 2,8 kataszteri holdat (1,6 hektár) ért el, ennél alacsonyabb értékek csak Heves
(2,6 kataszteri hold) és Nógrád (2,7 kataszteri hold) megyékben alakultak ki. Ennek több
oka is volt, így például a kevés szántó, azon belül is a kevés nagybirtok, ugyanis a viszonylag nagyobb részarányt kitevő erdőket államosították, a réteket, legelőket pedig részben
községesítették. A domborzati viszonyok következtében a birtokok tagoltabbak voltak,
amit a művelési ágak mozaikossága is fokozott, továbbá a földek aranykorona értéke sem
volt kedvező.2 Az eleve kis méretű birtokok miatt a földosztás után a zalai gazdaságok
88,4%-a tartozott a 10 holdon aluli birtokcsoportba, míg a 25 kataszteri hold feletti kategóriába mindössze 1,1% került. Ezek a természeti adottságok és a birtokstruktúra nem
kedveztek a táblás művelést előtérbe helyező kollektív gazdálkodásnak. A sikertelenségtől
félve, emiatt az első körben sok göcseji faluban eleve nem is szerveztek szövetkezetet, vagy
megelégedtek az alacsonyabb szintű szervezeti formákkal. A következőkben röviden áttekintem az 1956 előtti kollektivizálási kísérletet Zala megyére vonatkozóan, hogy egészében is értelmezhetővé váljon a történet, és legyen mihez kötni, viszonyítani a forradalom
utáni eseményeket.

1 Rákosi

Mátyás beszélt Kecskeméten. Zala, 1948. augusztus 22. 1. Az országos tömegtájékoztatási eszközökből kevéssé, de az egyre szürkülő palettájú helyi sajtóból is inkább csak közvetetten szerezhettek
tudomást az érdeklődők Rákosi beszédének tényéről és tartalmáról. Online: http://www.nagykar.hu/
keptar/3291/33891.html 2019. március 4.
2 Béli 1977, 202.
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A negyvenes-ötvenes évek fordulóján a „vasalt nadrágosok” és az „aktatáskások”,
vagy másik oldalról a „népnevelők” megjelenése a falvakban már önmagában konfliktust
gerjesztett. Az ad hoc jelleggel kiküldött szervezők az ötvenes évek elején még sokszor
egyedül, esetleg párban, de mindenképpen kis csoportos keretek között, különösebb előkészítés nélkül tévedtek be a falvakba.3 Csak a megszervezett csoportok száma volt lényeges, e mögött minden más mutató elsikkadt. A kényszerítés eszközeinek széles repertoárja
volt, a fizikai erőszaktól kezdve a verbális agresszión át a zsarolásig. Az adózási szabályok,
a tagosítás, a beszolgáltatás, a békekölcsönjegyzés, az állatvágási, határsávbelépési engedélyek feletti rendelkezés, a gyermekek továbbtanulása, a „meseautó” emlegetése – és folytathatnám a sort – ostor és mézesmadzag is volt egyben.4
A kollektivizálás ebből a nézőpontból a „színlelt szocializmus”5 falvakat érintő, politikai bekerítési kísérleteként is értelmezhető. A vidéki közösségekben kialakult hagyományos gazdasági viszonyok szöges ellentétben álltak a végletekig központosított szocialista
tervgazdálkodás gondolatával. A jellege miatt nehezebben ellenőrizhető egyéni gazdálkodás felszámolása és közösségivé alakításának szándéka nem értelmezhető pusztán gazdasági kérdésként. A politikai hatalom csak úgy látta biztosítva a kierőszakolt gazdasági térnyerését, ha a helyi társadalom minden eresztékében jelen van. Így a gazdálkodási és
tulajdonviszonyok átformálása mellett legalább annyira fontosnak tartották a helyi mikrotársadalmak politikai megközelítését, ellenőrzés alá vonását és végül teljes uralását. A rezsim végrehajtó katonái a lehető leggyorsabban akartak eredményt felmutatni vagy legalábbis a tetteiket „eredményként” elbeszélni. A déli határsávból 1950 júniusában történt
első kitelepítési hullám után készült ávós napi jelentések büszkén számoltak be a parasztok
tömeges tszcs-be lépéséről, a „retrográd” erők jelentős részének eltüntetése után a többiek
„visszahúzódásáról”.6 A kollektivizálás arra is alkalmat kínált egyeseknek, hogy a korábban, jellemzően a háború alatt ténylegesen elkövetett vagy koncepcionálisan rájuk aggatott, utóbb kriminalizált „bűneikért” vezekeljenek, így például egyes esetekben meg lehetett szabadulni a nyilas, csendőr múlt hátrányaitól.7
3 Kiss

Sándor a két évtizeddel későbbi visszaemlékezésében 1949 és 1951 között egyedül, illetve másodmagával több mint ötven tszcs megszervezését vindikálta magának. Ha túlzott is, mégis jellemző a
nagyságrendi különbség az 1958 utáni szervezési metódushoz képest. MNL ZML XXXV.77.
4 „Az alakuló gyűlés [Pókaszepetk, 1953. február 14.] alkalmával Nagy János és Szanyi István középparasztok is bejelentették a csoporthoz való belépési szándékukat, mivel az alakuló gyűlést megelőző
napokban mindkét személynél a tanács elnöke és titkára adóbehajtás végett foglalást eszközölt.” Pókaszepetk, 1953. szeptember 16. MNL ZML XXXV.57.ah. 6. ő. e.
5 A „színlelt szocializmus” fogalmának bevezetéséhez lásd Ö. Kovács 2012, 50.
6 MNL ZML XXXV.57.ah. 4. ő. e. A retorziók hatására színlelt alkalmazkodást mint valóságos meggyőződést tüntették fel, így kerültek „jó hangulatú”, a „nagyüzemi gazdálkodás előnyeit tömegesen belátó”,
„az ország szocialista eredményeit elismerő” parasztok a jelentésekbe. Ha a káderek érdeke úgy kívánta,
másnap vagy akár ugyanazon jelentés másik részében – teljes önellentmondásba keveredve – az „ellenség aknamunkájának fokozódása” került elő. Ezen jellegzetes nyelvi világ elméleti megközelítéséhez
lásd Apor 2010, 69–75.
7 Részlet egy panaszlevélből: „A csoport [Ramocsa] 1950-ben alakult és az eltelt idő alatt 5 tsz elnöke
volt, akik közül 3 volt tagja a nyilas pártnak.” 1954. március 4. MNL ZML XXXV.57.bj. 6. ő. e.
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A háború, a holokauszt, a megszállás, valamint a rá következő számonkérések és nem
utolsósorban az ország szovjetizálása folyamatosan napirenden tartották az állami erőszakot, amely beépült a mindennapokba. A jogbizonytalanságban élés, az állandó (színlelt)
alkalmazkodás jellemző magatartásformává vált.8 A kollektivizálással szembeni ellen
állásnak hamar büntetőjogi minősítést adott a pártállam, bevonva ezzel az igazságügyi
szerveket is a gépezetbe.9 A tszcs elleni izgatás értelmezése tág határok között mozgott,
ahogy a büntetés mértéke is néhány hónaptól néhány évig is terjedhetett, tekintettel az illető osztályhelyzetére, mely tény egyúttal fényesen demonstrálta a polgári jogegyenlőség
megszűnését is.10
Az 1953 közepétől meghirdetett „új szakasz” politikája e „bűncselekmény”-fajta
megítéltségében nem hozott azonnal változást. A következő években azonban az ítéletek
fokozatosan enyhébbek lettek, a többéves börtönök néhány hónapra csökkentek, sőt egyre
inkább előfordult pénzbírság és felmentés is.11 Ugyanakkor gyorsan és látványosan nőtt a
parasztság, különösen a tszcs-ből kilépők „bizalmi indexe” a magángazdálkodás lehetőségeit illetően: „Megyénkben a mezőgazdasági kisgép kereslet a kormányprogram megjelenése előtt egészen gyenge volt. Dolgozó parasztságunk tartózkodott a mezőgép vásárlásától […] a kormányprogram megjelenése után dolgozó parasztságunk részéről soha nem
látott érdeklődés mutatkozott meg a mezőgazdasági kisgépek iránt. A raktáron lévő készletek napok alatt elfogytak, utánpótlást az ipar a kereslet arányában nem tudott biztosítani.”12 Több községben a kitagosított gazdák azonnal elkezdték művelni egykori saját földjüket, nem riadva vissza az esetlegesen súlyos büntetéstől sem. Bucsuta községben többen
az év elején betagosított egykori saját földjükön az új kormányprogram megjelenése után
azonnal szántottak, vetettek és kaszáltak, miután hárman börtönbüntetést kaptak. Az ítélet kihirdetése után a községi tanács elé vonultak az asszonyok, férjeik szabadon bocsátását követelve.13 A több tucat fősre duzzadt megmozdulásnak a rendőrség megérkezése
vetett véget.14
A gazdák földtulajdonlása nem egyszerűen egy polgári értelemben vett szimpla tulajdonviszonyt testesített meg. Az előbbi példa szereplői tisztában voltak cselekedetük (súlyos) büntetőjogi következményeivel, mégis megtették, ráadásul a gazdasági haszon biztos
8 Összefoglaló

jelentés a határsávból való kitelepítésekről. 1950. június 23. MNL ZML XXXV.57.bf. 45.
ő. e. Részlet a jelentésből: „[…] az vár ránk, mint 44-ben a zsidókra”.
9 Termelőszövetkezetek elleni izgatás bűntette: A termelőszövetkezeti csoportok, tagjaik és vagyonuk
fokozott büntetőjogi védelméről szóló 2560/1949. (III. 19.) Korm. rendelet, valamint a Hatályos Anyagi
Büntetőjogi Szabályok Hivatalos Összeállítása (BHÖ) 31–32. §. (A hatályos anyagi büntetőjogi szabá
lyok hivatalos összeállítása. Közzéteszi az Igazságügyminisztérium. Jogi és Államigazgatási Könyv- és
Folyóiratkiadó, Budapest, 1952.)
10 Csak néhány jellemző eset: MNL ZML XXV.22.b. B. 176, 200, 293/1953.
11 
Példa az enyhébb ítéletekre: MNL ZML XXV.22.b. B. 97, 169, 222, 250/1954.; 324/1955.; 54, 60,
218/1956.
12 
A megyei tanács kereskedelmi osztályának levele a megyei pártbizottsághoz. 1953. november 6.
MNL ZML XXXV.57.bc. 86. ő. e.
13 Vö. Farkas 2015.
14 MNL ZML XXXV.57.ah. 6. ő. e. 1953. augusztus 5.
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reménye nélkül. Cselekedetük a kívülálló nézőpontjából teljesen irracionálisnak tűnt.
A saját közegükben azonban racionálisnak számított, a közösség tagjai legitim ellenreakcióként tekintettek arra, hogy az érintettek kiálltak magukért a tulajdontól való megfosztással, a gazdasági és társadalmi sértettséggel és a méltóság elvesztésével szemben. Nemcsak önmagában az elért egzisztenciális lét fenyegetettsége, hanem a saját hierarchizált
miliőjükben elért helyzetük erodálódásának veszélye is motiválta őket cselekvésükben.15
A hatalom beszédmódjában, propagandájában ez a normaszegő viselkedés mint „önfejűség”, „tudatlanság” és „maradiság” került ábrázolásra.16
Az 1955 eleji újabb politikai fordulatot a sarat eddig jól álló egyéni gazdák azonnal
úgy értelmezték, hogy most már kötelező lesz a belépés a tszcs-be. A kisgépek iránti kereslet alakulása ezúttal is érzékeny indikátornak bizonyult: „A zalaegerszegi mezőgazdasági
kisgépeket elárusító üzlet dolgozói elmondják, hogy a KV márciusi határozata óta a mezőgazdasági kisgépek vásárlása majdnem teljesen leállt.”17 A pártállam tanult a megelőző
évek kudarcaiból, lényegesen intenzívebben, ezzel együtt erőszakosabban kezdték/folytatták a kollektivizálást 1955 második felében. Bevett koreográfia lett, hogy a nyomás alá
helyezett parasztoknak kompromisszumot ajánlottak, miszerint a belépést követően csak
1956 tavaszán vagy őszén kell megkezdeniük a közös munkát. Ez hatékony módszernek
bizonyult, a (formális) belépés árán így sokan megszabadultak a lelki és fizikai terror alól,
de leginkább az időnyerésben reménykedtek.18 Az 1955 őszén erőszakkal így összetákolt
„szövetkezetek” jelentős része 1956 nyarára, a politikai széljárás újabb változásával szétporladt. A feloszlások zömmel a délnyugat-dunántúli régióra estek, melyen belül Zala megyében volt a legnagyobb mérvű csökkenés a gazdaságok, a terület és a tagok számát tekintve egyaránt.19 Az 1948 és 1956 közötti zalai kollektivizálás számszerű summázataként
megállapítható, hogy a forradalmat közvetlenül megelőző hetekben a megye szántóterületének mindössze 14%-án – az összes terület 9,5%-án – folyt közös gazdálkodás. Ez mindössze egy százalékponttal kisebb – az összterület és a szántó tekintetében egyaránt – az
1952. szeptemberi állapothoz képest. Vagyis az ezután következő politikai hullámzások
kollektivizálásban lecsapódó eredője majdhogynem nulla értéket mutatott.20
A zalai kollektivizálás első hulláma, annak lényegét tekintve, teljes kudarccal végződött. A politikai és gazdasági sikertelenséget az 1956-os forradalom mutatta meg igazán,
15 A

kollektivizált, volt cselédből lett újgazdákra alkalmazták a mondást: tszcs = tovább szolgáló cseléd.
Ezzel együtt a régi birtokosoknak is rémálmuk volt ez a státusz. Tóth 2009, 106.
16 A diktatórikus hatalommal szemben álló egyéni „önfejűség” társadalomtörténeti értelmezési kereteihez, a német terminológiából átvett „Eigensinn” példáján lásd Majtényi 2005, 222–233.
17 BM Zala Megyei Főosztály [az ÁVH és a rendőrség közös jogutódja] hangulatjelentése. 1955. már
cius 15., április 13. MNL ZML XXXV.57.ah. 8. ő. e.
18 MNL ZML XXXV.57.bj. 8. ő. e. Vö. MNL ZML XV.50. Várfölde. Az 1955 őszi durva szervezésekkel
összefüggésben 1956 első felében nagyon felduzzadt a központi hatóságokhoz, intézményekhez beküldött panaszlevelek száma. Az egyik célterületnek számító Szabad Nép szerkesztősége ezt jelezte is
a megyei pártbizottságnak.
19 Varga 1997, 362–363.
20 Jelentés a megye termelőszövetkezeteinek helyzetéről; MNL ZML XXXV.1.bd. 1. ő. e. Jelentés a termelőszövetkezetek felfejlesztéséről és a tagosításról. 1952. szeptember 18. MNL ZML XXXV.57.bc. 49. ő. e.
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amikor rövid idő alatt szinte az összes gazdaság megszűnt.21 A kollektív gazdaságok karakterükben inkább az államhatalom falvakba lenyúló politikai szerveiként „funkcionáltak”,
de semmiképpen sem egy alulról építkező, önkéntességen alapuló gazdasági egységként.
Terméseredményeikben soha nem tudták felülmúlni az egyéni gazdákat, így egyetlen olyan
szegmense sem volt ennek a képződménynek, amely a parasztság szélesebb, különösen a
relatíve módosabb csoportjaira vonzó hatással lett volna.22 A kollektivizálásnak ez a szakasza leginkább a nincstelen agrárproletárokat és az újgazdákat vette célba. Ezért a falvak
társadalmi hálójának legerősebb kötelékeit képező, többgenerációs birtokosi öntudattal
rendelkező kis- és középparaszti tömböket még nem tudta alapvetően megbontani.23 E rétegek sikeres önvédelméből, a nagycsaládi, rokoni kapcsolatokon, a szomszédsági viszonyokon, a gazdaszolidaritáson alapuló integráltságból Zala megye esetében nem lehet kihagyni a (katolikus) egyház szerepét sem. Az anyagi alapjaitól, intézményeitől, civil
szervezeteitől ugyan megfosztottan, de a – kommunista hatalom által keletkeztetett forrásokban engesztelhetetlenül démonizált – katolikus egyház egyfajta spirituális védőernyőként jól érzékelhetően benne élt a vidéki társadalom eresztékeiben, szellemi szférájában.24
A forradalom után a régi-új hatalmi szisztéma 1958 végéig csak takaréklángon folytatta a kollektivizálást.25 A zalai egyéni gazdák vitalitását, bizakodását a pártállami források is tükrözik, némileg túlexponálva bennük a hatalom vélt pozitív szerepét. A lefejtett
propagandarétegek mögött valóban észrevehető a parasztság részéről az egyéni út realitásába vetett hit, melyet hosszú távra is érvényesnek gondoltak. A kisgépvásárlások ismételt
növekedése mellett is nagyobb jelentősége volt és még inkább tükrözte a hosszú távú gondolkodást a földvásárlások megugrása 1957-ben, amely a „[…] múlt évekhez képest megsokszorozódott”.26 A parasztság a forradalom leverése után jól érzékelhetően nem készült
egyöntetűen és önfeladásszerűen az újabb kollektivizálásra.
A következőkben citált források, visszaemlékezések írott és elbeszélt változatainak
különböző korokban, különböző érdekű történeti szereplőktől származó emlékezetrétegei
nek összehasonlító elemzése hálás témája lehetne a pszichohistorikusoknak vagy más
21 MNL

ZML XXXV.1.bd. 1. ő. e. A fentebb már idézett dokumentum szerint 22 téesz maradt meg a
forradalom után, 317 családdal 630 taggal, és 3600 kataszteri hold szántóterülettel.
22 Kimutatás a tszcs és egyéni átlagtermés eredményekről. 1952. december 11. MNL ZML XXXV.57.bc.
49. ő. e.
23 Jelentés a tszcs-k, állami gazdaságok, gépállomások helyzetéről. 1950. január 26. MNL ZML XXXV.57.
bc. 15. ő. e. Lásd még 44–65. ő. e.
24 MNL ZML XXXV.57.bb. 135–146. ő. e.
25 1958. október 1-jéig Zalában 65-re nőtt a téeszek száma, amelyek 1642 taggal és 13 856 kataszteri hold
(ebből 8590 kataszteri hold szántó) területtel rendelkeztek. Az események köztörténeti vetületéhez
lásd Varga 2001, 17–43.
26 Az MSZMP zalaegerszegi járási titkárának jelentése. 1958. május 27. MNL ZML XXXV.1.bd. 57. ő. e.
„A párt és kormány intézkedései nyomán nagymértékben nőtt a dolgozó parasztság termelési kedve.”
A járásban 1957-ben több mint ezer föld adás-vétel történt. Ezek 60%-át a 8 kataszteri hold alatti gazdák tették ki. Vö. Ö. Kovács 2012, 170. Előbbi tények némileg gyengítik azt a közelmúltig általánosan
elfogadott tételt, miszerint a kollektivizálás 1958 utáni teljessé tételéhez hozzájárult a parasztságnak a
forradalom leverése miatti könnyebb megtörhetősége. Lásd Romsics 2001, 420.
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interdiszciplináris ágat művelőknek is. Előrebocsátva külön is kiemelném azt az iratsorozatot, amely olyan kollektivizálási történeteket tartalmaz, amelyeket még frissiben,
1960 januárjában írattak meg a megyei tanács művelődési osztályának utasítására a helyi
pedagógusokkal. E kortárs tapasztalattörténetek még nem kellően moderált, freudi elszólásokkal sűrűn teletűzdelt elemeiről persze nem állíthatjuk, hogy nélkülözik az uralmi
rendszernek való megfelelési kényszert. De az irodalmiasságuk mellett – vagy éppen
azért – mégis hitelesebb ábrázolói a múltnak, mint a pártállami (erőszak)szervezetek
„sikerorientáltabb” dokumentumkonstrukciói.27 Külön figyelmet érdemel az a nem nyilvánosságnak szánt memoár, amelyet Kemendy Géza sármelléki tanító rögzített – más élettörténeteivel együtt – családja számára a hetvenes évek elején.28 A visszaemlékezések
inkább „pártos” részét képezik azok a(z) – uralmi rendszer által inspirálva – több idő
keresztmetszetben rögzített történetmondások, amelyek részben kötetben való megjelentetés szándékával készültek, de többségük kéziratban maradt.29 Mindezek mellett az élőszóban kapott szíves közlések, beszélgetések és általam felvett célirányos interjúk alkotják
az emlékezés további rétegeit.
A paraszti gazdálkodás hasznossági szemléletét mutatják a kollektivizálás híreire,
még inkább tényeire 1958 végétől adott válaszok. Ismételten a kisgépvásárlásra kell utalnom, amely 1958 végén visszaesett, hasonlóan az ingatlanforgalomhoz.30 A kollektivizálás
új, korábbinál „eredményesebb” végrehajtására Keresztes Mihály földművelésügyi miniszterhelyettes személyesen adott instrukciókat még 1957 novemberében a zalai téeszek
és gépállomások III. megyei tanácskozásán.31 A fogadkozások és előkészületek ellenére a
zalai vezetés mégis elégtelenre vizsgázott az 1958–1959 telén végrehajtott kollektivizálás
során. 1959 áprilisára a megye szántóterületének mindössze 13%-a tartozott a téeszekhez,
amivel Zala messze a megyei rangsor végén kullogott.32
A szomszédos Veszprém megyében lényegesen intenzívebben folyt ez idő tájt a kollektivizálás, a megyehatár melletti szomszédos zalai falvak lakosai a rokonság, ismerősök
27 MNL

ZML XV.50. Közvetlenül a Zala Megyei Tanács adta ki az utasítást a téesztörténetek elkészítésére, de mivel a pártiratok között kerültek a levéltárunkba, ezért a végső megrendelő nem lehet kétséges.
Az is elképzelhető, hogy országos ügy része volt a kollektivizálás üdvtörténeti megközelítésű, gyors
rögzítése. Külön specifikuma a szövegeknek a helyi tanítók szerepének saját bemutatása, ami néha
komikus leírásokat produkált. A szerep túlbuzgó kiemelésétől kezdve a kollektivizálás időleges késedelme miatti önmarcangolás és lelkiismeret-furdalás jellegzetesen megjelenő elemein át a friss élmények hatása alatt döntően érzékletes és a teljes hiteltelenséggel nem vádolható ábrázolások születtek.
28 Kemendy Géza: Nehéz esztendők krónikája. III. rész. MNL ZML XV.31. Kemendy, akit amúgy a sármelléki téesz elnökének választottak, igen jó stílusban, dramatizáltan, filmszerűen mutatja be az eseményeket.
29 MNL ZML XXXV.77.
30 MNL ZML XXXV.1.bd. 57. ő. e.; 59. ő. e.
31 MNL ZML XXXV.1.bd. 1. ő. e. Keresztes jellemző módon a kapitalista államok mezőgazdaságának
koncentrálódásával példálózott, mely érvrendszer később a házi agitációk miliőjébe is leszivárgott.
A cél szentesítette az eszközt, vagyis a hatalom képviselőit láthatóan nem zavarta például az a logikai
ellentmondás, mely szerint a szocializmus/kommunizmus tagadásaként megjelenített kapitalizmusra
hivatkoztak vissza.
32 MNL ZML XXXV.1.bd. 60. ő. e. Vö. Ö. Kovács 2012, 279, 315. Az országos átlag 34,7% volt.
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okán már pontos információkkal rendelkeztek a „szép új világról”. Ez riasztóan hatott.33
A pártállami dokumentumok zsargonjában „patronálásnak”, „megerősítésnek” titulált
protektorátusi munka elmaradását vagy csak lanyhulását érzékelve a frissen kollektivizált
parasztok azonnal passzív ellenállásba kezdtek, több helyütt sikeresen negligálva a közös
gazdaság megalakításának tényét. Kehidán például belementek a szervezők abba, hogy
az 1959 márciusában megalakított téeszben csak ősszel kezdődjék a közös munka. Így az
alakuló közgyűlést még össze tudták hozni, ám a következőt már csak negyedszeri meghirdetésre lehetett összeverbuválni. Ha sikerült a közös munka megkezdését eltolni, vagyis időt nyerni, az nemegyszer de facto a téesz felbomlását jelentette.34
A zalai párt- és tanácsi vezetés képviselőinek a mintául szolgáló Győr-Sopron megyében tett látogatása után lényegesen előkészítettebben, szervezettebben, nagyobb erőket
mozgósítva folyt már a „munka” Zalában is.35 A kollektivizálás társadalmiasítása az 1956
előttiekhez képest lényegesen szélesebb horizonton zajlott. Az agitációs vagy a megalakítást követő „patronálási” munkából szinte egyik társadalmi-foglalkozási csoport sem vonhatta már ki magát. A pedagógusok kényszerítése mellett például a jogtanácsosok, bírók,
az ügyvédi munkaközösségek tagjai sem maradhattak semlegesek. A folyamat – újabb –
alkalmat adott a hatalom számára, hogy (színlelt) véleménynyilvánításra kényszerítse
a társadalom különböző rétegeit. Ezen túlmenően cselekvő lojalitást elvárva terítette szét a
felelősséget, a bűnösséget, okot adva a kölcsönös tabusításra.36
A helyben élő községi vezetők nem egy esetben, hogy elkerüljék a konfrontációt,
igyekeztek kimaradni az agitációs munkából. Padáron az elvárásoknak megfelelően ugyan
elsőként írták alá a belépési nyilatkozatot, de egyúttal kijelentették, miszerint „felvilágosító munkát” nem végeznek.37 Ezért is a bekerítési művelet legkritikusabb szakaszában, kevés kivételtől eltekintve, ipari munkásokból, funkcionáriusokból, állami gazdasági és gép
állomási dolgozókból szervezett brigádok szállták meg a falvakat. A munkás–paraszt
ellentét demagóg kiélezésével felhergelt, a sokszor meglévő kettős identitásukban az
„agrárius” gyökereket elnyomó (párt)munkás agitátorok szemében a kollektivizálás – akár
erőszakos – véghezvitele teljes legitimitással bírt. Az iparosítás mindenhatóságába vetett
hit, a technicista gondolkodás – csak az űrhajózásra utalnék –, kiegészülve az életszínvo33 MNL

ZML XV.50. Sénye. A folytatás is több szempontból jellemző. Azt gondolták ugyanis, hogy a
község dimbes-dombos jellege miatt itt nem lehet táblát kialakítani, így nem jönnek ide a szervezők.
1959. december 10-én azonban az agitátorok megérkeztek, és két nap alatt beszervezték a falut. A más
megyékben zajló, ennek okán a Veszprém megyei kollektivizáláshoz lásd Farkas 2004, 224–242; Hudi
1994, 178–187.
34 MNL ZML XV.50. Kehida. Sandon 1959 elején két téesz alakult. A korábban, tehát tavasszal kezdőbe
a falu szegényparasztsága lépett be, míg az ősszel kezdőbe a módosabbak. Ennek a helyi, sajátos
– valószínűleg hagyományos – munkamegosztáson alapuló racionalitása abban rejlett, hogy a szegényebbek még egy idényt el tudtak tölteni napszámban a módosabbak földjein. MNL ZML XV.50. Sand.
35 MNL ZML XXXV.1.bd. 62. ő. e. Vö. Ö. Kovács 2012, 280–303.
36 MNL ZML XXXV.1.bd. 62. ő. e.; 67. ő. e.; 73. ő. e. A lojalitás kikényszerítettsége különösen az egykori
– már többször meggyűrt – vármegyei hivatali elit jobb híján ügyvédként praktizáló, ellenőrizhető
munkaközösségbe zárt tagjainak jelentéseiből érződik ki.
37 MNL ZML XV.50. Padár.
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nallal kapcsolatos előítéletekkel, irigységgel, nem tette kétségessé például a vasutasok és
kőolajbányászok, illetve funkcionáriusok szemében a mezőgazdaság „átszervezésének”
szükségességét.38
A téeszbe kényszerítés kulminációs pontját szinte mindenütt az általában huszonöt-
harminc fős agitációs brigádok teherautóinak vaságyakkal, térképekkel és egyéb felszerelésekkel megjelenése jelentette. Az iskolákban, kultúrházakban több napra, hétre berendezkedő csapatok rendszerint már aznap megindították a végső offenzívát.39 A gazdák
vagyoni alapú megközelítési taktikája alapvetően változott az ötvenes évek elejéhez képest.
Ezúttal kifejezetten a falu „gazdag sarkában” a „hangadó”, a község által megbecsült és
követett gazdákkal kezdték a beléptetést.40 A csoportdinamika pszichózisát felhasználva
ez a megoldás a megtörés szempontjából eredményesnek bizonyult. Másfelől ezt a taktikát
a későbbi közös gazdálkodás szempontjából gazdaságilag is célratörőbbnek gondolták,
ugyanis a hatalom birtokosai – okulva az ötvenes évek elejének gazdaságtalan termeléséből – nem szerették volna, ha a kevésbé tapasztalt kisparasztok magukra maradnak a leendő téeszben. A kisebb birtokosok leggyakoribb hárítási kísérlete éppen ezen alapult:
„ha belépnek a legmódosabbak, akkor ők is belépnek” – mondták. Az agitáció első napjai
általában sikertelenek voltak, néhány napig senki nem adta meg magát. Az ellenállás egyik
legtöbbször alkalmazott legális módja az elbújás, elutazás volt.41 Úgy gondolták, ha néhány napig, esetleg hétig kitartanak, akkor elmarad a szervezés. Többen helyi túlkapásnak
vélték a falujukban dúló szervezést, úgy gondolva, hogy a központban már nem is akarják,
mivel az ország teherbíró képessége nem teszi lehetővé ezt a fajta gyors és általános kollektivizálást.42 A többnapos fárasztás utáni eredménytelenség általában már erőszakba torkollt: „[…] már lehetett hangokat is hallani, hogy itt már másképp nem megy a szervezés,
mint hogy egyet-kettőt meg kell vernünk, vagy pedig a többségét a tanácshoz behívatni és
addig ki nem ereszteni a tanácsházból, amíg a belépési nyilatkozatot alá nem írja.”43 A fizikai bántalmazások elszaporodása miatt Németh Károly, az MSZMP KB Mezőgazdasági
Osztályának vezetője írásos tájékoztatást kért a Zala megyei első titkártól. Darabos Iván az
1959–1960-as szervezés idejéből öt ügyet említett meg a válaszlevelében, noha különböző
38 MNL

ZML XXXV.1.bd. 60. ő. e. Járási titkárok beszámolói: „volt zúgolódás a munkások között is,
mondván, túl drága az élelmiszer, magas a paraszti jövedelem”; „hiányolják a munkások, hogy miért
álltunk le a szervezéssel [1959 tavaszán]. Különösen akkor mutatkozik ez meg leginkább, amikor a
munkások [mezőgazdasági kereskedelmi vállalatoktól] vásárolni mennek falura, hogy miért adják
[a parasztok] áron felül terményeiket, állataikat. Ezért a munkásság sürgeti a tsz szervezését”.
39 
Gelsén a szervező brigád vezetője, látva a helyi erők csüggedtségét, erőt igyekezve önteni beléjük,
„kommunista becsületszavát adta”, miszerint egyetlen egy holdon felüli gazda sem fog kimaradni a
szervezésből. Sárhida: „[a kőolajipari vállalat dolgozói] megnyugtatták a lakosságot, hogy addig nem
mennek el Sárhidáról, amíg az szocialista község nem lesz”. MNL ZML XV.50. Sárhida, Gelse.
40 MNL ZML XXXV.1.bd. 63. ő. e.
41 MNL ZML XXXV.1.bd. 61. ő. e. „Az első napokban általános jelenség volt, hogy nem lehetett otthon
találni a [gutorföldei] gazdákat. Rendszerint a hegyen tartózkodtak, ott szoros kapcsolatot tartottak
fenn a tófejiekkel, akikkel közösen beszélték meg a szervezés állását, s egymást biztatták a kitartásra.”
42 MNL ZML XXXV.1.bd. 60. ő. e.; MNL ZML XV.50. Kisbucsa.
43 MNL ZML XXXV.1.bd. 63. ő. e. A letenyei járási pártbizottság jelentése. 1960. november 2.
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iratok ennél jóval több esetet ábrázolnak.44 A verekedő, pisztollyal hadonászó szervezők
legrosszabb esetben „figyelmeztetés”, „dorgálás”, „szigorú megrovás” és hasonló, tehát
alapvetően pártbüntetésben részesültek, jól illusztrálva, miszerint ezek a cselekmények a
Btk. joghatályán kívülinek minősültek.45 Az atrocitást elszenvedők közül a panaszleveleket sok esetben nem maguk az érintettek írták, mivel megfélemlítettségükben erre is képtelenek voltak, hanem Budapesten vagy máshol tanuló, dolgozó gyermekeik, rokonaik.
Ezek kivizsgálása teljesen egy kaptafára ment, szinte mindig megállapították, miszerint
nem történt semmilyen durvaság, sőt a paraszt provokált, mert példának okáért nem engedte be az agitálókat, vagy eloltva a villanyt, alvást színleltek, esetleg aláírás előtt az alapszabályt kérték.46 Bevett szokássá lett az ipari üzemekben dolgozó közeli hozzátartozók
fizetett, ha úgy sem értek célt, akkor fizetetlen szabadságra való hazaküldése „házi agitá
ciós” céllal. Ha ez sem használt, akkor nyíltan megfenyegették őket munkahelyük elvesztésével, ezzel kényszerítve ki a „renitenskedő” gazdák belépését.47
A Zala megyei kollektivizálási kampány legtragikusabb esetei két – ellentétes röp
pályájú – kézigránáthoz kapcsolódnak. Az első eset 1959 őszén, Bakon történt, ahol egy
fiatalember a községi tanács épületére dobott kézigránátokat, ahol éppen a kollektivizálás
mikéntjét is tárgyalták.48 A forradalom idejéből származó gránátok közül csak egy robbant fel, az sem okozott sérülést, de tettét így is – más vádpontok mellett, gyilkossági kísérlet miatt – életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtotta a bíróság.49
Sokkal súlyosabb következményekkel járt a másik eset, amely 1961. január 3-án történt Zalaszentbalázs községben. A pártállami hatalom forrásaiból a következő állapítható
meg. Az agitációs munka közben egy „beszámíthatatlan” – egyetemet végzett – agronómus, Vári Antal először verbálisan, majd fizikailag is összetűzésbe került egy agitátorral,
akit késével meg is sebesített. Az agitátor erre pisztolyt rántott, ami a dulakodás közben az
„elmebeteg” ember kezébe került, aki „bunkerébe”, egy ház padozata alá, a saját maga által
ásott pincébe zárkózott. A helyszínre érkező rendőrök közül ketten – a parancs ellenére –
megközelítették a „bunkert”, mire ő mindkettejüket lelőtte. A „bunkerébe” zárkózott embert végül, a rendőri erősítés megérkezése után, kézigránátokkal ölték meg. A felkavaró és
országosan is rendkívülinek mondható ügy utánajárásra késztetett. Szerencsémre voltak
44 A

Fejér megyei párhuzamokat lásd Czetz 2015.
Iván megyei első titkár levele Németh Károlyhoz. 1960. március 14. MNL ZML XXXV.1.bd.
63. ő. e.
46 MNL ZML XXXV.1.ba. 541. ő. e. A fizikai vagy lelki tortúrát elszenvedők később is csak a nyilvánvaló
(szem)tanúk előtt beszéltek egymásnak erről, de például jellemző attitűd volt a gyermekek előtti, évtizedekkel később is tartó teljes hallgatás, tabusítás. Béres Katalin szíves közlése.
47 MNL ZML XXXV.1.ba. 539. ő. e.
48 Bíró Ferenc levele Csokona Sándorhoz. 1963. március 31. MNL ZML XXXV.1.ba. 543. ő. e. Részlet a
levélből: „[…] az ellenünk 1959 őszén elkövetett kézigránátos merénylet óta feleségem nem akart
Bakon maradni, csupán azért maradtunk még, mert Darabos elvtárs és Török elvtárs [a megyei tanács
elnöke], a megye vezetői azt mondták nekünk, tanácsvezetőknek, hogy nem hátrálhatunk meg. Feleségem idegrendszere teljesen tönkrement.” MNL ZML XV.50. Bak.; Gaál–Vass 1988, 32. Fekécs Imre
visszaemlékezése.
49 Balogh Béla büntetőpere. MNL ZML XXV.1.b. B. 1179/1959.
45 Darabos
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élő rokonok, bizonyos értelemben szemtanúk, de mindenképpen kortanúk, akik hajlandók voltak interjút adni.50 Már az első mondatok után kiderült, hogy a faluban egy majdnem teljesen ellentétes történet ismert, amit az interjúalanyokon kívül más helybeliek is
egyöntetűen megerősítettek. Eszerint nem két, hanem csak egy rendőr/agitátor vesztette
életét, mégpedig – mai szóval élve – „baráti tűzben”. Erre a hivatalos iratokkal homlok
egyenest szemben álló verzióra egyelőre semmilyen írásos bizonyíték nincs, mindenesetre
elgondolkoztató a megyei pártbizottság korabeli reakciója. A jegyzőkönyv szerint másnap
a Politikai Bizottság is tárgyalta az ügyet,51 ennek tükrében január 5-én foglalt állást a
megyei párt-végrehajtóbizottság. A hivatalos álláspont az lett, hogy az esetnek nincs köze
a kollektivizáláshoz: „Nagy dolgot nem szabad belőle csinálni. A temetés minél szolidabban folyjék le. A középületekre kikerült gyászlobogókat – amelyek kirakása nagyon helytelen volt – most már a temetésig ne vegyük vissza, de utána azonnal be kell szedni őket.
Egy ilyen sajnálatos esemény miatt […] az egész várost nem szabad gyászba borítani.”52
A hatalomgyakorlók a propagandisztikus felhasználásban rejlő kétélűség veszélyét látva,
inkább a tabusítást választották.53
A jogszolgáltatás vonalán, az 1956 előtt a „téesz elleni izgatás” címén még meglehetősen gyakran kreált büntetőügyek terén is, vélhetően taktikai okokból, visszafogottságot
erőszakolt magára az állam, mivel 1958 után már lényegesen kevesebb perbefogás történt.
1956 után pár évig „szünetelt” az izgatás a szövetkezetek ellen, aminek alapvető oka a szövetkezetek hiánya volt. A kollektivizálás 1958 után, Zalában kissé spéttel induló újabb hulláma révén 1959-től ismételten napirendre került ez a bűncselekményfajta, de a kollektivizálás újabb hullámában jelentősen visszaesett a téesz elleni izgatások száma, és időben
előrehaladva, jelentősen mérséklődtek a kiszabott büntetések is.54
A fizikai erőszakoskodás mellett a tömegesen és az ötvenes évek elejéhez képest nagyságrendekkel intenzívebben alkalmazott lelki tortúrával sikerült csak a belépési nyilatkozat aláírását kicsikarni. A falvakban jelen lévő állandó brigádok esténként akár több száz
fős erősítést is kaptak, így a portákra benyomuló féltucatnyi agitátor naponta ismétlődő,
órákon át tartó, éjszakába-hajnalba nyúló pszichikai manipulálásának egy idő után nem
lehetett ellenállni. Jellemző attitűd volt a „sem első, sem utolsó nem akarok lenni”, vagyis
– esetleg korábbi élményekből fakadóan – a közösségbeli megbélyegzés elkerülése vagy a
50 Kiss

Imréné és Tóth Józsefné által adott interjúk. Mind a ketten különböző, nem egyenes ági rokonságban álltak Vári Antallal. Zalaszentbalázs, 2018. április 4. A szerző birtokában.
51 Az MSZMP Politikai Bizottsága 1961. január 4-i ülés jegyzőkönyvében ennek nincs nyoma. Online:
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/mszmp-jegyzokonyvek 2019. március 6.
52 MNL ZML XXXV.1ad. 1961. január 5.
53 A megyei napilap az utolsó oldalon, a Rövid hírek rovatban eldugva adott szűkszavú tájékoztatást az
esetről. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye. Zalai Hírlap, 1961. január 5. 6. Ez a viselkedés felfogható akár a „baráti tűz” verzió kimondatlan beismerésének is.
54 Ez irányú megállapításaim elsősorban a Lenti Járásbíróság büntetőpereinek vizsgálatain nyugszanak.
Jellemző esetek 1956 után: MNL ZML XXV. 22.b. B. 184/1961.; B. 25/1962. A BHÖ mint jogszabálygyűjtemény 1962. július 1-jén került ki a forgalomból, amikor hatályba lépett az 1961. évi V. törvény,
vagyis az új, egységes Büntető Törvénykönyv (Btk.). Ebben a téesz elleni izgatás a maga konkrétságában már nem szerepelt, ennek megfelelően ezen a címen többet már nem indítottak büntetőpereket.
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döntés meghozatalának átruházási kísérlete: „hozzanak róla törvényt és akkor belépek”.55
A módosabb gazdák néhány nap vagy hét alatt végrehajtott megtörése után a csoportdinamika érvényesült, amelynek segítségével már egy-két nap alatt végeztek a bekerítéssel.
A belépési nyilatkozat aláírásának szakralitása, mint cseppben a tenger, szemlélteti a
gazdák földhöz, közösséghez való viszonyát, az életpálya várható megtörésének önészlelését. „Utolsó kívánságként”, a maradék méltóság megőrzése végett, rendszerint azt kérték,
hogy ne idegenek, hanem egy falubeli előtt kelljen aláírni a nyilatkozatot. Kemendy Géza
sármelléki tanító érzékletesen írta le a katartikus pillanatokat:
Pali is, Ilonka is, aki az első tanítványaim közül való volt, ünneplőbe öltözötten fogadtak.
Olyan volt a hangulat mely megülte őket, de a lakás belsejében is érezni lehetett, mintha halott
lett volna a házban. Komoly arcok, de bizonyos fokú felszabadultság mégis az arcokon, hiszen
sok lelki gyötrelemnek jelentette a végét a most következő aktus. Az asztal tiszta terítővel letakarva. Meglepett milyen ünnepi külsőt biztosítanak. Mutatta azt is, milyen nagy eseménynek
számít náluk. Valóban az volt, magam is átéreztem. […] Amikor a lélektani pillanat megérett,
az aláírás megtörtént.

Egy másik esetet így idézett fel:
János szemlesütve hallgatott hosszan és egyszer csak nagy döbbenetemre, szép bariton hangján elkezdte: Megkötöm lovamat szomorú fűzfához, / Lehajtom a fejem két első lábához. /
Lehajtom a fejem a babám ölébe, / Hullatom könnyem a rózsás kötényébe. Könnyei eleredtek
ennek az erős, vad embernek. […] Elszorult a torkom, alig tudtam én is visszaparancsolni
könnyeimet: csak néztem ezt a különös férfi fájdalmat. Talán ekkor sírt először életében ilyen
igazán. Lehet, hogy akkor sem így, amikor 1945-ben, az esti bombázás miatt egyszerre állt
felesége és szép, okos Feri fia koporsójánál.56

Az agitátorok a részletekre is ügyeltek. Nem egy helyen közvetlenül karácsony előtt
vagy egyenesen az ünnepek alatt érte el a csúcspontját az agitáció, esetleg az alakuló közgyűlés összehívása, így remélve a könnyebb „bevitelt”. A kollektivizálással párhuzamosan
futó 1960. évi népszámlálás szintén agitációs eszközzé vált. Ha a családból csak a feleség
lépett be, akkor az összeírók a férjet kisegítő családtagnak akarták beírni, így apellálva a
férfiúi hiúságra.57 Sokan a „pártoló tag” kategóriában látták meg a kibúvás lehetőségét, de
kérelmeiket rendre elutasították. Nem volt az agitátorok ínyére, féltek, nem lesz megfelelő
számú munkaerő, de időlegesen sok helyütt mégis elfogadták, ha csak a feleség lépett be a
téeszbe. A családi stratégia szerint a lehető legnagyobb háztájit akarták megszerezni, ami
mellett a férj és a gyermek(ek) munkakönyvet kértek, és próbáltak az iparban, a városban
55 MNL

ZML XV.50. Zalaszentiván, Nemesszentandrás.
Géza visszaemlékezése. MNL ZML XV.31. A Nemesapáti Plébánia Historia Domusába a
következő bejegyzés került: „[1959] 1000 éves életforma változott meg a tsz-ek megalakulásával. […]
1960. Az új év már mint tsz-községre köszöntött a faluban. Más érdekes feljegyzésre méltó esemény ez
évben nem történt.” Horváth 1989, 33.
57 A téeszszervezéssel kapcsolatos megyei tanácskozás, 1960. január 5. MNL ZML XXXV.1.bd. 63. ő. e.
56 Kemendy
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elhelyezkedni. Ez számos konfliktust okozott, mivel a helyi tanácsi szervek nem adták ki a
munkakönyvet. Ha mégis eljártak a faluból, az új munkahelyükön „utánuk nyúltak”, igyekezvén visszakényszeríteni őket a munkaerőhiánnyal küszködő téeszbe.58 Ugyanezért írták alá sok helyen a család legidősebb tagjai a belépési nyilatkozatot. Az agitátorok láthatóan nem követtek egységes, kikristályosodott álláspontot az idősebbekkel szemben.
Egyrészt a teljesítési kényszer vezérelte őket, melynek során nem voltak tekintettel idősre,
fiatalra, nőre, gyerekre, sőt a fizikai bántalmazások igen jelentős hányadát az idősebbek
szenvedték el. Noha a téeszben már nem számoltak a munkájukkal, belépésükre mégis
szükség volt, mivel a föld az ő tulajdonukban állt. Az öregek korábban a nevükön tartott
tulajdonnal is garanciát kaptak a gyermekeik általi gondoskodásra, viszont a leendő örökös(ök) az aláírás után de facto kisemmiződtek, ezzel ez a generációk közötti anyagi természetű kapocs megszűnt.59
A töréspontként megélt aláírás után azonban nem tűnt el a paraszti ellenállás, melynek a terepe változott – bekerült az üzem keretei közé –, de sokasága és variabilitása annál
kevésbé. Az alakuló közgyűlést a hatalom konstruálta szövegekben már ideáltipikus eseményként ábrázolják, noha korántsem volt az.60 Az előre kimódolt – nem túl fantáziadús,
gyakran ismétlődő – téeszelnevezés időnkénti opponálása mellett sokkal gyakoribb volt a
kijelölt vezetés, leginkább a téeszelnök el nem fogadása. A megírt forgatókönyvhöz képest
– ha éppen nem őket akarták a hatalmasságok – nemegyszer spontán módon az élen járó
helyi agitátorokat javasolták (például iskolaigazgatót, tanácselnököt), amiben már tetten
érhető a bosszú lélektana is. Időnként olyanokat választottak meg, akik jelen sem voltak,
részben azért, mert a szándékot megneszelve eleve el sem mentek, nem vállalva a stallum
által sokszor eleve biztosra vehető társadalmi kirekesztődést.61
A legtöbb, hosszabb távon is ható konfliktus azonban a falu bonyolultan elkülönülő
és rétegzett társadalmának a kollektivizálás ürügyén végrehajtani szándékozott egyneműsítési kísérletéből fakadt. Ennek csak az egyik oldala volt a vezetők és vezetettek többek
számára valamilyen szempontból mindig elfogadhatatlan viszonya.62 A tulajdon elvesztése
58 MNL

ZML XV.50.; MNL ZML XXV.22.b. B. 184/1961.

59 Kemendy Géza visszaemlékezése. MNL ZML XV.31. Kemendy ennek következtében potenciális gene-

rációs konfliktusok kialakulását feltételezte. Ellenben Gergán Ignác interjúalanyom nem tudott ilyen
generációs konfliktusról. Interjú Gergán Ignáccal 2013. július 31. (A szerző tulajdonában.) Szabó
László megállapítása szerint a generációs ellentét inkább a politika által motivált jelenség, mintsem
valódi történeti tényező volt. Szabó 2008, 257–258.
60 Gaál–Vass 1988, 49. Vaska Miklós (Nova) visszaemlékezése: „Amikor elhangzott a kérdés, hogy mi
legyen a tsz neve, a válasz: Bánat Tsz! A tömeg felnevetett, aztán elszabadultak az indulatok. Az emberek az elszenvedett sérelmeiket kiabálva kényszert, erőszakot ordítva felugráltak és otthagyták a gyűlést. Döbbenetes látvány volt a tanácstalan, fakó arcú elnökség a vörös drapériával letakart asztal mellett. A közgyűlés után az emberek egyszerűen nem vettek tudomást arról, hogy ők tsz-tagok. Úgy
dolgoztak saját földjeiken, mintha misem történt volna.” MNL ZML XV.50. Sárhida. Az ilyen jellegű
konfliktusokból – téesz elleni izgatás címén – még utoljára büntetőperek születtek: MNL ZML
XXV.22.b. B. 25/1962.
61 MNL ZML XV.50. Zalaszentmárton, Kilimán, Gelsesziget.
62 Gaál–Vass 1988, 43. Pintér Gyula (Pókaszepetk) visszaemlékezése: „1961-ben az egyesült termelőszövetkezet volt középparaszt tagjai részéről többen és többször hangoztatták, hogy nekik cselédgyerek
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mellett az ahhoz elválaszthatatlanul kötődő, a tulajdonosi rang kvázi alkalmazottivá sül�lyesztése, a méltóság elvétele volt a legfájóbb és nem megbocsátható bűn a gazdák szemében. A „közös” valójában senkié sem lett, ami a munkamorálban, a gazdálkodás alacsony
hatékonyságában ütött vissza.63 Egyik interjúalanyom szerint az alkoholizmus, a „linkség”
főként a fiatalabb generációkat jellemezte, akikből már hiányzott a gazdaöntudat, szemben az idősebb generációkkal, akiknél a „géprombolás” és más „devianciák” még az elszen
vedett megaláztatások után is ismeretlenek maradtak.64 Az idősebb generációk rendíthetetlen munkamoráljában az évtizedekkel későbbi „pártos” visszaemlékezők a kollektivizálás
(ön)igazolását, legitimációját látták.65
Egy csaknem emberöltőnyi távolságból, a nyolcvanas évek közepére a társadalomban
differenciáltabbá vált a kollektivizálás megítélése, a hivatalos diskurzus sáncain túl is egyre nagyobb teret nyert az alkalmazott állami erőszak relativizálása, illetve belátó elfogadása. Ennek egyik oka az életszínvonal nagy időtávban számított emelkedése volt, melynek
jellegét, de még inkább tartalmát – például összevegyítve a kollektív gazdaságot a háztájival – az érdekeinek megfelelően torzította a politikai propaganda. Ez leginkább a már városokban felnövő, iparban dolgozó fiatalabb generációkat érte el sikeresen. Őket lehetett a
falu–város ellentét szításával leginkább manipulálni, és elfogadtatni velük például a paraszti jövedelmek elvonását, vagy legitimáltatni a már történelmi távlatba helyezett kollektivizálást. A nyolcvanas évek második felében keletkezett, nem kizárólag, de leginkább a
végrehajtók emlékezetrétegeiből táplálkozó eseményszövedékek – az ismert történelmi
toposzt kissé átfogalmazva – a „győztesek jelentéseiként” tűnnek fel, amelyek egyúttal az
uralmi rendszer aktuális múltfelfogását is tükrözik.66 A relativizálás vagy a tabusítás nyomán előállított konstrukciók egy hamis önlegitimáló érvelésre épültek. Eszerint az ötvenes évek első felének, a „személyi kultusz éveinek”67 kollektivizálása bevallottan durva és
erőszakos volt, aminek természetes módon a sikertelenség lett a következménye. Ezzel
szemben a Kádár-kori „sikeres”, hovatovább „világszínvonalú” kollektív mezőgazdaság
megteremtése ebből fakadóan csakis legitim(ebb) eszközökkel ment/mehetett végbe,

ne dirigáljon. Ezek nekem nagyon rosszul estek, ezért tsz-elnöki tisztségemről lemondtam.” A magántulajdon szentsége és a méltóság megőrzése keveredik Kemendy egyik szintén plasztikusan ábrázolt
jelenetében is: „este, amikor az [állat]átvétel befejeződött, Németh József brigádvezető letörten jelentette, hogy senki nincs, aki a teheneket megetesse és megfejje. […] Drámai volt. Éreztem, hamar eljutottunk a mélyponthoz. […] Szabó Pali bácsi szólalt meg először: Ha már így vagyunk, én azt ajánlom,
lássuk el az állatokat mi, a vezetőség addig, amíg a helyzet meg nem oldódik véglegesen! […] Nem
váratott sokáig a válasszal Pusztai János kovács, aki vérben forgó szemekkel, magából kikelve ordított:
ha mind megdöglik is, akkor sem etetek.”
63 
MNL ZML XXXV.1.ba. 542. ő. e. Részlet egy posztjáról lemondani készülő agronómus leveléből:
„itt napról-napra harcolni kell a visszahúzó erőkkel. Nem olyan egyszerű átmenni a szocializmusba,
mint azt egyesek gondolják”.
64 Interjú Gergán Ignáccal. Zalaegerszeg, 2013. július 31. (A szerző tulajdonában.)
65 Bedő József visszaemlékezése (Gutorfölde, Náprádfa). MNL ZML XXXV.77.
66 Gaál–Vass 1988, 23–61.
67 A fogalom értelmezési kereteihez legújabban lásd Gyarmati 2011, 319–322. Vö. Apor 2010, 69–75.
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melynek során ha történtek is „hibák”, azt az „elért vívmányok” bocsánatos bűnné finomították, így szentesítette visszafelé az (elért) cél az eszközt.
Az életpályákban a kollektivizálás által okozott diszkontinuitást idővel az „eredmények”, főleg az előbb vázolt logikai köntösben, kontinuitássá is oldhatták, átalakítva a kollektivizálás emlékezetét. A ma már emblematikussá vált, az életvitelszerűen eltűnőben
lévő tradicionális paraszti (gazdálkodási) kultúrát bemutató, ugyanakkor a fennálló uralmi rendszert burkoltan, szakmai (például környezetvédelmi) tematizálással bíráló, szembesítő „…és még egymillió lépés” című filmsorozatban óhatatlanul is terítékre került a kollektivizálás meghatározó élménye. Az 1980-as évek közepének viszonyait rögzítő filmsorozat
egyik zalai részében egy idős pálfiszegi (göcseji) házaspár portájának bemutatása kapcsán
ráterelődött a szó a földek elvételére, amit a feleség kissé fragmentáltan így kommentált:
„…annak idején… hát jó, hisz mindenütt elvitték… hát jó, hiszen rendben van… elvitték… jobb is, ha elvitték.” Egy másik epizódban egy nyolcvanhat éves kávási néni válaszai
ból ugyan nem derült ki a kollektivizáláshoz való viszonya, de az egyes életeseményeinek
kronológiai azonosításában rendre a „téesz előtti”, illetve a „téesz utáni” idősíkokat használta, ami hűen illusztrálja az eseménysor életpályákat meghatározó, vitathatatlanul sorsfordító jellegét.68

Felhasznált források
Levéltári források
MNL ZML = Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára
XV.31. Más intézmények, személyek anyagáról készült fénymásolatok
XV.50. Termelőszövetkezet történetek
XXV.1.b. Zala Megyei Bíróság iratai. Büntetőperek iratai
XXV.22.b. Lenti Járásbíróság iratai. Büntetőperek iratai
XXXV.1ad. Magyar Szocialista Munkáspárt Zala Megyei Bizottsága iratai. Párt-végrehajtóbizottság iratai
XXXV.1.ba. Magyar Szocialista Munkáspárt Zala Megyei Bizottsága iratai. Párt- és Tömegszervezetek
Osztálya iratai
XXXV.1.bd. Magyar Szocialista Munkáspárt Zala Megyei Bizottsága iratai. Mezőgazdasági Osztály iratai
XXXV.57.ah. Magyar Dolgozók Pártja Zala Megyei Bizottsága iratai. Államvédelmi Hatóság Zala Megyei
Osztálya (BM Zala Megyei Főosztálya) Hangulat és helyzetjelentései
XXXV.57.bb. Magyar Dolgozók Pártja Zala Megyei Bizottsága iratai. Agitációs és Propaganda Osztály
iratai
XXXV.57.bc. Magyar Dolgozók Pártja Zala Megyei Bizottsága iratai. Mezőgazdasági (és Szövetkezetpolitikai) Osztály iratai
XXXV.57.bf. Magyar Dolgozók Pártja Zala Megyei Bizottsága iratai. Adminisztratív Osztály iratai
XXXV.57.bj. Magyar Dolgozók Pártja Zala Megyei Bizottsága iratai. Dolgozók levelei
XXXV.77. Visszaemlékezések gyűjteménye

68 
…és

még egymillió lépés. (Velemtől Szekszárdig.) Rendező: Rockenbauer Pál. 6. rész: A Zala völgyében
(Kávás), 7. rész: Göcsejben (Pálfiszeg). MTV, 1986–1987.
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„Vannak olyan emberek, akikkel másképp bánni nem lehet”
Kollektivizálás és erőszak Fejér megyében a forradalmat követően

„Miatyánk ki vagy a mennyekben,
bekényszerítettek a tsz-be
az elnök a korcsmába,
a sógorok a raktárba,
zárszámadásra az anyánk p[…]ja.”1

Az 1945. évi „földreform” előtt Magyarországon Fejér megyében volt a nagybirtok aránya
a legmagasabb, azonban a földosztás eredményeképpen átalakult a megye földbirtokrendszere.2 A nagybirtokosok elveszítették politikai és gazdasági hatalmuk alapját, a földet.
A kiosztott földek közel kétharmadát a gazdasági cselédség, napszámosok, földmunkások
kapták, ezzel létrejött az újgazdák rétege.
A termelőeszközzel nem, vagy csak gyengén ellátott újgazdák alkották később a termelőszövetkezetek bázisát. Ezzel szemben a falusi társadalom vagyonosabb részéhez tartozó középparasztok, módosabb gazdák, akik saját, illetve bérelt földjükön sikeres gazdálkodást folytattak és ezáltal vagyoni függetlenségre tettek szert, tanúsították a legnagyobb
ellenállást a téeszesítéssel szemben. Tudták, látták, érezték, hogy a kolhozosítás nemcsak a
függetlenség elvesztését jelenti, hanem végső soron a vagyon elherdálásához vezet és
– kezdetben legalábbis – a termelékenység drasztikus visszaesését is eredményezi.
A Magyar Dolgozók Pártja agrárpolitikája 1948-ban gyökeres fordulatot vett.3 Rákosi
Mátyás augusztus 20-án, Kecskeméten tartott beszédében már a szövetkezetek előnyeit
ecsetelte, és megállapította, hogy „a magyar dolgozó parasztság öntudata a felszabadulás
óta megnőtt, politikai láthatára kiszélesedett, ezért keresi az új utat, ezért fordul a szövetkezés felé”.4 A Központi Vezetőség 1948. november 27-i ülésén Rákosi a zárszavában már
arról beszélt, hogy három-négy éven belül a parasztság 90 százaléka és a magyar föld
95 százaléka „rendes szocialista, közös, társas művelésben művelje a földjét. […] ha jól
dolgozunk, akkor jövő őszre nem százával, hanem 1-2 ezer jó szövetkezetet tudunk csinálni”.5 Minden erőfeszítés ellenére önkéntes alapon főleg a földtulajdonnal nem rendelkező
1 K. M. kápolnásnyéki téesztag által 1960-ban átköltött szöveg, ez alapján gyanúsították meg termelőszö-

vetkezet elleni izgatással, az ügyészségi eljárást követően végül figyelmeztetésben részesítették.
MNL FML XXV. 77. B 11320/1960.
2 Farkas 1970, 273.
3 Lásd Benkő 2000, 182–194.
4 Feitl–Gellériné–Sipos 1997, 666–672.
5 A bel- és külpolitikai helyzet és a párt feladatai. Előadás. Rákosi Mátyás. http://www.digitarchiv.hu/
faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=40563&MT=1, 2010. július 21.
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parasztok léptek be a szövetkezetekbe, a megélhetésüket a saját földjükön biztosítani tudó
középparasztok, illetve vagyonosabb földművelők távol maradtak tőle. Így nem meglepő az
sem, hogy az intenzív pártállami propaganda ellenére a téeszek száma 1949 nyarán nem érte
el a 600-at.6 Fejér megyében 1949 elején még csak 7, az év végén már 53 termelőszövetkezeti csoport létezett, amely szám 1950 tavaszára 74-re nőtt.7 Ebben a 74 működő tszcs-ben
1525 család 2144 taggal és 22 588 kataszteri hold földterülettel volt jelen. 1952 szeptemberében már 221 téesz működött a megyében,8 ez a szám az év végére 231-re nőtt,9 ahol 9434
család 11 598 taggal 96 138 holdon gazdálkodott. A megyében ekkorra 25 szövetkezeti község is létesült, ellenben 22 községben még egyáltalán nem alakult téesz.10 Az állami gazdaságok számáról csak 1953-ból vannak adataink, ekkor 32 létezett Fejér megyében, amelyek
123 287 holdon, azaz a megye szántóterületének 19,1 százalékán gazdálkodtak.11
Fejér megyében az 1956-os forradalom időszakában – az ország más területeihez hasonlóan – a termelőszövetkezetek jó része12 feloszlott. A közös termelést beszüntették, a
vagyont szétosztották, a tagok a lehetőségekhez képest igyekeztek visszatérni az egyéni
gazdálkodás útjára. Az MSZMP Fejér Megyei Pártbizottsága 1957-ben felmérést készített,
melyben összevetette az 1956. október 15-én fennálló állapotokat az 1957 áprilisában tapasztalhatóakkal. A kimutatásból kiderül, hogy a 188 téeszből mindösszesen 125 maradt,13
a tszcs-k száma pedig 57-ről 44-re csökkent. Az 1957. március 1-jéig újonnan megalakult
téeszek száma: 66 téesz 1333 családdal és 1519 taggal. Újjáalakult öt tszcs is, 109 családdal
és 157 taggal.14
A szövetkezetek felbomlása következtében jelentősen csökkent a közös kezelésben
lévő állatállomány is. Összességében elmondható, hogy azokban a téeszekben, amelyek
nem bomlottak fel, az állatállomány teljes egészében együtt maradt. 1957-ben elrendelték
a megyében működő 135 téesz felülvizsgálatát. A május végére elkészült jelentés komplex
képet rajzol elénk a megyei „termelőszövetkezeti mozgalom” állapotáról, természetesen a
pártapparátus sajátságos szemszögéből nézve. A jelentés hemzseg az ellentmondásoktól és
az önigazoló állításoktól. Különösen igaz ez, amikor a „téeszmozgalom” forradalom előtti
állapotát, fejlettségét és beágyazottságát taglalják. Megállapították, hogy a szövetkezeti
mozgalom „általában” a helyes irányba fejlődött Fejér megyében a forradalmat megelőzően.15 Ezt támasztja alá a jelentés írója szerint a „nem túl nagyarányú, de állandóan felfe6 1948

decemberében 468, 1949 decemberében 1367, 1950 decemberében 2185 szövetkezet volt az országban. Honvári (szerk.) 2000, 529.
7 MNL FML XXIII. 2. a) 1950. augusztus 1.
8 MNL FML XXIII. 2. a) 1952. szeptember 3.
9 A KSH adatai szerint ugyanakkor 1952-ben csak 226 téesz (9007 családdal és 10 382 taggal) létezett a
megyében. KSH 1958, 125.
10 MNL FML XXIII. 2. a) 1953. január 6.
11 KSH 1958, 155.
12 A téeszeknek mindössze 27 százaléka maradt meg.
13 Ebben a számban már az időközben újjáalakult szövetkezetek is benne vannak, valójában csak 51 téesz
maradt meg.
14 MNL FML XXXV. 51. 2 fcs. 18. ő. e. 1957.
15 Fejér megye 1945 és 1956 közötti történetére legújabban lásd Bödő–Czetz 2009, valamint Czetz 2011.
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lé ívelő belépések” száma is. Ezt az „egészséges” fejlődést zavarta meg „az ellenforradalom”,
illetve az azt előkészítő „revizionista, opportunista elméletek elterjedése”. Önironikusan
megjegyezték, hogy a szövetkezetek bomlasztásához hozzájárultak a „hibák is, amit gazdaságpolitikai téren elkövettünk, valamint a helyenként elkövetett túlkapások, törvénytelenségek is”.16
A forradalom eredményeképpen (avagy „az ellenforradalom nagy nyomására, sőt a
nyílt fegyveres fenyegetés hatására”)17 mindösszesen 51 szövetkezet maradt a megyében,
137 pedig felbomlott. 1957 májusában Fejér megyében még mindig 32 százalékkal volt
kevesebb téesz, mint 1956. október elején. A téeszcsaládoknak összesen 61,9 százaléka
kilépett, míg a középparasztok 78 százaléka hagyta ott a „szövetkezeti gazdálkodást”
(1956-ban a tagság 41,6 százaléka volt úgynevezett középparaszt). A szegényparasztok
55 százaléka szintén kilépett. Ezzel a tagságban a középparasztok aránya 31 százalékra
csökkent. A legagilisabbak, a termelőmunkában legtöbb tapasztalattal bírók tehát tömegesen hagyták ott a szövetkezeti gazdálkodást. A földdel, termelőeszközökkel nem, vagy
csak korlátozott mértékben rendelkezők kilépési hajlandósága már nem volt ilyen magas,
de az is meghaladta az 50 százalékot. Megállapítható, hogy elsősorban a középparasztság
hagyta el a szövetkezeteket, és a felbomlott téeszek között is túlsúlyban voltak a közép
parasztság által alapítottak.18 Hasonló jelenség jellemezte a fiatal, egy-két éven belül alakult szövetkezeteket is. Ezek között is rendkívül magas volt a felbomlás aránya. A jelenség
magyarázata egyértelmű: a szövetkezetbe bekényszerített, korábban egyénileg sikeresen
gazdálkodó középparasztok megragadták az első lehetőséget, hogy gazdasági önállóságukat visszaállítsák.
A hivatalos magyarázat azonban máshol kereste a probléma okát, és megállapították,
hogy azok a téeszek bomlottak fel, amelyek „politikailag gyengék voltak”. Míg a párt- és a
kormányszervek túlságosan nagy hangsúlyt helyeztek a szövetkezetek gazdasági megerősítésére, addig a „politikai megerősítésre irányuló munka” háttérbe szorult, és ez volt minden probléma forrása. A valóságban azonban a téeszszervezetek gyenge eredményeit és
instabilitását nagyban elősegítette a fokozódó szakemberhiány is. Felismerték ezt a problémát az állami szervek is, és a forradalom után célul tűzték ki egy állami szakemberhálózat fenntartását, amely hathatós segítséget tudott volna nyújtani a termelőszövetkezeteknek. Fejér megyében az 1957. áprilisi felmérés során a százhuszonnyolc téeszelnök közül
hetvennek a legmagasabb iskolai végzettsége csupán nyolc elemi – vagy annál is kevesebb – volt, pusztán hat fő végzett mezőgazdasági technikumot, és huszonkettő elnökképzőt. Az elnökök mindössze 20 százaléka volt középparaszti származású vagy olyan, aki
16 MNL

FML XXXV. 51. 2 fcs. 18. ő. e. 1957.
az MSZMP agrárpolitikai téziseinek megvitatásáról megyénkben. 1957. október 15. MNL
FML XXXV. 51. 2 fcs. 18. ő. e. 1957.
18 Nem véletlen, hogy 1957 októberében a párt agrárpolitikai téziseinek „megvitatása” során felmerült,
hogy ne is alakuljanak közös („agrárproletár és középparaszt”) téeszek, „mert a viszályoknak az ös�szeférhetetlenségnek ez az alapja igen sokszor”. Feljegyzés az MSZMP agrárpolitikai téziseinek meg
vitatásáról megyénkben. 1957. október 15. MNL FML XXXV. 51. 2 fcs. 18. ő. e. 1957.
17 Feljegyzés
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1945 előtt is földdel rendelkezett; 80 százalék felett volt a földhözjuttatottak, illetve a szegényparasztok aránya. Ugyanakkor az elnökök 62 százaléka már 1957 tavaszán tagja volt
az MSZMP-nek.
A megyében a párt elvárásainak ellentmondóan alakult 1957-ben az egyéni gazdálkodók és a szövetkezeti tagok viszonya is. Az egyénileg gazdálkodókat és a szövetkezet
tagságát ekkor a „békés együttélés” jellemezte, a téesztagok egyáltalán nem agitáltak a
belépésre, „az egyéniek pedig nem bujtogattak a kilépésre”. A jelentés szerint „lényegében
a téeszbe való belépésre semmiféle agitációs politikai munka sincsen”.19
A termelőszövetkezeteknél is nehezebb helyzetben voltak az alacsonyabb típusú társulások (tszcs, termelői szakcsoport, mezőgazdasági társulás) a megyében. Bár a számok
azt tükrözték, hogy a forradalom ezekre nem volt akkora hatással, mint a téeszekre, hiszen
a számuk nem csökkent olyan látványosan (1. táblázat).
1. táblázat. A tszcs-k számának alakulása Fejér megyében, 1956–195720
Tszcs-k száma

Családok

Tag

Összes föld

Szántó

1956. október 1.

69

1563

1652

13 849

12 992

1957. április 1.

45

1017

1072

9 370

8 833

Csökkenés

–24 db, 35%

–546 család, 35%

–580 fő, 35%

–4479 kh, 32%

–4159 kh, 32%

Mégis azt kell megállapítani, hogy ezek a társulások már a forradalom előtt sem voltak élet- és működőképesek. 1956 októberében a nyilvántartott tszcs-k közül tizenkettő
egyáltalán nem működött, és a működőnek jelentettek közül is volt számos, amely az alapszabályt súlyosan megsértve tevékenykedett.21 A szövetkezeti társulások jellemzően csak
a kedvezményeket igyekeztek igénybe venni, emellett azonban tagjaik továbbra is egyénileg gazdálkodtak. Az 1957 folyamán alakult társulások általában a feloszlott téesztagokból
a téesz területén jöttek létre, például mint gyümölcskertészetek, juhtenyésztő társulások.
A párt berkein belül célul tűzték ki a gyenge eredményeket produkáló tszcs-k megerősítését, felkarolását, ezt gazdasági és ideológiai tekintetben egyaránt szükségesnek érezték,
majd ezeket az alacsonyabb társulásokat óhajtották termelőszövetkezetté fejleszteni.
Az MSZMP megyei szövetkezet politikai osztálya 1957 tavaszán a téeszek politikai és
gazdasági megerősítése érdekében javaslatokat tárt a megyei bizottság elé. A gazdasági
kérdésekben szerették volna elérni, hogy a téeszek fogadják el és tartsák be a mintaalapszabály sarkalatos pontjait. Éppen ezért fel kellett számolni minden olyan törekvést,
19 Feljegyzés

az MSZMP agrárpolitikai téziseinek megvitatásáról megyénkben. 1957. október 15. MNL
FML XXXV. 51. 2 fcs. 18. ő. e. 1957.
20 Feljegyzés az MSZMP agrárpolitikai téziseinek megvitatásáról megyénkben. 1957. október 15. MNL
FML XXXV. 51. 2 fcs. 18. ő. e. 1957.
21 A kérdéskörre vonatkozóan lásd Ö. Kovács 2012, 191–192.
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„amely az alapszabályt úgy kívánja módosítani, hogy a kapitalista vagy kistulajdonosi tendenciák érvényesülését engedi előtérbe”.22 Elítélendőnek és károsnak minősítették, hogy
egyes téeszek csak belépési pénz befizetése után vettek fel tagokat, ugyanakkor azt helyesnek tartották, hogy a régebbi tagok bizonyos anyagi előnyöket élvezzenek az új belépőkkel
szemben. Szorgalmazták, hogy minden téesznek legyen közös állatállománya, elsősorban
szarvasmarha, sertés, esetlegesen juh. Itt már célként jelent meg a szövetkezetek számszerű fejlesztése, elsősorban az újjáalakulások útján, illetve a meglévők növelésével.
A Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága (VB) 1957. szeptemberben határozatot
hozott a termelőszövetkezeti gazdálkodás megjavítására és a mozgalom további fejlesztésére. Leszögezték, hogy „fel kell számolni a tsz mozgalom fejlesztésével kapcsolatos közömbösséget és szektás ellenállást”.23 A határozatban a megyei tanács a községi tanácsok
egyik legfontosabb feladatává a téeszmozgalom irányítását tette.24
A szövetkezetek szám szerinti alakulása elmaradt a célkitűzésektől, 1958 végére még
nem sikerült elérni a forradalom előtti állapotot, 3200 családdal, 4100 taggal és 27 000
kataszteri holddal kevesebb tagja volt ekkor a szövetkezeteknek, mint korábban. Az MSZMP
Fejér Megyei Bizottsága a Központi Bizottság (KB) decemberi határozatára25 reagálva
1959. január 16-án határozatot hozott „a termelőszövetkezeti mozgalom 1959. évi fejlesztésével kapcsolatos feladatokra”.26
Természetesen, ahogy korábban is, a „szövetkezeti szervezés” újabb hullámában is
kiemelt szerepet szántak a pártszervezeteknek. Kijelöltek húsz „súlyponti” községet, ahol
a választásokban27 már „bizonyított” agitátorok bevonásával február 23-ig átlag húsz-harminc főnyi aktívát kellett felállítani.28 Azokban a téeszekben, ahol még nem működött
pártalapszervezet, 1959 év végére meg kellett azt alakítani, az újonnan alakult szövetkezetekben pedig három hónapon belül alapszervezetet kellett létesíteni. Mozgósították a tömegszervezeteket is,29 azok tagjainak szervezetten és tevőlegesen kellett kivenni a részüket
a szövetkezeti szervezőmunkából.30
Fejér megyében ekkor még huszonkét községben nem létezett szövetkezet, a határozat értelmében az év végéig létre kellett hozni őket. Súlyponti járásnak jelölték ki a Sár
22 Feljegyzés

az MSZMP agrárpolitikai téziseinek megvitatásáról megyénkben. 1957. október 15. MNL
FML XXXV. 51. 2 fcs. 18. ő. e. 1957.
23 Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának iratai, Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei 1957. szeptember 25. MNL FML XXIII. 2. a) 1104.
24 Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának iratai, Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei 1957. szeptember 25. MNL FML XXIII. 2. a) 1100–1106.
25 Ságvári–Vass (szerk.) 1973, 286–295.
26 MSZMP végrehajtó bizottsági ülés 1959. január 23. MNL FML XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e.
27 1958. november 16-án országgyűlési és tanácsválasztások voltak 98,4 százalékos részvételi aránnyal.
28 A többi településen az aktívacsoportok megalakításának határideje május 1-je volt.
29 A tömegszervezetek mellett a pedagógusokat is csatasorba állították. Lásd: Jelentések a pedagógusok
munkájáról a mezőgazdaság szocialista átszervezésével kapcsolatban. MNL FML XXIII. 13. b). 1959.
30 
A pedagógusok, diákok, szakszervezeti tagok stb. agitátorként vettek részt a téeszszervezésben, ha
kellett, a saját családtagjaikat győzködték a téesz előnyeiről és a belépés szükségességéről. A pedagógusok „felvilágosító” órák keretében ismertették a közös gazdálkodás előnyeit.
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bogárdi és a Sztálinvárosi járást, itt településenként négy-öt aktivistát küldtek ki állandó
munkára a szövetkezeti szervezést segítendő. A megyei bizottság mellett százfős állandó
aktíva állt fel. Közülük huszonöt-harminc fő legalább heti egy-két napot a kijelölt községben töltött agitációs szervezőmunkával. A kijelölt községekben ennek hatására a „téeszmozgalom gyorsabb fejlődésével” lehetett számolni.31 Minden községben létrehoztak egy
húsz-harminc fős téeszfejlesztési bizottságot. Ezeket a helyi tanács irányításával addig kellett működtetni, amíg a település téeszközséggé nem vált. Feladatuk volt a téeszfejlesztés
konkrét lépéseinek végrehajtása, emellett kidolgozták a „falu szocialista átszervezésének
távlati tervét” is. Február 1-jei határidővel meg kellett erősíteni tanácson belüli átcsoportosítással a járási tanácsok mezőgazdasági osztályait. A falusi munkában résztvevők elosztását, koordinálást a párt PTO és mezőgazdasági osztálya végezte.32
A szervezési munka intenzitását jelzi, hogy a megyei bizottság 1959. március 10-i
adatai alapján a szövetkezetek szervezése a megyében „rendkívül jelentős eredményt” ért el.
Ekkorra már a megye 66,08 százaléka a „szocialista szektorhoz” tartozott (Cseterki Lajos33
a megyei Politikai Bizottság [PB] első titkára „saját tapasztalata” szerint az arány inkább
70–75 százalék közötti volt). Szövetkezeti és tanácsi kezelésbe tartozott a föld 53,87 százaléka (Cseterki ezt az arányt is 4-5 százalékkal magasabbnak becsülte). A téli-tavaszi agitációs rohamban nyolcvan község vált „szövetkezeti községgé” (ebben a számban benne volt
az 1958-ban létrejött öt téeszközség is). Ekkorra „szocialista járássá” vált a Sztálinvárosi és
túlnyomó többségben – mintegy 80-85 százalékban – a Központi (Székesfehérvári) is.34
Székesfehérváron és a megye tizenkilenc községében 1959 tavaszán nagyobb arányú,
központilag koordinált téeszszervező munka még nem kezdődött meg, a helyi szervek
folytatták csupán az agitációt. Éppen ezért a megyei bizottság, „megnyugtatásul”, ezeken a
településeken falugyűléseket szervezett, ahol a KB határozatát ismertették és a nagyüzemi
gazdálkodás előnyeit ecsetelték. Minden erővel igyekeztek rábírni az egyénileg gazdálkodókat, hogy kezdjék meg a tavaszi munkákat, arra persze semmi garanciát nem adtak,
hogy aratni is ők fognak.
A tavaszi szervezőmunka során „nehézséget” tapasztaltak Kálozon, ahol három-négy
hónapnyi intenzív szervezőmunka után is csak 80 százalék volt a szövetkezeti arány. Ez a
szám hat téesz között oszlott meg, amelyek önkéntes földcsere útján alakították ki a területüket. Elmaradás volt Cecén („szocialista szektor”, 57 százalék), Válon, Pázmándon
(„szocialista szektor”, 50 százalék), Kőszárhegyen, Martonvásáron (negyven egyénileg
gazdálkodó nem akart belépni a téeszbe, ennek ellenére 80 százalék tartozott a „szocialista
31 A

tervezetből látszik, hogy a falvak teljes és szisztematikus megszállására, „lerohanására” készültek,
amikor is az agitációt, akár erőszakos módon is, a téesz megszervezéséig folytatták.
32 MSZMP végrehajtó bizottsági ülés 1959. január 23. MNL FML XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e.
33 Cseterki Lajos (1921–1983) 1944-től a kommunista párt tagja, hadifogság után 1947-ben tért haza,
majd a SZOT-iskola előadója, később titkára. 1957–1961-ben az MSZMP Fejér Megyei, 1961–1963-ban
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottságának első titkára, ezt követően előbb a KB, majd az Elnöki
Tanács titkára. 1958-tól országgyűlési képviselő, KB-tag, PB-póttag volt. Czetz 2018, 95–96.
34 MSZMP végrehajtó bizottsági ülés 1959. március 13. MNL FML XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e.
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szektorba”), Gárdonyban (ahol ekkor még 1000 kataszteri hold területnek keresték „a gazdáját”).35
A szervezésből még kimaradt települések (Székesfehérvár és tizenkilenc község) esetében is 40–50 százalék volt a „szocialista szektor” aránya, beleértve az állami gazdaságokat
és a tangazdaságokat is. A megyei bizottság a fenti adatok alapján 1959. március 13-án
kijelentette, „a mezőgazdaság szoc[ialista] átszervezésének a nagy része a megyében befejezéshez közel van”.36
A „mezőgazdaság szocialista átalakítása” a megyei bizottság öntelt és jelentősen túlzó
kijelentése ellenére még közel sem ért a végére 1959 tavaszán. A tavaszi szervezési roham
74 új téeszt alakított, ezekbe, illetve a régi téeszekbe ekkor 17 550 család, 18 994 tag lépett
be. A kollektivizálás során bevittek 200 753 kataszteri hold földet, melyből 159 790 volt
szántó. Ekkor a megye területének 76,3 százaléka volt a „szocialista szektor” használatában. A megye 105 települése közül 84 volt „szövetkezeti község”. Cseterki Lajos 1960. március 14-én jelentette az MSZMP KB Mezőgazdasági Osztályának, hogy a megyében feb
ruár 10-én befejeződtek a tömeges szervezőmunkák. Ekkorra valamennyi megyei község
és város „szövetkezeti településsé” vált (2. táblázat).
2. táblázat. Az 1960. március 1-jei állapot Fejér megyében37
Téesz

Család

Tag

Összterület

Szántó

181 db

33 602

36 444 fő

370 422 kh

304 279 kh

1960 tavaszára Fejér megyében tehát befejeződött a tömeges kollektivizálás folyamata, a községek kivétel nélkül „szövetkezeti településekké” váltak, az egyénileg gazdálkodók
száma, az általuk művelt föld területe radikálisan csökkent. A továbbiakban az agitáció
során azokra a településekre koncentráltak, ahol a tömeges kampány során még maradtak
egyénileg gazdálkodók, az ő meggyőzésük, beszervezésük vált a kollektivizálás folyamatának végső feladatává.

35 MSZMP végrehajtó bizottsági ülés 1959. március 13. MNL FML XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e. A „szervezé

si nehézségek” kifejezés mögött az egyéni gazdálkodók makacs ellenállása húzódik meg, akik utolsó
erejükkel is küzdöttek az önállóságukért. A pártapparátus ezeket a „nehézségeket” mindenáron leküzdendő akadálynak tekintette, akár erőszak alkalmazásával is.
36 MSZMP végrehajtó bizottsági ülés 1959. március 13. MNL FML XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e.
37 Jelentés az MSZMP KB Mezőgazdasági Osztályának a Fejér megyei helyzetről 1960. március 14. MNL
FML XXXV. 51. 2 fcs. 25. ő. e. 1960.
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A Fejér megyei kollektivizálás „alulnézetből”
A fentiekben ismertetett kollektivizálási hullám elsősorban a hatalom szemszögéből, a
számok segítségével mutatta be a megyében lezajlott téeszszervezési folyamatot. A téeszek
és téesztagok permanensen növekvő száma, az általuk bevitt földterület nagysága a külső
szemlélő számára könnyen egy sikertörténet érzetét keltheti. Azonban, ha kicsit jobban
megvizsgáljuk az 1959-ben és 1960-ban zajlott kollektivizálási hullám hátterét, mechanizmusát, az emberi sorsokat, a mikrotörténeti keretek között értelmezhető eseményeket,
rögtön teljesen más értelmezését kapjuk a történetnek. A tervszerűen, faluról falura járó,
központilag koordinált – és tegyük hozzá, presszionált – aktivisták durva, erőszakos fellépése széles körben közismert volt a gazdálkodók körében. Sokan saját bőrükön tapasztalták a mindenáron eredményt produkálni akaró, az önkéntes belépés elvével egyáltalán
nem törődő agitátorok brutalitását. Nem lehet véletlen, és az agitátorok „hatékonyságát”
jelzi, hogy Fejér megyében 1959 januárja és áprilisa között nyolcvan termelőszövetkezeti
község alakult. A szervezés során alkalmazott módszerek, a brutalitás különösen a tömeges formája miatt nem maradt titokban. A párt és az állami szervek sikerpropagandája
ellenére a vidéki társadalom pontosan tisztában volt azzal, hogy milyen fellépésre számíthat, amennyiben megérkeznek az agitátorok.
A kollektivizálás folyamata Fejér megyében 1959 végén, 1960 elején annyira eldurvult, hogy a megyei pártbizottság többször is foglalkozott a történtekkel. Természetesen
sem párt-, sem állami vonalon nem törekedtek a valós események rekonstruálására, a háttérmechanizmusok feltárására, és különösen nem törekedtek azok megszüntetésére. A kibontakozó tiltakozás hatására, ahogy az ország más területein, itt is látszatvizsgálat és -eljárás indult előre borítékolható eredménnyel.
Cseterki Lajos 1960. február 27-én levelet kapott az MSZMP KB Mezőgazdasági Osztályától. A levélben közölték vele, hogy a politikai bizottságot márciusban tájékoztatni kell
arról, hogy a „szervezés során országosan milyen mértékben sértették meg egyes személyek Pártunk politikáját, az önkéntességet, továbbá arról, hogy a megtörtént durvaságok,
tettlegességek elkövetőivel szemben megyebizottságaink hogyan léptek fel, illetőleg milyen módon nyugtatták meg a sértett dolgozó parasztokat”.38 Cseterkinek március 15-éig
kellett összefoglaló jelentésben beszámolnia a megyében elkövetett durvaságokról, tett
legességekről, kik követték el azokat, és mi volt az oka, illetve hogy milyen módon rendezték ezeket az ügyeket, volt-e káros „visszahatása a meg nem engedett módszereknek”.39
A vizsgálat okául – többek között – azok a névtelen levelek szolgálhattak, amelyekben a
MSZMP KB-nak és a Legfőbb Ügyészségnek jelezték a Fejér megyei állapotokat.40 Az
ügyek vizsgálatával Hankó Jánost és Mátai Pált (Fejér megyei főügyészt) bízta meg a megyei
38 Az

MSZMP KB Mezőgazdasági Osztályának levele Cseterki Lajosnak. 1960. február 27. MNL FML
XXXV. 51. 2 fcs. 25. ő. e. 1960
39 MNL FML XXXV. 51. 2 fcs. 25. ő. e. 1960.
40 Ilyen panaszokat közöl például Ö. Kovács 2009, 165; Ö. Kovács 2015, 330, 469–470.
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bizottság. Jelentésük február 25-ei keltezésű,41 melyben a Székesfehérvári járás öt községében 1960 februárjában elkövetett cselekményeket ismertetik. A jelentés szerint a járási
bizottság által kiküldött agitátorok ezeken a településeken „durván megsértették a párt
politikáját. Munkájukat nem az MB határozatának megfelelően a dolgozó parasztok meg
győzésével végezték”.42 A fő módszerük a megfélemlítés és a durva, goromba hang volt.
Emellett településenként legalább három-négy embert tettleg is bántalmaztak. Az agitátorok az első látogatáskor még próbálták győzködni az egyéni gazdákat a belépésre, azaz
„politikai munkát végeztek”, bár már ezt is igen türelmetlenül tették. A második látogatáskor már agresszíven, fenyegetően léptek fel. Aki ennek hatására sem írt alá, azokat többnyire gépkocsival bevitték a tanácsházára, ahol megverték, sőt egyes esetekben más településekre szállították és eközben is ütötték őket.
A jelentés konkrétan több esetet ismertet, jellemzően február elején történteket.
1960. február 9-én este 9 órakor Seregélyesen D. M. 8 kataszteri holdas, 54 éves gazdálkodót az agitátorok gépkocsival a tanácsházára vitték, már a gépjárműben elkezdték ütlegelni, amit a tanácsházán addig folytattak, amíg alá nem írta a belépési nyilatkozatot. Ezt
követően hazaengedték. A verés híre hamar elterjedt a faluban, ennek hatására D. belépési nyilatkozatát a tanácsnál eltüntették. D. M. állítása szerint (ezt azonban már nem vizsgálta a bizottság) a faluban rajta kívül még két-három embert megvertek, köztük Cs. J.
81 éves, 3 kataszteri holdon gazdálkodót is. Hasonló események játszódtak le Pázmándon
is, itt H. I.-t február elsején verték meg, és kényszerítették, hogy írja alá a belépési nyilatkozatot. Ugyancsak veréssel léptették be a téeszbe G. I., M. J., T. S. egyéni gazdálkodókat is.
K. F. 50 éves, kőszárhegyi lakost február 3-án, a tanácsházán verték meg. A jelentés
szerint „később a feleségét is bevitték, és azt is megverték”. A településen még három személyt, K. J.-t, Sz. L.-t és S. J.-t bántalmazták. Ezekben az esetekben a legdurvábban Vörös
László, a Bodakajtori Állami Gazdaság párttitkára lépett fel.
Fülén K. L., 8 kataszteri holdon gazdálkodó egyéni gazdát, aki a jelentés szerint beteg
ember volt, a tanácsházán pofozták, és papírgalacsinnal, „tinta galuskával” etették. Ő ennek
ellenére sem volt hajlandó aláírni a belépési nyilatkozatot, ezért erőszakkal Abára vitték.
Fülén rajta kívül bántalmazták M. J.-t is. Polgárdiban K. J.-t behurcolták a tanácsházára, és
ott „durván beszéltek vele, többször pofon verték”. Minekutána a tortúra hatására sem írt alá,
autóbuszra ültették, hogy elviszik Abára, ő azonban Szabadbattyánban meggondolta magát,
és aláírta a belépési nyilatkozatot, ezért elengedték. Polgárdiban bántalmazták még T. J.-t is.
Az ügyészségi jelentés szerint az esetek „a lakosság körében torzítva, eltúlozva ismeretesek s igen rossz hangulatot váltottak ki”. A panaszosok érthető okokból féltek, „nehezen nyilatkoztak”.43 Mégis, a megvertek közül néhányan felsőbb szervekhez fordultak.
D. M. családja személyesen nyomozott a tettesek után, és ügyészségi feljelentést is tettek.
41 A

dátumokat nézve joggal feltételezhető, hogy Cseterki mintegy elébe ment a hivatalos megkeresésnek, és idejekorán összeállíttatta a jelentést. Feltételezhetően már informálták, ezért felkészülten tudott reagálni a KB megkeresésére. MNL FML XXXV. 51. 2 fcs. 25. ő. e. 1960.
42 MSZMP végrehajtó bizottsági ülés 1960. február 26. MNL FML XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e. 200–202.
43 MSZMP végrehajtó bizottsági ülés 1960. február 26. MNL FML XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e. 201.
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Seregélyesen és Pázmándon széles körben ismertek voltak az események, a teljes falu tudott arról, hogy mi történt, a többi három településen csak szűk körben vált ismertté az
agitátorok viselkedése.
A vizsgálat nehézkesen haladt, az elkövetők közül csupán ketten működtek együtt, a
többiek igyekeztek nehezíteni az ügyészek munkáját, illetve csak azt voltak hajlandóak el
ismerni, amit rájuk bizonyítottak. A konkrét elkövetőkön kívül természetesen politikai felelősöket is találtak a járási bizottság vezetői között. Az ő bűnük az volt, hogy ugyan „látták,
hogy a brigádok tagjai fáradtak, türelmetlenek a közel négy hónapi megfeszített munka hatására, mégsem óvták őket”.44 Az elszigetelten beérkezett jelzéseket nem vizsgálták ki, és nem
intézkedtek. A cselekményekhez hozzájárult az is, hogy „elnézőek voltak a korábban is előforduló – bár enyhébb –, de a párt politikájával ellentétes jelenségekkel szemben”.45
Az eseményeket és a jelentést a megyei párt végrehajtó bizottsága 1960. február 26-i
ülésén értékelte. Már a pártbizottsági ülésen is nyilvánvalóvá vált, hogy az elkövetőket,
illetve a járási bizottság tagjait különböző kifogásokkal, de menteni próbálják. Igyekeztek
úgy beállítani a helyzetet, hogy az áldozatok megátalkodottságát, téeszellenességét felnagyították, „a legnehezebb tagok maradtak ki, ezek voltak a legagresszívebbek”. Az elkövetők emberi gyarlóságát, esendőségét pedig hangsúlyozták, „idegileg ezek az emberek ki
voltak merülve”. Hankó János szerint az agitátorokat megtévesztették a helyi vezetők, az
előminősítések során a téeszbe belépni nem hajlandókat „fasisztának, izgága, lumpen embereknek” állították be, ezért léptek fel velük szemben keményen.46
Mátai Pál kijelentette, hogy ugyan tárgyilagosan igyekeztek kivizsgálni az eseteket, de
nem volt könnyű dolguk: „ha Soós, Kelemen elvtársakkal beszéltünk [azaz az elkövetőkkel],
akkor sajnáltuk őket, hogy mennyire felháborító módon beszéltek velük, amikor agitáltak,
amikor a bántalmazottakkal beszéltünk, akkor felháborodtunk, hogy ilyesmi előfordulhat”.47
Sokatmondó a megyei főügyész hozzászólása, amelyben idézi a fülei tanácselnököt, aki szerint „ilyen taktika nélkül nem lehet tsz-t szervezni”. Hasonló tartalmú kijelentés Pázmándon
is elhangzott. Ott megállapították, hogy „vannak olyan emberek, akikkel másképp bánni
nem lehet”. A pártbizottsági ülésen szóba került az úrhidai téeszszervezés is. Erről ugyan
nem szólt a vizsgálati jegyzőkönyv, de Lévai András, a Székesfehérvári járási bizottság tagja
mint kirívóan nehéz községet említi: „Az úrhidai 6 hét fizikailag is az embereket kikészítette,
nem beszélve a durva ellenállásról.”48 Nem csoda, hogy Pázmándon, a tanácsházán „az agitátorok azzal szórakoztak, hogy az úrhidai tsz szervezésről anekdótáltak”.
Paizer György a Székesfehérvári járási pártbizottság titkára felháborodva utasította
vissza a jelentésben foglalt politikai megállapításokat,49 bár a tényeket nem vitatta. Kije44 MSZMP

végrehajtó bizottsági ülés 1960. február 26. MNL FML XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e. 202.
FML XXXV. 51. 2 fcs. 25. ő. e. 1960.
46 MSZMP végrehajtó bizottsági ülés 1960. február 26. MNL FML XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e. 204.
47 MSZMP végrehajtó bizottsági ülés 1960. február 26. MNL FML XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e. 204.
48 MSZMP végrehajtó bizottsági ülés 1960. február 26. MNL FML XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e. 206.
49 Feltehetően sérelmezte, hogy személyében is felelőssé tették az ellenőrzés elmulasztása miatt, illetve
hogy a korábbi kisebb súlyú kilengéseket elnézték.
45 MNL
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lentette, nem tudja elfogadni, hogy a téeszszervezés fő módszere mind a harminchárom
járási településen a megfélemlítés volt, ugyanakkor azzal egyetértett, hogy ezek előfordultak. Mind ő, mind a pártbizottság egyéb tagjai hangsúlyozták, hogy az események távol
létükben történtek, azokról csak utólag szereztek tudomást. Paizer az agitátorokat mentve
egyúttal kijelentette: „nem tételezem fel, hogy 10–15 éves pártmunkások csak úgy neki
mennek az embereknek”. Paizer és mások hozzászólásában is jellemző, hogy az eseményeket az agitátorokat ért támadásokra adott válaszként jellemzik: „ahol nem voltak ilyen vad
szélsőséges támadások a népnevelők felé […], ott semmiféle probléma nem jelentkezett”.
„D. ügye túlzottan fel van nagyítva 10%-a igaz […] azt is látni kell, hogy D. testvére rendőr
volt, az okosította fel mit csináljon.”50
A pártbizottság tagjainak a gépkocsival történt tanácsházára beszállításra is volt kellően álságos magyarázatuk. Szerintük tekintve, hogy korábban Lovasberényben a „szervezéskor a parasztok kérték, hogy gépkocsival vigyék be a tanácsházára, mert ott akarják
aláírni a belépési nyilatkozatot, az elvtársak azért használták itt is ezt a módszert”. Arról
már nem beszéltek, hogy a gépjárműben és később a tanácsházán is durván bántalmazták
a makacsul ellenállókat.
Azokra, akik a téeszbe nem akartak belépni, és ezért megverték őket, hamar rásütötték, hogy „az ellenforradalom ideje alatt a leghangosabbak voltak”, így a velük szemben
elkövetett atrocitások mindjárt bocsánatosabb bűnnek számítottak. Ha még ez sem lett
volna elég, Halmi Ferenc felvetette, hogy más megyékben az „agitátorok közé becsúszott
fasiszták” követtek el visszaéléseket, s bár ő nem akarta az elkövetőket ezzel megvádolni,
de „van olyan tapasztalatunk, hogy provokátorok, akik becsúsztak az agitátorok közé,
azok követtek el ilyen szadista dolgokat”.51
Cseterki Lajos azonban a bizottsági ülés végén, összefoglalójában nem fogadta el a
nyilvánvalóan minden valóságalapot nélkülöző feltételezéseket, ahogy fogalmazott: „szél
emberek, ellenforradalmárok, ez elvtársak elmélet, amely elmélet arra való, hogy valahogy
a bőrét valakinek mentsük”. Kifejtette, hogy a durva, erőszakos fellépés rendkívüli károkat
okozott, „megrontotta az egész faluval a kapcsolatunkat”. Hibáztatta az ügyben a járási
vezetőket, akiknek a múltban – állítólag – többször felhívták a figyelmét arra, „ha van
valahol nyakas ember, inkább maradjon kívül a tsz-en, de ne rontsuk el a tsz községben
kialakult jó politikai hangulatot”.52
A KB Mezőgazdasági Osztály számára készült jelentés 1960. március 7-én készült el.
A feljegyzésben az olvasható, hogy a Székesfehérvári járás öt községében követtek el
durvaságokat. Ezek a települések 1959 tavaszán termelőszövetkezeti községek lettek. 1960
elején a még be nem lépett egyéni gazdálkodók meggyőzésére küldtek ki agitátorokat. Az
agitátorok nem üzemi munkások, hanem párt- és tanácsi dolgozók, állami gazdaságok
munkatársai voltak, „olyan elvtársak, kik már évek óta becsületesen és igen eredményesen
50 D.

tett feljelentést az ügyészségen. MSZMP végrehajtó bizottsági ülés 1960. február 26. MNL FML
XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e. 206.
51 MSZMP végrehajtó bizottsági ülés 1960. február 26. MNL FML XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e. 206.
52 MSZMP végrehajtó bizottsági ülés 1960. február 26. MNL FML XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e. 208–209.
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vettek részt a mezőgazdaság szocialista átszervezésében”. Ezekben a falvakban, mint írták,
„a legmakacsabb és a legagresszívebb dolgozó parasztok maradtak kívül […] igen kemény
politikai harc alakult ki. Az elvtársak fejébe szállt a dicsőség, elbizakodottá és türelmetlenné váltak az elért sikerek hatására”. Cseterki jelentésében azt írta, hogy amíg a tömeges
szervezési munka folyt, addig ilyen esetek nem fordultak elő, a hibát az okozta, hogy az
MB és a járás napi ellenőrző munkája elmaradt.53
A sértettekkel a kivizsgálás után a megyei bizottság két-három tagja beszélt, igyekezve
őket meggyőzni arról, hogy a „durva cselekmények idegenek a párt politikájától”. Két főnek
visszaadták a belépési nyilatkozatot, a többieknek is felajánlották, de ők nem fogadták el.
A kármentés részeként utasították a járási bizottságot, hogy az érintett településekre
küldje ki a végrehajtó bizottság egy-egy vezetőjét, és ők ítéljék el a falu lakossága előtt az elkövetett durvaságokat. Az új belépőkkel kis csoportokban beszélgessenek el a téesz belső
életéről, a téeszbe lépés „politikai és gazdasági jelentőségéről”. A járási bizottság is tárgyalja
meg az esetet, és bizottsági ülésen ítélje el az eseményeket. A megyei vb kötelezte a járási
vb-t, hogy fegyelmi úton vonja felelősségre az elkövetőket, ez alapján három személy szigorú
megrovásban, kettő megrovásban részesült, egy főt pedig kizártak a pártból. Egy esetben a
megyei bizottság „hozzájárult a vétkesek bírói úton való felelősségre vonásához”. Ezeken
kívül más intézkedést a megyei pártbizottság nem tartott szükségesnek, úgy érezték, „lezártnak tekinthető ez a sajnálatos ügy, amely a párt politikájának eredményes végrehajtásában, a
mezőgazdaság szocialista átszervezésében részt vett sok ezer párttag és pártonkívüli munkás, dolgozó paraszt, értelmiségi odaadó és áldozatos munkájára árnyékot vetett”.54
A téeszszervezés korábbi szakaszában (1959-ben) nincsen nyoma annak, hogy akár
közigazgatási, akár pártvonalon vizsgálat indult volna erőszakos fellépés miatt. Ugyan
akkor ha megvizsgáljuk a korszakban indult ügyészségi és bírósági eljárásokat, amelyek
izgatás vagy termelőszövetkezet elleni izgatás tárgyában születtek, egy erőszakos, megfélemlítésen alapuló szövetkezetszervezési – és nem utolsósorban – megerősítési mozgalom
képe rajzolódik ki előttünk.55
A rendőrkapitányságok – amennyiben tudomást szereztek róla – minden, a téesz ellen nyilvánosan elhangzott kijelentés esetében elrendelték a nyomozást. A termelőszövetkezet elleni izgatás bűncselekmény alapos gyanúját már egy-egy ittasan tett kijelentés is
könnyűszerrel megalapozta. Ennek következménye általában a büntetőfeljelentés és az
eljárás megindítása volt. Ugyanakkor az ügyészségi és bírósági iratokból kiderül, hogy
a feljelentések hátterében számtalan esetben személyes konfliktusok is álltak, amelyeket a
53 Feljegyzés

a Fejér megyei eseményekről 1960. március 7. MNL FML XXXV. 51. 2 fcs. 25. ő. e. 1960.
végrehajtó bizottsági ülés 1960. február 26. MNL FML XXXV. 51. 1 fcs. 29. ő. e. 208–209.
55 Fejér megyében 1958 és 1964 között fennmaradt ügyészségi iratok alapján 39 eljárás indult izgatás
vagy termelőszövetkezeti izgatás címén. Ebben a megyei főügyészségen tárgyalt ügyek nincsenek benne, csak a járásbíróságok által indított eljárások. Az izgatás címén indult eljárások esetében csak a
tényleírás alapján lehet beazonosítani, hogy a cselekmény összefüggésbe hozható-e a téeszszervezéssel, vagy nem. Éppen ezért a vizsgálat során nem vettem figyelembe az ügyészségi és bírósági statisztikai adatokat, mert azokból az izgatás jogcímen indult eljárásokból nem derül ki, hogy pontosan mire
vonatkozik. A konkrét, fennmaradt eljárások iratait tanulmányoztam.
54 MSZMP
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nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása csak még tovább szított. A kirobbanó veszekedések, verekedések kísérőjeként elhangzott szidalmak, fenyegetőzések eredménye aztán
általában egy feljelentés, majd hatósági eljárás lett. Ezen eljárások alatt keletkezett tanúvallomások, jegyzőkönyvek értékes adalékokkal szolgálnak a Fejér megyei kollektivizálás folyamatát illetően, hiszen bújtatva vagy éppen nyíltan kimondva számtalan esetben felbukkan az erőszakos szervezés témaköre.
A Fejér megyei erőszakos téeszszervezés egyik eklatáns példája olvasható egy 1959-es
bűnügy tanúvallomási jegyzőkönyveiben. A rokonok közötti perpatvar vissza-visszatérő
témája a téeszszervezés és annak körülményei voltak. A munkásőrként és korábban téesz
agitátorként tevékenykedő S. J. 1959. október 6-án veszett össze ittas állapotban P. J.-vel, a
bátyja apósával a téeszszervezés során elkövetett erőszakos cselekmények miatt. S. J. sorozatosan azzal kérkedett a család előtt, hogy a téeszszervezés idején ő vidékre járt agitálni,
mire P. J. azt felelte neki: „igen hallottam róla és arról is, hogy a nászomat hogyan agitáltad
meg, ráfogtad a revolvered és úgy kényszerítetted, hogy lépjen be a tsz-be”.56 S. J. a vádat
részben elismerve azt felelte, hogy ő a fegyverét csak az asztalra tette ki, rá azonban nem
fogta senkire. A vita a továbbiakban eldurvult, majd verekedéssé fajult, amely során S. J.
saját korábbi cselekedeteit nem meghazudtolva, fegyverrel kényszerítette P. J.-t meghátrálásra. A kölcsönös feljelentések után a rendőrség megállapította, hogy a munkásőr S. J.
már korábban is fenyegetőzött fegyverrel, sőt egy alkalommal a kocsmában a levegőbe is
lövöldözött, így az ő feljelentését, amelyben P. J.-t vádolta izgatással, elutasították.57
A téeszszervezés idején tett, ellenségesnek minősített kijelentések könnyen eredményezhettek akár letöltendő szabadságvesztést is. A gánti N. Gy. 1959. március elején az
italboltban rexezett és ivott, eközben értesült róla, hogy a településen téeszszervezés folyik. A hír hatására kijelentette, hogy „neki is van földje, de nem lép be a tsz-be, mert abból
nem lehet megélni. Aki neki erről beszél azt meg fogja verni”. Később kijelentette azt is,
hogy agyonüti azokat a gántiakat, akik belépnek a téeszbe. A március 4-én előzetes letartóztatásba helyezett N. Gy.-t kijelentéseiért végül a megyei bíróság két év letöltendő börtönbüntetésre ítélte.58
Ennél is tovább ment F. L., aki Csákváron 1959. novemberben a téeszszervező gyűlésén ittasan jelent meg, és Palkó László téesz-párttitkárt ostorral bántalmazni akarta, a következő szavak kíséretében: „te vagy az Palkó az anyád istenit te tartod itt a programot”.
F. L. a későbbiekben is kigúnyolta a téesztagokat, és fenyegette is őket. 1960 februárjában
a földműves-szövetkezet 1. számú italboltjában a téesztagoknak a következőket mondta:
„gyáva szarok vagytok, bedőltetek a kommunisták dumájának, megijedtetek és aláírtátok
a belépési nyilatkozatot”.59 Cs. Gy. agárdi lakos 1961 szeptemberében a vonaton – vesztére – nyíltan megfogalmazta véleményét a téesztagokról. Szerinte a „termelőszövetkezeti
parasztság nem dolgozik, munkaidő alatt az italboltban üldögélnek, nincsenek érdekelve
56 MNL

FML XXV. 77. B 12115/1959.
FML XXV. 77. B 12115/1959.
58 MNL FML XXV. 75. B 10137/1959.
59 MNL FML XXV. 72. B 10262/1960.
57 MNL
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a közös termelésben, mert erőszakkal kényszerítették őket a tsz-be”.60 A tanácsi dolgozókról sem volt jobb véleménye, meglátása szerint ők „lopnak, csalnak és nem képviselik a
dolgozók érdekeit”. Az eljárás során Cs. Gy. terhére több bűncselekményt is felróttak
– többek között egy professzionális módon kivitelezett csalást –, ám végül megállapították, hogy elmezavarban szenved, és ezért nem büntethető.61
A kollektivizálás során a téeszbe bevitt, bekényszerített ingó és ingatlan vagyon is sok
konfliktus forrásává vált. Az egyénileg gazdálkodó parasztok számára a téeszbe történt
belépés, az állatállomány, illetve a korábban használt föld közös tulajdonba kerülése sok
esetben feldolgozhatatlan traumát okozott. A konfliktusokról tanúskodnak a rendőrségi
és az ügyészségi iratok is. Nagyvelegen N. J. 1960-ban a téesz-párttitkártól kérte, hogy
szülei lovát, melyet aznap kellett volna a téesz közös istállójába bevinnie, az őszi betakarítási munkák idejére, még pár napra hagyják egyéni kezelésben. A párttitkár a kérést elutasította, ekkor a két érintett korábbi személyes ellentéte miatt veszekedés robbant ki, amelyre a résztvevők később már gyökeresen másképpen emlékeztek. A párttitkár szerint N. J.
kijelentette, hogy a parasztságtól elrabolják az állatokat, és ha megfordul a rendszer, az
ilyen személyeket, mint a párttitkár, fel fogják akasztani. Ezzel szemben N. J. azt állította,
hogy ő a téeszvezetés gyengeségét hánytorgatta csupán fel, és azt sérelmezte, hogy a párttitkár a saját feleségét tette meg az italbolt vezetőjének. Tekintve, hogy a tanúk is N. J.
verzióját erősítették meg, a nyomozást megszüntették.62
Hasonló eset játszódott le Fehérvárcsurgón is 1960. szeptember 11-én, ahol V. I. a
Jóreménység Téesz istállójából édesapja öt nappal korábban téeszbe bevitt lovát kikötötte,
és hazafelé kezdte vezetni. Többen figyelmeztették, hogy amit tesz, az lopásnak minősül,
de az ittas V. I. a jelenlévőket „elmondta mindenféle rablónak, azt állította, hogy apja lovát
elrabolták és itt nem szocializmus, hanem rablóizmus van”.63
A földkérdés, a tagosítás is hasonló, ha nem nagyobb problémát okozott, főleg a téeszszervezést követő első időszakban. Az egyénileg gazdálkodók nehezen fogadták el, hogy a
vetés és egyéb szántóföldi munkák után sok esetben már a téesz takarította be a termést.
Söréd községben – ahogy más településeken is – voltak, akik nem tudták elfogadni a
téeszszervezéssel járó tagosításokat. M. A. a vád szerint családjával egyetemben „figyelmen kívül hagyta a termelőszövetkezetek felfejlesztésével kapcsolatos földrendezését és az
általa korábban tulajdonában volt földeket tovább művelte, holott […] csereingatlant kapott. Volt földje egy részéről a termést szedte64 […] a termelőszövetkezet által bevetett
terményeket kikapálta”. M. A.-ék a csereingatlanokról kijelentették, hogy nekik „senki
földje nem kell”, és a sajátjukat művelték tovább. A vádlottakról az elmeorvosi vizsgálat

60 MNL

FML XXV. 77. B 10163/1962.
FML XXV. 77. B 10163/1962.
62 MNL FML XXV. 75. B 10311/1960.
63 MNL FML XXV. 75. B 10254/1960.
64 Gyümölcsösről van szó, ahol a vádlott továbbra is leszedte a cseresznyét, és azt értékesítette.
61 MNL
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után megállapították, hogy időskori elmebetegségben szenvednek, így tettükért nem vonhatóak felelősségre.65
Fejér megyében az 1956-os forradalom idején a téeszek jelentős része felbomlott, az
erőszakkal összekovácsolt, gyenge szakmai és gazdasági alapokon álló szövetkezetek nem
állták ki az idő próbáját. A tanács és a párt helyi potentátjai pontosan tisztában voltak vele,
hogy a parasztság csak kényszerből lépett a szövetkezeti útra, így nem csoda, hogy amint
megszűnni látszott a külső összetartó erő, azonnal ismét az önálló gazdálkodást választották. 1957 és 1958 folyamán számtalan esetben, fórumon – persze nem a nagy nyilvánosság
előtt – megfogalmazták, hogy a korábbi kollektivizálások során erőszakkal kényszerítették
a gazdálkodókat a téeszbe, akik így nem túl lelkesen dolgoztak a közösért. Ennek ellenére
a meginduló újabb kollektivizálási hullámban a korábban már egyszer elkövetett hibák
sorozatát újra és újra megismételték. Durván, erőszakosan kényszerítették a parasztságot
a közös gazdálkodás útjára, ezzel már a kezdet kezdetén elidegenítették őket ettől a termelési formától. A beígért és aztán részben megvalósított fejlesztések sem tudták feledtetni
azokat a módszereket, amelyek a téeszszervezés időszakát jellemezték. A parasztság ugyan
a kollektív gazdálkodás útjára lépett Fejér megyében, de közel sem önszántából és messze
nem túl lelkesen. Nem csoda tehát, hogy az 1960-as évek szinte nem szóltak másról, mint
a gyengén teljesítő téeszek megerősítéséről, az elvándorló munkaerő megtartásáról, a
hiányzó szakemberek ágazatba csábításáról, olykor kényszerítéséről. Az ingatag alapokra
épített szövetkezetek kezdetben egyáltalán nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket,
alacsony termelékenységgel, nagy költséggel működtek, sok közülük csak állami támogatással volt képes egyáltalán fennmaradni. Hosszú évtizedeknek kellett eltelnie, és jelentős
anyagi ráfordítást igényelt, mire a szövetkezetek a nagyüzemi gazdálkodás keretei között
életképessé váltak és a tőlük elvárható termelékenységet mutatták.

Felhasznált források
Levéltári források
MNL FML = Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára
XXIII. 2. Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának iratai. a) Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei
XXIII. 13. b). Fejér Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Művelődésügyi szakigazgatási szervének iratai.
Művelődésügyi Osztály iratai
XXV. 72. Bicskei Járási Ügyészség iratai
XXV. 75. Móri Járási Ügyészség iratai
XXV. 77. Székesfehérvári Városi és Járási Ügyészség iratai
XXXV. 51. MSZMP Fejér Megyei Bizottságának és alapszervezeteinek iratai. Végrehajtó Bizottság ülések
jegyzőkönyvei

65 MNL

FML XXV. 75. B 10284/1959.
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SOÓS VIKTOR ATTILA

Az egyházak és a kényszerkollektivizálás
Egy 1962-es felmérés szempontjai és összefoglaló megállapításai

Elsőre talán azt gondolhatjuk, hogy a kényszerkollektivizálásnak viszonylag kevés egyháztörténeti vonatkozása van. De ha mélyebben megvizsgáljuk, különösen a paraszti társadalom felszámolásának második hullámát, az 1958 végén elindított és 1962-ig elhúzódó beléptetési hadjáratot, akkor láthatjuk, hogy minden erőt bevetettek a kommunisták, hogy a
legtovább ellenálló nagy társadalmi csoportot, a parasztságot megtörjék. Az pedig nem
kérdés, hogy nemcsak gazdaságilag és kulturálisan volt független a falusi, családi munkaerőre épülő paraszti gazdaság, hanem erősen ragaszkodott gyökereihez, különösen is hitéhez, vallásához. Abban a több mint tizenöt éves folyamatban, amelynek részeként a parasztságot igyekeztek felszámolni, a kommunista párt széles eszköztárt vonultatott fel.
A megfélemlítés, a kényszer és a fizikai erőszak mind-mind arra irányult, hogy a családokat megfosszák a földjüktől. Azonban nem egyszerűen a föld elvétele állt a hadjárat középpontjában, hanem a vidéki, falusi közösség megtörése. A vidéki Magyarország kötődött
hitéhez, hazájához, számára a föld több volt a mindennapi betevőt adó anyagnál; életet
adó gyökér volt, így a kommunisták ezt a vallásos paraszti társadalmat akarták megtörni.
Ezért is kiemelkedő trauma a kényszerkollektivizálás. Bár voltak egyéni, helyi ellenállások,
a magyar társadalmat ért korábbi vegzatúrák a kommunista párt részéről – akár a Rákosi-
korszak ötvenes években véghez vitt brutális társadalmi megregulázása, akár az ’56-os
forradalmat követő kádári kegyetlen megtorlás – egyértelművé tették, hogy hiába bármilyen ellenállás, megyéről megyére, faluról falura, családról családra, egyénről egyénre le
fogják szalámizni azt a társadalmi csoportot, amelyet addig nem sikerült teljes egészében
a kommunista pártállam részévé tenni.1 Az erőszakos kényszerkollektivizálásban érintett
falusi, vidéki, kétkezi munkából élők számtalan korlátozást, sérelmet szenvedtek el. Megfosztották őket legfontosabb tulajdonuktól, elvették szabadságukat, és tudatos befolyásolással, ateista propagandával igyekeztek megváltoztatni a gondolkodásukat. A kényszerkollektivizálásra az egyházaknak is reagálniuk kellett, hiszen az a társadalmi réteg,
amelynek élete szervesen kapcsolódott a földhöz, amely ebből élt, a maga természetes
módján kötődött a valláshoz, mindennapjait a teremtő Istennel való szerves kapcsolat határozta meg. Ezért is élte meg erőteljes támadásként és traumaként a paraszti társadalom
1 A

téma a Nemzeti Emlékezet Bizottságának kiemelt kutatási és megemlékezési projektje volt 2018-ban:
Sorsfordítás. A paraszti társadalom felszámolása, 1945–1962. A témával kapcsolatos legfontosabb művek: Ö. Kovács 2012; Ö. Kovács 2015; Csikós–Kiss–Ö. Kovács 2017; Horváth 2018.
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ezt a vegzatúrát, amikor nemcsak hagyományos életközösségét számolták fel, hanem életmódját, kultúráját és benne a vallásosságát is.
Az egyházak mindennapi életét, működését ellenőrző, a pártállam egyházpolitikáját
végrehajtó Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) kiemelten foglalkozott a mezőgazdaság
„szocialista átszervezésével kapcsolatos egyházi magatartással”.2 Így értelmezhetjük azt is,
hogy miért igyekeztek a pártállamhoz lojális egyházi személyeket felhasználni az agitáció,
a meggyőzés terén, és miért volt fontos az ingadozók meggyőzése. Az ÁEH és a Magyar
Szocialista Munkáspárt (MSZMP) vidéki munkatársai kiemelt feladatot kaptak az agitáció
és az ellenőrzés terén, hiszen kiemelt településeken követték nyomon ezeket a folyamatokat. Ennek eredményeit, felekezeti vetületét mutatom be jelen tanulmányban.
A kényszerkollektivizálás második hulláma az egyházak egyik legjelentősebb társadalmi háttere, a falun élők ellen irányult. Ezzel párhuzamosan más módszerekkel, eszközökkel az egyházak életében jelentős szerepet vivő városi közösségek ellen is fellépett a
hatalom. Az 1956-os forradalom után visszakerültek a börtönökbe azok, akik a forradalom alatt szabadultak. Újabb letartóztatási hullámmal sújtották az egyházi személyeket, a
legtöbb embert érintő akcióra 1961-ben került sor az elhíresült „Fekete Hollók” fedőnevű
ügy keretében.3 Ez főképp a városi egyházi közösségeket érintette, azokat a vezetőket, akik
a hitoktatásban, a fiatalok nevelésében vettek részt. Itt a pártállam a börtön, a kihallgatások megfélemlítő eszközéhez nyúlt. Az erőszakos kényszerkollektivizálásban érintett falusi,
vidéki, kétkezi munkából élők, akiknek az életében természetes volt a vallásosság megélése, hasonlóképpen korlátozást, sérelmet szenvedtek el. Megfosztották őket legfontosabb
tulajdonuktól, elvették a szabadságukat, és tudatos befolyásolással, ateista propagandával
igyekeztek megváltoztatni a gondolkodásukat. Az egyházak kényszerkollektivizálással
kapcsolatos tevékenységének, magatartásának bemutatása előtt érdemes áttekinteni azt a
tíz-tizenöt éves folyamatot az egyházak szemszögéből, amely a parasztság elleni legnagyobb fellépést megelőzte.

Kitekintés az egyházak helyzetére 1945–1961 között
A mezőgazdaság „szocialista átszervezése” részeként, illetve azzal párhuzamosan zajlott az
egyházak ellehetetlenítése, a vallási, hitéleti funkciók megtörése. A Rákosi-diktatúrában a
megfogalmazott cél az egyházak megszüntetése volt, majd érzékelve, hogy ez nem fog
megvalósulni, a hosszabb ideig elnyúló megtörést, megfélemlítést részesítették előnyben.
Az 1956-os forradalmat követő, Kádár János nevével fémjelzett diktatúra az egyházakat
meg akarta törni, fel akarta használni, és hatalma megszilárdításához támogatást remélt.
2 MNL

OL XIX-A-21-d 0023/1962. A teljes tétel „A mezőgazdaság szocialista átszervezése és az egyházak magatartása” témában keletkezett megyei jelentéseket, feljegyzéseket és az összefoglaló jelentést
tartalmazza.
3 Lénárd 1991; Wirthné Diera 2010; Wirthné Diera 2011; Wirthné Diera 2012; Soós 2013; Wirthné Diera
2013; Wirthné Diera 2015.
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Az ÁEH folyamatosan statisztikát vezetett a hittanbeíratásokról, egyházi és állami
szertartások (keresztelő-névadó, egyházi-világi esküvő, temetés) létszámadatairól, a körmenetekről, és ezen adatokból azt a következtetést vonta le, hogy sikeres a párt egyházpolitikája. Ez részben igaz is volt, de látnunk kell, mi állt e változások hátterében. 1945–1961
között több komoly csapás érte az egyházak papjait, lelkészeit. Nemcsak az egyházi földek
elvétele, az egyesületek feloszlatása, az iskolák államosítása, a fakultatív hitoktatás bevezetése, az egyes felekezetekkel kötött, intézményeiket, tevékenységüket erőteljesen korlátozó
megállapodások kierőszakolása, a szerzetesrendek működési engedélyének megvonása
történt meg, hanem a terror, a megfélemlítés is, amelynek keretében sokszor alaptalan
vádakkal tartóztattak le egyházi és világi személyeket, komoly börtönbüntetést – tíz év
fölöttit vagy életfogytiglanra szólót – kiszabva rájuk, sőt halálos ítélettel is sújtva őket.
Sokakat internáltak bírósági ítélet nélkül, és tartották őket fogva éveken keresztül. Ma már
ismerjük azokat a politikai alapú gyilkosságokat is, ahol egyházi személyek voltak az áldozatok. Ezen adatok, tények ismeretében kijelenthetjük, hogy az egyházak elleni brutális
fellépés nemcsak a Rákosi-korszak sajátja, hanem a Kádár-korszak első szakaszára is jellemző volt. Ugyanis a Kádár-korszak idején is történtek papgyilkosságok, mint az 1957. de
cember 14-éről 15-ére virradó éjszaka kegyetlenül meggyilkolt Boldog Brenner János esete, halálra ítélések, mint az 1957. december 31-én ártatlanul elítélt és kivégzett Gulyás
Lajos református lelkész példája, valamint politikai perek, mint az 1957–1961 közötti időszak eljárásai, amelyekben papokat, lelkészeket, világi hívőket ítéltek el. Az 1956-os forradalmat követő megtorlás az egyházakat is érintette, különböző módon és mértékben, annak megfelelően, hogy az adott egyházzal szemben miként kívánt a pártállam fellépni.
A terror légköre, a bebörtönzések, az egyházi vezetők révén történt áthelyezések olyan
reflexeket alakítottak ki, hogy akik szabadlábon voltak és maradtak, azok kevésbé konfrontálódtak a pártállammal, így a kényszerkollektivizálással kapcsolatban is visszafogottabbak voltak. Ugyanakkor a pártállam szempontjából veszélyesnek, „reakciósnak” ítélt
papok, lelkészek jelentős része éppen börtönben volt, vagy vizsgálati eljárás zajlott ellenük,
így ők nem tudták ellenvéleményüket kifejteni. Emellett szép számmal voltak olyanok is,
akik ellenálltak, akik mindent megtettek a kényszerintézkedések ellen, de nem olyan egységesen, szervezetten, mint korábban.
Az iskolai hitoktatásban részesülők száma – a hatalom fellépése nyomán – folyamatosan csökkent, ezzel párhuzamosan a plébániai hitoktatásra helyeződött a hangsúly.
A társadalmi ünnepek, szertartások száma is lassan emelkedni kezdett. Az iparosítás
kísérőjelenségeként sokan költöztek vidékről, faluról városba, ennek folyományaként az
egyházi kötődések meglazultak.
A mezőgazdaság „szocialista átszervezése” „meggyőző munkával” valósult meg. Erre a
meggyőzésre szóval és tettel, a mérsékelt agitációtól a brutális fellépésig terjedő eszköztárral
került sor. Az egyházak a pártállam korlátozó lépései ellenére az 1950-es évek végén még
komoly befolyással bírtak mind városban, mind vidéken, így fontos volt az egyházi vezetők
és beosztott papok, lelkészek politikai magatartása, nemcsak az átszervezés során, hanem azt
követően is. Azt kívánta a pártállam és annak az egyházpolitikát végrehajtó szerve, az ÁEH
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elérni, hogy a haladónak mondott és a közömbös álláspontot képviselő egyházi személyek
egyetértően támogassák a „szocialista átszervezést”, akik viszont nem értenek ezzel egyet,
azok ne lépjenek fel az átszervezés ellen, hanem passzívan viselkedjenek.

Az ÁEH részvétele a kényszerkollektivizálásban
A kényszerkollektivizálás fő problémája talán abban ragadható meg, hogy nem volt választási lehetőségük a mezőgazdaságból élőknek, bekényszerítették őket a téeszbe. A kényszer erős pártpropagandával párosult, amely pontosan, precízen volt felépítve, az agitációt
használta eszközül, de sok esetben ez nem szóbeli, hanem fizikai volt.
Miután az MSZMP úgy ítélte meg, hogy a kollektivizálás elérte a célját, lezárult annak
folyamata, a párt korifeusai akkor sem pihenhettek meg, hiszen hátravolt még a folyamatok kiértékelése. Miután a parasztsággal szembeni megtorlás az egyházak legfontosabb
társadalmi bázisa ellen irányult, így a pártállam egyházpolitikáját végrehajtó ÁEH meghatározó feladatot kapott mindebben. Hosszú előkészítés, megfogalmazott szempontok, kérdések alapján végezték a vizsgálatot. A már másfél évtizede folyamatosan megdolgozott,
megregulázott, fizikailag megtört, vagy együttműködésre bírt, lojalitást felmutató lelkészek, papok magatartását követték nyomon. Az MSZMP különböző szervezeti egységeinél
és az ÁEH-nál dolgozó pártmunkások azt vizsgálták, hogy az egyházi személyek hogyan
segítik vagy gátolják a „kollektív mezőgazdaság megszilárdítását és a népi nemzeti egység
erősödését”.4 Természetesen ez a „népi nemzeti egység” nem szabadon, önmagától, külső
befolyásoktól mentesen jött létre – ha egyáltalán volt ilyen, s nem csak a párt munkatársai
nak fejében született meg. A vizsgálatot elsősorban a falvakban folytatták le, de ezzel párhuzamosan szükségesnek érezte az ÁEH, hogy a városokban is megvizsgálják a felekezetek tevékenységét, szem előtt tartva a népi nemzeti egység erősítését és a klerikális reakció
elleni harc szempontjait.5
A vizsgálatot az MSZMP Központi Bizottság Agitációs és Propaganda, valamint a Párt
és Tömegszervezeti Osztály vezetői és az ÁEH elnöke irányították. Budapesten és a megyékben felállították a vizsgálatot végző munkabrigádokat, amelyeknek tagjai a pártbizottságok
Agitációs és Propaganda, valamint a Párt és Tömegszervezeti Osztályok, a Megyei Tanács, az
Ateista Bizottság, a Hazafias Népfront munkatársai és az ÁEH instruktorai és megyei fő
előadói voltak, akiknek a munkáját a helyi pártbizottság egyik titkára irányította.6
A mezőgazdaság szocialista átszervezése kapcsán a vizsgálat során az alábbi információkat gyűjtötték össze. Sajnos az egyes településekre, egyházközségekre vonatkozó részletes jelentések jelenleg nem állnak rendelkezésünkre, de az összefoglaló jelentés, illetve
a vizsgálat alapját adó felmérés kérdőíve igen. Itt csak jelezzük, hogy egy hosszabb távú és a
4 MNL

OL XIX-A-21-d 0023-1/1962.
OL XIX-A-21-d 0023-1/1962.
6 MNL OL XIX-A-21-d 0023-1/1962.
5 MNL
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teljes országot lefedő kutatással fel lehetne talán az akkori jelentéseket kutatni, és akkor egy
teljes, minden részletre kiterjedő képet kaphatnánk. Ugyanakkor itt és most a jelen meglévő anyagokat fontosnak érezzük publikálni, hiszen talán ezek megismerésével többen kedvet kapnak ilyen irányú megyei iratok kutatásához. Érdemes a korabeli szempontokat szó
szerint, betűhív módon idézni, mert így képet kaphatunk a pártállam logikájáról, az egyházakról, a papokról, lelkészekről, hívőkről, a mezőgazdaságból élőkről és a kényszerkollektivizáláshoz való viszonyulásukról. Láthatjuk, hogy nagyon alapos, részletes, mondhatjuk,
hogy tudományos jellegű kutatást folytattak, ami a kérdés fontosságát mutatja.
I.

A különböző felekezetek befolyása, a befolyásuk alakulása és lelkészeiknek magatartása a mezőgazdaság szocialista átszervezése idején.
1. Milyen volt a papok magatartása a mezőgazdaság szocialista átszervezésének
lefolyása idején?
2. Segítette-e a pap a termelőszövetkezetek szervezését, ha igen, miben? Ha nem,
ugyancsak miért nem?
3. A klerikális reakció milyen közvetlen vagy közvetett módon próbálta gátolni,
ill. késleltetni a mezőgazdaság átszervezését?
4. A mezőgazdaság átszervezését késleltető egyének kapcsolatban vannak-e valamelyik vallásfelekezettel és ez milyen mértékben volt okozója a belépéssel kapcsolatos ellenállásuknak?
5. Az egyházi személyek adtak-e tanácsot, vagy a szószékről buzdították-e a hívőket a belépésre vagy a belépés ellen?
6. Az egyházközségi tanács paraszt tagjai milyen magatartást tanúsítottak az átszervezés alatt? Kezdeményezők voltak-e, vagy a tömeg hatása vitte be őket a tsz-be?
7. Volt-e különbség a különböző egyházak (katholikus [sic!], protestáns, szekták)
magatartásában, avagy egységesen léptek-e fel a mezőgazdaság átszervezése
mellett vagy ellen?
8. Mióta van a pap a községben és ismerik-e, ill. helyesen ítélik-e meg a politikai
beállítottságát? (Békepap, passzív vagy reakciós.)
9. Kik a helyi lelkészek segítőtársai és ezek milyen rétegekből kerülnek ki (például
orvos, pedagógus, tsz. tag, nyugdíjas, stb.)?
10. Hogyan foglalt állást az egyházi vezetés:
a. a haladó papok,
b. az ingadozó papok,
c. a reakciós papok,
a mezőgazdaság átszervezése előtt és idején?
11. Milyen módszerekkel hajtja be, illetve szedi be a klérus az egyházi adót és ezek
befizetése csökkenő vagy emelkedő tendenciát mutat-e?
12. Hogyan alakult a papi békemozgalom helyzete és a haladó papok magatartása
1957-től napjainkig?
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II. Az egyháziak szerepe és a papok tevékenysége a szocialista mezőgazdaság megszilárdításában.
1. Milyen magatartást tanúsítanak a különböző felekezetek és papok a termelőszövetkezetek megszervezése után?
2. Milyen módon és mértékben vesznek részt a papok a kollektív mezőgazdaság
megszilárdításában?
3. A plébános támogatja-e a termelőszövetkezeteket, ha igen, annak módszerei
miben nyilvánulnak meg?
4. Melyek a klérus legújabb módszerei az átalakulást követő új viszonyok között?
4.a Segítik-e a papok a szocialista falu megszilárdítását, és ezen belül buzdítják-e híveiket az állam iránti kötelezettségük teljesítésére, a munkafegyelem megszilárdítására, a szorgalom növelésére és a társadalmi tulajdon fokozottabb védelmére?
5. Fellépnek-e az egyházaik a tsz. fiataloknak a városba vándorlása ellen? És ha
igen, milyen módon próbálják korlátozni az elvándorlásokat?
6. Melyek a klérus fő módszerei az általános hitélet vitelében?
7. Melyek a klérus fő módszerei az ifjúság körében folyó tevékenységének?
8. Milyen az egyházi reakció jelenlegi helyzete és befolyása a különböző egyházakban? Milyen módszerekkel dolgozik az egyházi reakció?
9. Észrevehetően növekedett vagy csökkent-e a pap befolyása a termelőszövetkezeti tagok között? Esetleg rétegenként (férfi, nő, fiatal, középkorú, idős) kimutatható-e csökkenés, ill. az emelkedés?
10. Milyen felekezeti vagy egyéb befolyások (kiemelve a legnagyobb, ill. a legerősebb hatásokat) érvényesülnek a községben, illetve a városban vagy annak egyegy kerületében?
11. Milyen módszereket alkalmaz a pap a hitélet növelése céljából? (Egyéni foglalkozás, családlátogatás, lelkigyakorlat stb.) Alkalmaz-e lelki terrort hívei felé?
12. Jelentkeznek-e a helyi egyházi vezetők, papok munkájában olyan törekvések,
hogy vallási befolyás alá akarják vonni a tsz. vezetőit és a tsz. tagságát? Ezen
belül a nőkre, az ifjúságra és az értelmiségiekre is ki akarják-e terjeszteni befolyásukat? Ha vannak ilyen törekvések, hogyan és miben nyilvánulnak meg ezek?
13. A közérdek rovására a klérus ösztönzése nyomán, nem erősítik-e túlzottan a
háztáji gazdaságot, amely egyben az egyházi adóbehajtás forrásául is szolgálhat?
14. Milyen mértékű a politikai és kulturális tevékenység a községben, és tudják-e
ellensúlyozni a pap befolyását, törekvéseit?
15. Vannak-e már jelei az új népmozgalmi megnyilvánulásoknak (névadás, házasságkötés és temetés), a vallási formák helyett világi, új társadalmi formák elterjedésének, és ha igen, milyen mértékűek azok?
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III. Az MSZMP szövetségi politikájának alakulása a mezőgazdaság szocialista átszervezése után.
1. Milyen mérvű és jellegű a papok szerepe a helyi közéletben?
2. Van-e a helyi vezető testületek valamelyikének pap vagy erősen vallásos befolyás alatt álló tagja? Ha igen, kifogásolható-e konkrétan a tevékenysége
a. Milyen tisztséget töltenek be a helyi tanácsban,
b. Milyen tisztséget töltenek be a népfront bizottságban,
c. Milyen tisztséget töltenek be a termelőszövetkezetben,
d. Milyen tisztséget töltenek be a tömegszervezetekben,
e. Milyen tisztséget töltenek be az iskolákban.
f. Ha több helyen is vannak ilyenek, fellelhetők-e rajtuk az egységes irányítás,
illetve egységes állásfoglalás jelei? Ha igen, ki tartja kézben az irányításukat?
3. A termelőszövetkezetek vezetőségében vannak-e egyházközségi tagok, és ha
igen, milyen tisztségeket viselnek?
4. Van-e a tanács VB-ben egyházközségi bizottsági, ill. presbiteri tag vagy erősen
vallásos befolyás alatt álló egyén?
5. Milyen a helyi vezetők (Tanács, Tsz.) és a papok kapcsolata?
6. Ismerik-e a helyi papok politikai magatartását, és helyesen ítélik-e meg a tevékenységüket?
7. Az egyházak felső vezetésében milyen politikai változások tapasztalhatók napjainkban?
8. Milyen új törekvések tapasztalhatók az ifjúság megnyerésében az egyháziak részéről?
9. Nőtt-e az egyházi vezetők befolyása a különböző társadalmi osztályokra és rétegekre (TSz. parasztságra, gépállomási dolgozókra, állami gazdasági dolgozókra,
értelmiségre), vagy csökkent?
10. Növekedett-e, vagy csökkent a papok befolyása a községben, a városban, amióta
megalakultak a tsz-ek? Ezt követően hogyan alakultak a vallási megnyilvánulásokon (áldozás, bérmálás, hitoktatás, általában a templomjárás) rendezvényein
való részvétel arányai?
11. Miben térnek el és miben azonosak a helyi lelkészek hitbuzgalmi módszerei?
12. Milyen hatással van a papokra a mezőgazdaság szocialista átszervezése?
13. Milyen hatást gyakorolt a gyülekezetre a falu szocialista gazdálkodása?
14. Észlelhetők-e a termelőszövetkezetben a felekezeti villongások, ha igen, miben
nyilvánulnak meg azok?
15. Voltak-e vagy jelenleg vannak-e a helyi vezetők és a papság között összeütközések?
16. Hogyan alakult a mezőgazdaság szocialista átszervezése után a helyi egyházi
vezetők és a társadalmi állami szervek viszonya?
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17. Milyen a helyi vezetők (Párt, tanács, népfront, tsz. Pedagógusok) és a papok
kapcsolata, mutatkoznak-e esetleges elvtelen barátkozások, vagy durva, sértő
módon való elutasítások módszereinek megnyilvánulásai?
18. Részt vesz-e a papság a Tanács, a Népfront munkájában, vagy csökkent az aktivitásuk? A község vezetőihez közelebb kerültek-e az egyházi vezetők, javult
vagy romlott a viszonyuk?
19. Milyen módszerekkel próbálják kivonni a még vallásos dolgozókat az egyházi
befolyás alól? Egyáltalán folyik-e ilyen irányú munka?
20. Az értelmiségi és alkalmazotti rétegek körében fejlődött-e a szocialista tudat?
21. Hogyan alakult, ill. alakul a párt, a Kisz., a nőtanács befolyása a különböző társadalmi rétegek körében?
22. Milyen tisztázatlan kérdések és problémák gátolják jelenleg egy hatékonyabb
egyházpolitika kialakítását és alkalmazását?7
Az 1962. február 22-én kelt Irányelvek végén még két kérdés is megjelent: „Folyik-e TTIT.8
vagy más egyéb tudományos előadás-sorozat a községben? Felismerhetők-e falun a tudományos világnézet térhódításai?”9 Ez a szempontrendszer, kérdéssor érdekes válaszokat
hozhatott, amelyek az egyes papok, lelkészek működésére, plébániák, egyházközségek,
települések életére, helyzetére fontos információkat tartalmazhat. Vélelmezhetően az ÁEH
megyei egyházügyi előadói megkapták ezeket a kérdéseket, és más sillabuszt is, hogy településszintű beszámolók születtek-e, azt nem állíthatjuk biztosan, azonban megyei összefoglalók10 biztosan, de ezekről később. Hiszen két héttel később – március 8-án – újabb
szempontokat fogalmazott meg az ÁEH.11 Ezek új felderítendő területeket, irányokat adtak, amelyeknek az egyes papokra, lelkészekre, településekre vonatkozó adatai ugyancsak
fontos információkkal szolgálhatnának a kommunista diktatúra időszakára vonatkozóan.
Talán nem az ÁEH központi, hanem megyei iratai között lelhetők fel az 1962-ben született
vizsgálati beszámolók. Jelen ismereteim szerint ilyen források nem kerültek még publikálásra, feldolgozásra, de ettől függetlenül a szempontok is adnak támpontot ahhoz, hogy
mit tartott fontosnak az ÁEH a mezőgazdaság szocialista átszervezése kapcsán az egyházakkal kapcsolatban.

7 MNL

OL XIX-A-21-d 0023-1/1962.
és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat.
9 MNL OL XIX-A-21-d 0023-1/1962.
10 Megyei egyházügyi főelőadók javaslatai és jelentései a mezőgazdasági felmérő munkához. MNL OL
XIX-A-21-d 0023-3/1962.
11 MNL OL XIX-A-21-d 0023-2/1962.
8 Társadalmi
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I.

A papok és a hívők magatartása a mezőgazdaság szocialista átszervezése idején
1. Hogyan ösztönözték vagy gátolták a papok a vallásos parasztokat a szövetkezetbe lépésre?
a. A békepapok, a semlegesek és a reakciós papok magatartása.
b. Az egyházközségi tanácstagok és presbitériumok paraszt tagjainak magatartása.
c. A falusi értelmiség vallásos rétegének magatartása.
d. A különböző egyházak és szekták egyöntetűen vagy különféleképp támogatták a tsz szervezést vagy léptek fel ellene?
2. A helyi párt-, állami és tömegszervezeti vezetők hogyan léptek fel a papok támogatásának biztosításában vagy ellenséges tevékenységük visszaszorításában?
II. Hogyan segítik vagy akadályozzák a papok a termelőszövetkezetek megszilárdítását?
1. Hogyan segítik a papok a szószéken vagy a magánbeszélgetésekben a tsz-ek
megszilárdítását
– a munkafegyelem megszilárdításában,
– a közös tulajdon védelmében,
– a termelőszövetkezeti egység kialakításában.
2. A tsz-be lépett vallásos parasztok milyen szerepet töltenek be a vezetésben és a
közös munkában?
a. Egyházközségi és presbitériumi tagok közül hányan vannak a vezetésben?
b. Ezek magatartásában ösztönzően vagy gátlóan érvényesül-e a papok befolyása?
3. Segítenek-e a papok abban, hogy a fiatalok falun maradjanak?
4. Segítik vagy gátolják a papok a nők részvételét a munkában?
5. Az ellenséges papok milyen módszerekkel igyekeznek akadályozni a tsz megszilárdítását?
a. A reakciós papok és az ellenséges szektavezetők között van-e ebben az
irányban reakciós egységtörekvés?
III. Hogyan segítik vagy gátolják a papok pártunk szövetségi politikáját, és milyen hatással van az új helyzet az egyházak tevékenységére?
1. Milyen mértékben vesznek részt a papok mint országgyűlési képviselők és mint
választottak a helyi tanácsok és a HNF12 szerveiben, és milyen hatásuk van a
párt szövetségi politikájára?
a. Hány tanácstag és népfrontbizottsági tag van a papok között?
b. A közéletben szereplő papok ösztönzik-e a paptársaikat és híveiket a
soronlévő feladatok, társadalmi munkák, stb. végzésére?
c. Hogyan vesznek részt a békemozgalomban?
d. A közéleti papok tevékenysége milyen hatással van a hitéletre?

12 Hazafias

Népfront.

Kollektivizálás_KÖNYV.indb 175

2019.10.17. 13:29:29

176 •

Soós viktor attila

2.

3.
4.

e. Hogyan reagálnak a párt és állami szervek által folytatott ateista propagandára?
f. A helyi vezetők helyesen értékelik-e a papok közéleti tevékenységét, –
nincs-e elvtelen engedmény vagy szektás elzárkózás?
g. Hogyan vélekednek a hívő emberek, a párt- és állami szervek helyi vezetői a papok kitüntetéséről?
Az átszervezés után hogyan alakult falun az egyházak befolyása és a papok
anyagi helyzete?
a. Az átszervezés után emelkedett vagy csökkent a hitélet, a templomba járók és az egyházi rendezvényeken résztvevők száma?
b. A papok befolyása az ifjúság között hogyan alakult? Az iskolai hitoktatás
csökkenésével párhuzamosan emelkedett-e a templomi katekézis, biblia
órákon stb. való részvétel?
c. A papok közvetlenül vagy közvetve gyakorolnak-e befolyást a tsz életére?
d. A hívek áldozatkészsége az egyház iránt nőtt-e vagy csökkent?
e. Hány pap dolgozik a tsz-ekben és milyen hatással van ez a tsz-ek életére,
a pap egyházi tevékenységére és a hitéletre?
Milyen új módszereket alkalmaznak a papok tömegbefolyásuk megtartása, vis�szaszerzése és növelése érdekében?
Milyen hatásfokú a párt- és állami szervek ideológiai felvilágosító munkája a
vallásos tömegek között.
a. Helytelennek tartják-e a helyi párt- és állami vezetők a TIT, a rádió, a televízió, az újságok, folyóiratok antiklerikális és ateista propagandáját?
b. Hogyan értékelik a helyi párt- és állami vezetők, a dolgozó tömegek a párt
egyházpolitikájának érvényesítését a maguk területén?”13

Az ÁEH munkatársai számára rendszeresen tartottak országos értekezletet, ahol a hivatal
központi politikai munkatársaival és az egyes megyék egyházügyi megbízottjaival megtárgyalták az aktuális egyházpolitikai kérdéseket, feladatokat.14 Az 1962. május 15-i értekezleten az ÁEH elnöke, Prantner József arról tájékoztatta a politikai munkatársakat, hogy
hamarosan országos felmérést tartanak, hogy a mezőgazdaság „szocialista átszervezésével” kapcsolatban megvizsgálják az egyházak magatartását.15 Az ÁEH elnökének megfogalmazása szerint erre azért volt szükség, hogy meg tudják szabni a tennivalókat, illetve a
felméréssel segíteni kívánták az MSZMP soron következő kongresszusának, valamint az
1963-as tanácsi és országgyűlési képviselő-választásnak az előkészítését. A vizsgálattal
kapcsolatban így fogalmazott Prantner József:

13 MNL

OL XIX-A-21-d 0023-2/1962.
OL XIX-A-21-d 0010; 0011. tételek.
15 MNL OL XIX-A-21-d 0010-2/1962.
14 MNL
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Ez a vizsgálat nem azt jelenti, hogy minden községbe kimegyünk. A belügyminisztériumi
elvtársak eddigi tapasztalatait is gyűjtsük össze és a felvetett kérdésekre így adjunk választ.
Természetesen szükség van arra, hogy néhány községben a helyi szervek véleményét is kikérjük. Például nézzünk meg egy községet, ahol jó a Termelőszövetkezet. Meg lehet nézni olyan
községet is, ahol rossz a Termelőszövetkezet, esetleg olyan ahol aktívabb a pap, vagy ahol a
lakosságot a nemzeti ellentétek is zavarják. Nézzünk meg olyant is, ahol a parasztság mellett
erős munkásbázis található, új TSz, régi TSz-t. Emellett néhány egyházi körökből vett információt is vegyünk tekintetbe. A hitélet alakulását kimutató egyházi szervek jelentését is figyelembe kell venni. Nagy szerepe van ennek az aulás megyéknél.16 A protestáns egyházak püspökeitől is igyekezzünk megfelelő információkat szerezni. Meg lehet kérdezni papokat is,
hogyan látják a Termelőszövetkezetet, nincsenek e nehézségeik, vagy egyéb problémáik.17

Ekkor még az ÁEH elnöke úgy tervezte, hogy a megyei vizsgálat nem tart tovább egy
hétnél, és a következő héten kiértékelik a vizsgálatot és összesítik az információkat. Nagyobb területeket a területfelelősök fogtak össze, akiknek az összesítése szolgálta az alapot
az országos értekezlethez. Az ÁEH elnöke megfogalmazta, hogy a megyéknél arra kell
törekedni, hogy minél több konkrétum legyen a vizsgálati anyagban, a megállapítások
alátámasztására, ugyanakkor a területfelelősök értékelésében inkább az általános megállapítások domináljanak. Azt is megemlítette Prantner József, hogy szoros együttműködés
szükséges a belügyminisztériumi szervekkel.18
Az országos felmérésre 1962. május 17. és június 17. között került sor. A vizsgálat
összefogása a megyei pártbizottságok agitációs és propaganda osztályainak a feladata volt.
A vizsgálati bizottságokat az osztályok munkatársain túl a művelődési osztályok, az ateista
bizottságok tagjai és az ÁEH egyházügyi megbízottjai közül állították össze. A vizsgálatban közel 750 megyei, járási és községi párt-, állami, illetve társadalmi szerveknél dolgozó
munkatárs vett részt. Nem minden települést kerestek fel a vizsgálat során, hanem megyénként nyolc-tíz, összességében százötven községben gyűjtöttek adatokat. A falvak, városok és a főváros egyes kerületeit úgy választották ki a vizsgálatra, hogy a terület adataiból és a tapasztalatokból az egész egyházpolitikára leginkább jellemző képet kapják.
A vizsgálat a papok, lelkészek és a hívek magatartására irányult. Alapvetően arra voltak
kíváncsiak, hogyan viszonyultak a mezőgazdaság „szocialista átszervezéséhez”, segítették
vagy akadályozták a termelőszövetkezetek szervezését, hogyan viszonyultak az MSZMP
„szövetségi politikájához”.19
A felmérés után 1962. augusztus 11-én tartottak értekezletet az ÁEH politikai munkatársainak, ahol kiértékelték a vizsgálat eredményeit.20 Minden megyei egyházügyi megbízott jelentést írt a saját megyéje területén végzett vizsgálatról, amelyben összefoglalta a

16 Itt

azokra a megyékre utalt az ÁEH elnöke, ahol a megyeszékhelyen püspöki székhely is van.
OL XIX-A-21-d 0010-2/1962. 15.
18 MNL OL XIX-A-21-d 0010-2/1962. 15–17.
19 MNL OL XIX-A-21-d 0010-2/1962.
20 MNL OL XIX-A-21-d 0023-4/1962.
17 MNL
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tapasztalatait.21 Az ÁEH ezen jelentések alapján különböző összefoglaló jelentéseket készített, amelyekben megállapításokat tettek az egyházpolitika addigi alakulásáról, de különösen a mezőgazdaság „szocialista átszervezéséről”. Úgy látták, összességében a politikai
szándékaik teljesültek, így pozitívan értékelték a folyamatot:
A mezőgazdaság szocialista átszervezése nagy hatással volt az egyházakra is. Befolyásolta valamennyi egyház papjainak magatartását és tevékenységét. A papok döntő többsége reálisan
látja, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezése az egész társadalomra nézve alapvető politikai, gazdasági és kulturális átalakulást jelent. Tudatában vannak, hogy e társadalmi átalakulás általában alapjaiban megrendítette az egyházak politikai, gazdasági és ideológiai helyzetét. Ezért a papok politikai hovatartozásuknak megfelelően élénken reagálnak a forradalmi
változásra. […] Az egyházak politikailag progresszív rétege az átszervezés és a megszilárdítás
alatt is pozitív politikai magatartást tanúsított, illetve tanúsít. Az egyházakat mint politikai és
erkölcsi tényezőt nem vettük igénybe a mezőgazdaság szocialista átszervezése során, bár sok
esetben kérték a helyi szervek, hogy a papok ne akadályozzák, inkább segítsék a nagy átalakulást. Erre különösen ott került sor, ahol tekintélyes parasztok – akiknek belépésére súlyt helyeztek – presbiterek vagy egyházközségi vezetők voltak. Megállapíthatjuk, hogy a haladó
papság magatartásával hozzájárult az átszervezés sikeréhez.22

A pártállam a kollektivizálást arra is felhasználta, hogy a hozzá lojális, a „szövetségi
politikát” támogató, úgynevezett „haladó” személyeket magasabb egyházi pozícióba segítse, és részükre különböző kedvezményeket adjon. A tanács és a Hazafias Népfront különböző szintű szerveibe több mint 700 egyházi személyt jelöltek, és aztán „meg is választották” őket: 1963-ban 99-en lettek tanácstagok, míg 636-an a Hazafias Népfront keretein
belül kaptak pozíciókat. Az ÁEH-ban ugyanakkor kritikaként fogalmazták meg ezen egyházi személyekkel szemben, hogy bár támogatták a pártállam politikáját, de befolyásukat,
pozíciójukat egyházi, hitéleti célokra is felhasználták.23
A pártállam úgy tekintett a „haladónak” tartott papokra, hogy tevékenységükkel
megteremtik a „szocializmus egyházát”. Ezen „haladó” papok tevékenysége a párt „szövetségi politikájának” volt az eredménye. Az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején úgy
kívánták a „haladó” papok megfelelő magatartását befolyásolni, hogy több mint kétszázharminc különböző papi gyűlést és ötszáz csoportos beszélgetést szerveztek, ahol a nemzetközi kérdések mellett a „szocializmus értékeinek” megfelelő iránymutatást kaptak a
mezőgazdaság átszervezésével kapcsolatban.24
1962-ben a termelőszövetkezeteknek 87 egyházi – 82 protestáns, 5 katolikus – tagja
volt. Ez a helyzet okozott némi vitát. Szabad-e, lehet-e segíteni egyházi személyek kilépését
21 MNL

OL XIX-A-21-d 0023-3/1962. Egy ilyen tanulmány terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé az
egyes megyék vizsgálatainak bemutatását, feldolgozását. A későbbiekben azonban érdemes lesz majd
megyei szinten is feldolgozni ezeket a vizsgálatokat, reménykedve abban, hogy a vizsgált települések,
plébániák anyagai is előkerülnek.
22 MNL OL XIX-A-21-d 0023-10/1962. 1.
23 MNL OL XIX-A-21-d 0023-10/1962. 4.
24 MNL OL XIX-A-21-d 0023-10/1962.
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az egyházi pozícióból? Az a vélemény alakult ki, hogy ne ösztönözzék, segítsék ezt, mert
ezzel elvesztik a „haladó”, a pártállamhoz lojális személyeket, és nem lesznek olyan egyháziak, akik a pártállam egyházpolitikájának érvényesítésében partnerként tevékenykedhetnek. Abban is véleménykülönbség alakult ki, hogy papok, lelkészek egyáltalán tagjai legyenek-e a termelőszövetkezeteknek. Voltak megyék, ahol teljesen elzárkóztak ettől, de a
legtöbb helyen nem emeltek ez ellen kifogást. A pártállam elfogadta, hogy egyházi személyek termelőszövetkezeti tagsággal rendelkezzenek, de ezt nem akarták ösztönözni, nö
velni, ugyanis azt tartották fontosnak, hogy egyházi minőségükben illeszkedjenek bele a
szocialista társadalomba. A termelőszövetkezeti tagsággal rendelkező papok, lelkészek ki
lépését tehát nem támogatták. A termelőszövetkezeti tagságot úgy kívánták kezelni, mint
egyfajta gazdasági, társadalmi szerepvállalást.25
Az ÁEH mindenekelőtt azt tartotta szem előtt, hogy az egyházi személyek ne akadályozzák a termelőszövetkezetekbe való belépést. Azokkal az egyházi személyekkel szemben, akik a termelőszövetkezetek ellen léptek fel, „egyházpolitikai módszerekkel és adminisztratív eszközökkel” kívántak harcolni. Ez történt a „Fekete Hollók” ügyben is, azaz,
akiket nem tudtak elítélni, akik ellen nem lehetett eljárást lefolytatni, azokat az egyházi
vezetőkkel helyeztették el korábbi állomáshelyükről. Megfogalmazták, hogy fontos állandóan figyelemmel kísérni a hitélet és az egyházak anyagi helyzetének alakulását, így az
ÁEH megyei előadói településre lebontott statisztikát gyűjtöttek ezekről.
Az ÁEH jelentése szerint az egyes megyék párt- és tanácsi vezetői a kollektivizálási
kampány során találkoztak a terület legaktívabb, a pártot leginkább támogató egyházi személyeivel, akiket felkészítettek „a mezőgazdaság szocialista átszervezésére”, tájékoztatták
őket a gazdasági, politikai helyzetről. Az egyházakat nem kérték fel testületileg, hogy egységesen, közösen támogassák a mezőgazdaság átszervezését. Az MSZMP – és így az
ÁEH – nem akart közös fellépést, ehelyett a helyi egyházi vezetőkre bízták a szerepvállalást. A korábban megvalósított totális, kegyetlen, megfélemlítő terrort elég visszatartó erőnek gondolták. Még tartottak a legnagyobb és időben legközelebbi terrorhullám, a „Fekete
Hollók” akció nyomán történt bebörtönzések. A szabadlábon lévő, „reakciósnak” tartott
egyházi személyeket azért nem mulasztották el megkeresni, hogy figyelmeztessék őket: ha
agitálni mernek a termelőszövetkezetekbe történő belépés ellen, akkor úgy járnak, mint
korábban, azaz letartóztatják, elhelyezik őket.26

25 MNL
26 MNL

OL XIX-A-21-d 0023-10/1962. 5.
OL XIX-A-21-d 0023-10/1962. 1.
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„Haladók”, „ingadozók”, „reakciósok”
A fenyegetések ugyan sokakat nem rettentettek meg, de az egyházak magatartását a mezőgazdaság „szocialista átszervezése” alatt általában a passzivitás, a semlegesség, a várakozó
álláspont jellemezte. A lelkészek, papok tevékenységét az ÁEH munkatársai 1962-ben három csoportba osztották:
• „Haladó” papok, akik támogatták a mezőgazdaság szocialista átalakulását, és támogató magatartásukkal hozzájárultak az átszervezéshez.
Volt olyan katolikus püspök, aki beszédében arra buzdította papjait, hogy segítsék elő
a téeszek megszervezését, mert ő maga is ebben látja a parasztság boldogulásának az
útját. Feljegyezték egy református lelkészről, hogy a szervezésben való aktív részvételen túl ágyneművel látta el a szervezésben eljáró elvtársakat.
• „Ingadozó” papok, akik elvileg egyetértettek a mezőgazdaság átalakításával, ugyanakkor meglepte őket az átszervezés nagy lendülete. Túl gyorsnak tartották, és féltek, hogy
megismétlődnek a régi, adminisztratív túlzások. Így fogalmazták meg álláspontjukat:
„Az a véleményem, hogy a TSZ-eknek van jövője, de a belépő a maga belátása szerint
döntsön.” „Nem lehet mást tenni, ez elkerülhetetlen, be kell lépni a TSZ-be.”
• A „reakciós” papok ellene voltak minden olyan tevékenységnek, ami az egyházak életét
korlátozta. A mezőgazdaság „szocialista átszervezése” terén nem tudtak összehangolt,
szervezett ellenállást kifejteni. A nyílt fellépések egyedi próbálkozások voltak.
„Volt olyan pap, aki az átszervezés alatt rendszeres Biblia-magyarázatokat tartott,
amelyek során a szervezőkre utalva a következőket mondta: »Fekete varjak seregei
lepték meg községeinket.«
Egyesek kijelentették, hogy nem nyújtanak segítséget az átszervezésben, mert nem
akarják ezzel egyházuk és saját maguk tekintélyét lejáratni.”27
Az ÁEH értékelése szerint a három csoport közül a legnagyobb az ingadozók köre volt,
akik közül többen a „haladó”, együttműködő egyházi személyek csoportjához közeledtek.
A pártállam egyházpolitikájának az volt a gyakorlata, hogy a kiemelkedő helyekre, a
kulcspozíciókba számukra megfelelő, lojális személyeket helyeztettek a főpásztorral. Így
ők nagyobb befolyásra tettek szert, ennek köszönhetően a reakciójuk, megszólalásuk nagy
tömegekhez jutott el. Ebben a folyamatban komoly törést jelentett az 1956-os forradalom
időszaka, amikor a korábban bebörtönzött egyházi személyek kiszabadultak, az állomáshelyükről korábban elmozdított személyeket püspökük visszahelyezte, az ott pozíciót elfoglaló békepapokat pedig elhelyezték. Ezt a pártállamhoz lojális egyházi személyek komoly sérelemként élték meg, és a forradalom vérbefojtása után mindent megtettek, hogy
sor kerüljön a visszarendeződésre, ráadásul ezt gyakran valamilyen bosszú, a sérelem miatti
27 MNL

OL XIX-A-21-d 0023-7/1962.
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megtorlás is kísérte. Erre az időszakra a pártállam szempontjából „reakciós”, ellenálló személyek visszaszorultak a kis településekre, egyházkormányzati szempontból nem kiemelt
helyen teljesítettek szolgálatot. Az ott élő hívek számára az ilyen büntetésben lévő egyházi
személyek jelenléte gyümölcsöző volt ugyan, de kis településeken, a világtól eldugott helyeken kellett szolgálniuk, így hangjuk kevesekhez ért el.28
Az 1960-as évtizedben a tradicionális, vallásos paraszti világ megváltozott. Nemcsak
a városokban, hanem a falvakban is egyre nagyobb méretet öltött az elvilágiasodás, az
aktív vallásgyakorlás visszaszorult. Összességében elmondhatjuk, hogy az 1945 után
„megdolgozott”, megfélemlített, terrort, börtönt megélt lelkészek, papok nyíltan nem álltak ki a kényszerkollektivizálás ellen. Ebben nyilván szerepet játszott az a történelmi tapasztalat, amely különösen megpróbálta a magyar társadalmat – gondoljunk az 1956-os
forradalmat követő megtorlásra. Ugyanakkor a nem meggyőződésből történt belépés a
termelőszövetkezetekbe instabil helyzetet eredményezett. Talán nem a téesztagság kérdése,
sokkal inkább a társadalmi életbe történő beavatkozás, a paraszti létformától való elfordulás volt az, ami a vidéki Magyarország elleni támadásként értelmezhető, amely egy több
évszázados életforma szétzilálásához vezetett.
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„Kétségbeesésemben írtam”
Kuláküldözés – kollektivizálás – elvándorlás a Kádár-korszak
szociográfiáiban

„közvetlenebbül vallanak a valóságról, mint
az irodalmi alkotások, s dokumentum értékűek”1

Egy műfaj és lehetőségei
A társadalmi valóság szociografikus ábrázolása az 1930-as évektől a magyar irodalom
egyik meghatározó elbeszélésmódjává vált. Anélkül, hogy historiográfiai áttekintést nyújtanánk, lényeges felidéznünk, hogy a szociográfia mint diszciplína az eredeti tudományos
koncepció szerint a geográfiához, etnográfiához hasonló tudományként fogta volna át a
jelenbeli társadalmat vizsgáló tudományokat.2 A két világháború közötti magyarországi
szociografikus törekvések sajátja, hogy a tudományos célokhoz képest a szociográfia inkább lett az irodalommal és a riporttal rokon műfaj. Alkotói a hű valóságábrázolással nem
annyira a tudományos objektivitásnak szerettek volna megfelelni, mint inkább a közép
osztályi közvélemény figyelmét felhívni a magyar társadalom megoldatlan problémáira.
Negyedszázaddal később a minta tehát adott volt, s a „szocializmus építése” nyomán előállt, megírásra váró probléma is akadt bőven.3 A fő kihívást az jelentette, hogy a kommunista kultúrpolitika által szűkre szabott mezsgyén miként lehet a társadalom valós helyzetét

1 Kiadói

előszó. Meggyesi 1961, 5.
G. K. 2016, 457–459.
3 A hatvanas évek eleji útkeresésben irodalmárok, még aktív régi szociográfusok és az új nemzedék képviselői egyaránt törekedtek a műfaji keretek tisztázására és lehatárolására, illetve keresték a továbblépés
lehetőségeit. Az ötvenes évek lefojtottsága után érthetően, mégis meghökkentő gazdagságban lásd
– a teljesség igénye nélkül –: Czine 1960; Márkus 1962; Mocsár 1962; Mocsár 1964; Gondos 1963; Féja
1963a, Féja 1964, Féja 1970; Hársfalvi 1963; Bata 1963; Lázár 1963; Hegedűs 1961, Hegedűs 1963; Sükösd
1963; Erdei 1964; Gondos 1964; Csák 1964; Faragó 1964; Toma 1964; Nemes 1964; Varga 1964; Kiss
1965; Molnár 1965. Az esettanulmányok kidolgozásának értelmét és a szintézis fontosságát Zám egy
kései interjúban ekként foglalja össze: „Itt válaszolok arra, hogy a szociográfia szempontjából léteznek-e hangsúlyos és mellékes jelentőségű tématerületek. Igen. Léteznek, de mindig csak a konkrét mű
alapján történhetik a minősítés. Kirívó, egyedi esetek szociografikus körbejárása lehet érdekes, de csak
a mélyebben fekvő összefüggések érzékeltetése által lesz fontos. A cseppben bemutatott tenger rangos
írói teljesítmény, amely általános érvényű jelentést hordoz, a valóságos tenger látványa azonban mégis
más, mint a cseppben.” Zám 1987, 546.
2 Horváth
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úgy ábrázolni, hogy az a tipikus élethelyzeteket4 akként mutassa meg, hogy eközben építő,
a rendszer egészét erősítő kritikaként hasson. Írásomban a hatvanas–hetvenes években
tollat ragadó szociográfusok munkái alapján szeretném bemutatni, hogy miként adtak
hírt a kuláküldözésről és különösen a kollektivizálás 1959 és 1961 közé eső második hullámáról s annak következményeiről. Az elemzésbe az önálló kötetben vagy antológiában
megjelent írásokat vontam be, az irodalmi folyóiratokban napvilágot látottakat nem.5
A kommunista kor nyilvánosságában tabu volt, hogy valójában miként is zajlott a
kollektivizálás 1959 és 1961 között. Az eltitkolhatatlan méretű erőszak és a falvak társadalmában a kollektivizálás nyomában – a kortársak által is észlelten – gyorsan bekövetkező
negatív változások6 azonban szinte kikényszerítették, hogy a kor írói, szociográfusai valamiképpen reflektáljanak mindarra, ami történt.7 A pályáját a kommunista diktatúra megszilárdulása idején kezdő – sokszor paraszti származású, de legalábbis erős falusi kötődéssel bíró – írógeneráció tagjai8 számára óriási feszültséget jelentett, hogy míg ők mint
úgynevezett „népi származásúak” az értelmiségi karrier lehetőségéhez jutottak, addig családtagjaik és általában a parasztság a teljes ellehetetlenülés állapotába került a párt vidék-

4 „A

tipikus a szocialista realista irodalomban annak a követelménynek a megjelölésére szolgál, hogy az
irodalomnak az egyedin keresztül valóságos társadalmi tendenciákat kell ábrázolnia. […] A »tipikus«
szociológiai aspektusból azt fejezi ki, hogy az író a szociográfiában az egyedivel, az egyszerivel, az
egyessel szemben az egyéni életsorsok bemutatásán keresztül a társadalmi valóságban ténylegesen meg
levő társadalmi tendenciákat ábrázol. Olyan társadalmi jelenségeket mutat be, amelyek mögött az emberek bizonyos tömegei állanak.” Molnár 1965, 44. Kiemelések az eredetiben.
5 E folyóiratok bevonása terjedelmi okokból sem volt lehetséges, eljárásom mentségéül szolgál, hogy az
ezekben közölt írások később általában vagy önállóan, vagy egy-egy könyv részeként napvilágot láttak.
6 Pártos megközelítésben lásd: „Miként befolyásolja a történelmi változásokat a valóság Lenin is emlegette »ravaszsága«? Egyszóval az elméletileg eltervezett beavatkozás, a gyakorlat sikertelenségei és a
dolog természete nem engedik, hogy az előre elképzelt következmények matematikai pontossággal
bekövetkezzenek.” Bata 1963, 55. „[Ú]j társadalmi rendszerünk – a szocializmus – sok fontos ismeretlen összefüggést rejt magában.” Hegedűs 1963, 1844.
7 „Figyelni örök tanítványként az egyszerűek valóságérzékére, mely náluk mintha – ez a szó – finomabb
volna; fölfogni igazságérzetüket, amely nálunk, akár a gyermekeknél, mintha érzékenyebb volna, –
hányszor újult meg ettől az iskolától az irodalom és – társadalom?! A mi irodalmunk mindig ettől a
leckétől csinált figyelemre méltót, s vállalkozott volna rendkívülire, már a művészet területén kívül is.”
Illyés 1962, 42. Lásd még Féját: 1945-öt követően „dinamikus korszakba léptünk, népünk a teljes emberi átalakulás drámáját éli, a tartós forradalom elkerülhetetlen ellentmondásaival és kétségtelen fejlődési eredményeivel. A fejlődés néhol egyenletes ütemű, másutt megreked, majd rohamléptekkel siet
előre. A mai társadalomrajznak erről a szüntelen »levésről« kell képet adnia, de úgy, hogy valóban
történelmi »pillanatfelvétel« legyen.” Féja 1963a, 62. Lásd még Féja 1963b, 15. Vö. Berkovits értékelése
egy évtizeddel később: „A 60-as évek elejének szociográfiai hulláma visszahatás volt a »személyi kultusz« merev, hamisító »realizmus«-követelményére: az írók a valósághoz – az igazihoz – legegyértelműbben a szociográfián keresztül találtak utat.” Berkovits 1975, 47.
8 Egy majdani prozopográfiai vizsgálat döntően a következő szerzők pályaívét vizsgálhatná: Bertha Bulcsu
(1935, Nagykanizsa); Csák Gyula (1935, Nyíregyháza); Csoóri Sándor (1930, Zámoly); Galgóczy Erzsébet
(1930, Ménfőcsanak); Kunszabó Ferenc (1932, Nyírpazony); Lázár István (1938, Sárospatak); Mocsár
Gábor (1921, Gut–Nyírmártonfalva); Taar Ferenc (1924, Érmihályfalva); Végh Antal (1933, Jánkmajtis);
Zám Tibor (1929, Berettyóújfalu).
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politikájának következményeként. E feszültség9 feloldása az írói hivatáson belül a szociográfián keresztül volt lehetséges, amely műfajjal szemben kötelező elvárás a valóság hű
bemutatása.10 Ráadásul a szocialista realizmus azon elvárása is bátorítólag hathatott, miszerint a valóságot kell ábrázolni,11 s eközben építő, a rendszert összességében erősítő kritikát megfogalmazni.12 Ez ugyan szűk mozgásteret kínált, ha el akarták kerülni az ellenzékiség vagy az izgatás vádját,13 de főleg az ötvenes évek hibernált éveihez képest, a
megszólalás lehetősége mégis adott volt.14 A tollat ragadó író abban a reményben, hogy
műve nemcsak eljut az „illetékesekig”, de az figyelemfelhívó erejénél fogva a hatalmat korrigáló cselekvésre is készteti, okkal vélhette, hogy a korabeli korlátozott nyilvánosság keretei

9 Az

1945 utáni szociográfiát tipizáló Berkovits a második világháborúra vonatkoztatva így fogalmaz:
„De annyit megkockáztatok: nálunk a dokumentum-irodalom a tragédia, a stressz hatására született
meg. Ebben persze a nemzeti-társadalmi önismeret igénye is, az illúziók, a hamis tudatok lerombolásának kérlelhetetlensége is közreműködött.” Berkovits 1975, 53.
10 A következőkben bemutatott szerzők között jó pár olyan is szerepel, aki sohasem tekintett magára
szociográfusként, s csak a kor és a helyzet szülte kényszerből keresett ebben az irányban megszólalási
lehetőséget. Ágh István például A madár visszajár című kötetének fülszövegében ekként ír a műfajról:
„Valamikor azt hittem, a versben minden kifejezhető […]. Ma már tudom, a vers csak egyféle lehetőség: a lélek kegyelmi állapota, a szó zenéje és matematikája. Kiveti magából a valóság nyers rögeit, ha
verssé nemesíteni képtelen. De vannak más műfajok, amelyek ezeket a nyers rögöket magukhoz nemesíthetik – én a vallomásos prózában találtam alkalmat erre.” Ágh 1973.
11 E program Boldizsár Iván pártos megfogalmazásában: „Ma nem statikus az igény, hanem a folyamat
megfigyelése és leírása a feladat. […] ez kutatómunkának nehezebb, írásnak bonyolultabb, szerepnek
hálátlanabb. Mégis szükség van reá, hogy a mi nemzedékünk pontosabban lássa, hol áll és merre halad
a társadalom, fiaink és unokáink pedig a könyvtárakban legalább úgy »felfedezhessék« a mi korunkat,
mint a falu- és városkutató művekből a Horthy-világot.” Boldizsár 1961, 319. Vö. továbbá Hegedűs
András: „A szocializmus viszonyai között a szociológusnak és az irodalmi szociográfusnak egyaránt
mindenekelőtt azért kell szenvedélyesen kutatni a társadalmi valóságot, hogy ezzel segítse kimunkálni
az egészséges fejlődés útját.” Hegedűs 1963, 1852. A Magyarország felfedezése sorozatot felkonferáló
Darvas József szavaival: „írói eszközökkel feltárni, milyen a mai magyar valóság. Szigorúan reális
számvetést arról, hogy mit értünk el; mik az eredmények, a hiányok, mulasztások, hol tartunk a szocializmus építésében s mik a feloldandó ellentmondások? Tehát: segíteni a jövő megtervezését”.
Darvas 1968, 1348. Vö. még Darvas: „A mi rendszerünknek, a mi társadalmunknak viszont az az érdeke, hogy önmagáról minél többet tudjon; az önismerete minél teljesebb legyen. Ezért mertem én
leírni valahol, hogy a mi mai írói szociográfiánk csak »kormánypárti« lehet. Nem azért, mert csak ezt
engedik; a »lehet« szónak itt nem megengedő értelme van. Hanem azt jelenti, hogy a minél mélyebb,
minél összetettebb társadalmi kutatás-elemzés a rendszer javítása irányába hat.” Darvas 1970, 61.
12 „A közéleti, politikai tevékenység természetes számukra. […] Gondolnak rá, hogy a valóság vizsgálata
megakadályozhatja a közelmúlt tévedéseinek megismétlődését, de elsősorban a jövőbe vetett bizalom,
s nem a negatívumok feletti elkeseredés táplálja munkálkodásukat.” Lázár 1964, 62.
13 Vö. Vértes György álláspontja 1954-ből: „a szociográfia, »mihelyt nem a szociológia segédtudománya,
hanem önálló kifejezési forma – demonstráló«”. Idézi Bata 1963, 53. és Berkovits 1975, 56. Csák Gyula 1962-ben panaszkodott Mocsár Gábornak, hogy könyve túlságosan kritikus, ezért nem jelenhet
meg. Mocsár vitatta, hogy ez lenne az ok. Vö. Mocsár 1962, 1586. A Mélytengeri áramlás egy évvel
később meg is jelent.
14 
„Úgy látszik, végérvényesen eltűnt az önámítás, az öncsalás politikája, amikor az adott gazdasági-
társadalmi valóság számbavétele nélkül terveztek és csináltak számadást rólunk – nélkülünk, és ráadásul megkövetelték, hogy a deklarált eredményeket el is higgyük.” Hársfalvi 1963, 64.
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között megtette a tőle telhetőt.15 A szociografikus munkák ezáltal úgy tudtak rendszerkritikus véleményt megfogalmazni, hogy a valóságábrázolás keretein belül maradva nem lépték át, csak óvatosan tágították a hivatalos kultúrpolitika által még tolerált határokat.16
„Számot adni a gazdálkodás hétköznapjairól s az impressziókról, az csak a felszín: a többneműséget, a tüzet és a vizet összetartó kohéziót kitapintani, az volna a mai falukutatás
feladata” – ad útmutatást Zám Tibor.17 Ugyan Zám nem helyettesít be semmit a „tűz” és
„víz” helyére, de utólag bátran értelmezhetjük ezt mint a pártállamot és a társadalmat
„összetartó kohézió kitapintási” kísérletét.
A paraszti származás pecsétjével hitelesített írói működés a korszak ismeretében a
várthoz képest akár kritikusabb értékeléseket is lehetővé tett.18 A műfajban rejtező erővel
a kor írói is tisztában voltak. Az akár taktikai szempontú, akár a társutas hűséget kinyilvánító apologetikus munkák vagy éppen szövegrészek mellett a „dolgozók” véleményeként
beállított kritikai állásfoglalások az írói szabadság szinte kizárólagos terepét jelentették.
Ilyen körülmények között nem csoda, hogy az 1960–1970-es években a szociográfia hallatlan népszerűségre tett szert, úgy az írók, mint az olvasók körében.19
Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az 1960–1970-es években még éltek a
szociográfia példaadó öregjei,20 a harmincas években e műfajt megteremtő falukutatók.
15 „Ezt

a könyvet, bármilyen furcsán hangzik is, kétségbeesésemben írtam. Verseket szerettem volna
helyette írni, de nem sikerült. […] E könyvben megjelent öt tanulmány a falun zajlódó történelmi
változásokról szól, de az olvasónak éreznie kell, hogy többről is, másról is – egy fiatalember közérzetéről” – zárja Csoóri Sándor a Tudósítás a toronyból című kötetét. Csoóri 1963, 211–212.
16 Az 1960-as évek szociográfiáiról lásd Zám Tibor értékelését: „Tíz esztendő szociográfiai irodalma első
odanézésre mintha bizonyítaná azt az ötvenes évekből való – de művek híján akkor még bizonyítatlan – feltevést, hogy a szociográfia ellenzéki műfaj, művelőik ellenzéki mentalitásúak, műveik a megváltozott történelmi helyzetben kizárólagosan retrográd célokat szolgálhatnak. […] A hibakereséssel
más a helyzet. A szociográfia művelői alkalmazzák bár, de nem eszményítik, s a műfaj elemzői sem
ajánlják, legfeljebb értelmezik. Azzal viszont le kell számolni, hogy az úgynevezett hibakereső módszert ellenzéki mentalitásban gyökerező, kóros beidegzettségnek tekintsük.” Zám 1973, 43.
17 Zám 1966, 113.
18 „Ebbe a kötetbe felvettem olyan riportokat is, amelyek megjelenésük idején vitát váltottak ki a sajtóban. A falu társadalmi átalakításáról elvileg mindenki elismeri, hogy »hosszadalmas«, hogy »bonyolult«, s hogy »nem mentes az egyéni tragédiáktól sem«. Azonban némelyek fanyalogva fogadják ezt,
mihelyt konkrét megfogalmazást kap – és különösképpen, ha riportban kap megfogalmazást. Az utóbbi idők eseményei egyelőre nem cáfolták meg vitatott riportjaimat sem.” Galgóczi 1966, 9.
19 Jankovich Ferenc a hatvanas évek elején elejtett megjegyzése az írószövetség közreműködésével megjelenő Monumenta Hungarica Nova, 1950–1960 című sorozat koncepciójára utal: Jankovich 1961, 134.
A Magyarország felfedezése sorozat 1970-ben indult új folyamában a hetvenes években 21 kötet jelent
meg, 1989-ig további 16.
20 „A felszabadulás utáni első évek, kamaszkorom egyik legmélyebb és egész életre meghatározó élménye volt: találkozásom a népi írók munkásságával. Műveik, azonkívül, hogy tudatosították bennem a
saját osztályhelyzetemet, arra a felelősségre is ráébresztettek, amit ennek az osztálynak az érdekében
vállalnom kell – ha képes vagyok rá. Írói magatartásuk, példájuk nemcsak a célszerű műfajt hagyományozta rám, az irodalmi szociográfiát, […] hanem az elkötelezettség, a szolgálat egyedül erkölcsös
magatartását is – ami nemcsak az írónak, de mindenkinek feladata kellene legyen, aki parasztgyerekből értelmiségi felnőtt lett […]” Galgóczi 1966, 6–7. „Legjobban mégis a népi írók, általában a hazai
valóságirodalom művelői fogtak meg és nyűgöztek le.” Zám 1987, 535.
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Közülük idehaza alkotott Illyés Gyula, Erdei Ferenc, Féja Géza, Darvas József és Veres
Péter. Jóllehet 1945 után ők sok szálon együttműködtek a kommunista rendszerrel, tekintélyük védőernyőt biztosított, amikor egy-egy fiatalabb pályatársuk ábrázolásmódja a
rendszer által engedélyezett határokat feszegette, miként fiatalkori munkásságukban az
igazság keresése és az élet jobbá tételére irányuló törekvés példát adott az új nemzedék
számára is.21
A tanulmányban vizsgált másfél-két évtizedben történtek közül az írók számára a
kuláküldözés és a kollektivizálás során elszenvedett erőszak ábrázolása jelentette a legnagyobb kihívást: „főképpen a parasztság helyzetét elemzi legtöbb szociográfia, ami persze
azzal is összefügg, hogy a legnagyobb változás és megrázkódtatás itt történt a közelmúltban”.22 Ehhez társult még a falvakból a kommunista vidékpolitika nyomán megindult tömeges elvándorlás negatív hatásainak bemutatása.23 A fentebb vázolt szűk mozgástérből
fakadóan természetesen nem nagyon találunk olyan munkákat, amelyeket szerzőjük
explicit e kérdéskörnek szentelhetett. Sokkal inkább jellemző az, hogy a kommunista parasztpolitika mélységei, negatív részletei az író és a meginterjúvolt személy közötti párbeszéd
részeként, vagy a fősodrú mondanivalóhoz képest látszólag mellékszálon megfogalmazott
észrevételként, továbbá a kétértelműség technikáját alkalmazó,24 illetve madárnyelven elbeszélt történetként köszönnek vissza. Az interjúk esetében figyelembe kell vennünk azt is,
hogy ezek a hatvanas években még nem magnetofonnal felvett, hanem jobbára jegyzetelt, s
utólag rekonstruált beszélgetések.25 Ennek tudatában még inkább felértékelődik, hogy a
szerző a kor valóságát milyen mértékben engedte felszínre jutni szövegeiben.26

21 Csák

Gyula Mélytengeri áramlás című írását követő vitában lásd Veres Péter reakcióját: Veres 1962,
1744. Darvas József 1959-től 1973-ig, haláláig a Magyar Írószövetség elnöke volt. R. Takács 1990, 445.
E minőségében próbált közbenjárni az ártándi tanácselnöknél, hogy Zám Tibor szülőfalujában tervezett szociográfiájához anyagot gyűjthessen. A tanácselnök neki is nemet mondott („indokait nem ismerem; enyhén szólva nem meggyőzőek”). Darvas 1968, 1349. Hasonlóan sikertelen maradt Végh
Antal penészleki cikke (Állóvíz) miatti „békítési kísérlete” a Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottság
első titkáránál. Darvas 1968, 1349. Vö. „Hogy Veres Péter, Erdei Ferenc, Darvas József vannak, figyelemmel kísérik a hozzájuk húzó fiatal írókat, ez mindenesetre biztonságot adott.” Zám 1987, 542.
22 Csák 1964, 496.
23 „Az alapvető, egy egész társadalmi osztályt felbolygató élmény: a tsz-ek megalakítása. Az írók főleg
ezt, tehát a falut fedezik fel, a mezőgazdasággal, a parasztsággal – szülőföldjük gondjaival foglalkoznak. Megragadják az alkalmat, hogy összehasonlítsák a jelent az 56 előtti múlttal. Legtöbbjük igazán a
saját bőrén érzi, a »belépjek, ne lépjek?« tétjét, hiszen szüleik, rokonaik, volt szomszédaik, iskolatársaik,
barátaik dilemmája ez. Valójában a nagyüzemi mezőgazdaság megteremtése a legnagyobb társadalmi
feszültség forrása akkoriban.” Berkovits 1975, 56.
24 
Erre Szilágyi Márton is felhívja a figyelmet Csák Gyula könyve recepciójának elemzése kapcsán:
„A műfaji minősítés elmaradása, s ebből következően a számon kérhető írói vagy szociográfusi kritériumok elbizonytalanítása éppúgy idetartozik, mint a szocializmus igazát feltétlenül vállaló narrátor
szerepeltetése és állandó ütköztetése mindazon véleményekkel, amelyek az új korszak »hibáiról« beszélnek.” Szilágyi 2015, 308.
25 Vö. Zám 1987, 541.
26 Mindennek utólagos (irodalom)történészi rekonstrukcióját Szilágyi Márton kódfejtésként összegzi.
Szilágyi 2015, 298.
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„Az átalakulás nagy hamleti kérdése volt a főtéma:
belépni vagy nem belépni”27
Elsőként az ötvenes éveket megjelenítő ábrázolásmódokat szeretném felvillantani. A kollektivizálás valóságát bemutató sort – még az 1956 előtti időszakra vonatkozóan – Galgó
czi Erzsébet 1957-től induló riportjai nyitják. A rábaközi Soborból 1952–1953-ból Galgóczi
frappánsan foglalja össze mindazon tapasztalatokat, amelyek az ötvenes évek első felét
jellemezték. Eközben erőteljesen megjeleníti azt a zsarolási potenciált is, amely az állami
erőszak eszköztárába tartozott.28
– Vágási engedély kell? Lépj be a csoportba.
– Orvos, patika kell? Lépj be a csoportba.
– Vetőmag kell? Lépj be a csoportba.
– Ha belépsz, elengedjük az adóhátralékodat.
– Nem lépsz be? Majd megkaparjuk kissé a családfádat, van még hely a kuláklistán.
De a legnagyobb agitációs ereje mégiscsak a végrehajtó huzamos látogatásának volt. Az egyéni
parasztok beléptek a csoportba, az egész falu.29

S hogy a Nagy Imre által 1953 nyarán meghirdetett kilépési lehetőséget nem feltétlen
követte a gyakorlat, arra szintén Sobor esete a jó példa. „Kora tavasztól kezdve alig volt
munkafegyelem a csoportban. Cséplés után teljesen felbomlott a rend. Az emberek csak a
kilépéssel foglalkoztak. Egy este nyolcvankét kilépési nyilatkozatot tettek le az elnök elé,
az asztalra.”30 A téesz még nem került felszámolásra, amikor 1953. szeptember végén
[…] a tagság hazavezette tehenét, lovát a kis létszámú, de már közös istállókból. Még abban az
órában kiszállt a faluba a megyéből egy bizottság. […] Közben géppisztolyos rendőrök cirkáltak a faluban, és két csoporttagot izgatás és lopás címén letartóztattak […]. A következő néhány héten azzal telt el az idő, hogy a járási szervek és a Felszámoló Bizottság agitálták a parasztokat a bentmaradásra, sajnos, ugyanazokkal az eszközökkel, amelyekkel a belépésre
agitálták őket.31

A Nagy Imre első miniszterelnöksége végét követően újraindított kollektivizálásról
Galgóczi ismét a Rábaközből ad hírt. Bágyogszováton 1956 márciusában szerzett tapasztalatait így összegzi: „A beszervezés egy hónapig tartott. Régi recept szerint részt vett benne a megye, a járás, és a községből a tanácselnök. Hogy milyen módon történt a beszerve27 Erdei

1964, 832.
állami erőszakra lásd Horváth S. 2015; Ö. Kovács 2015a.
29 Galgóczi 1970a [1957], 80. Kiemelések tőlem – H. G. K. Vö. Zsebeháza 1953: „Mért léptek ki, ha a
belépésnél nem történtek túlkapások? – Hát nem jószántukból léptek be – ismeri el az akkori tanács
elnök, hanem mert sok volt a beszolgáltatás és az adó.” Galgóczi 1970a [1957], 83.
30 Galgóczi 1970a [1957], 82.
31 Galgóczi 1970a [1957], 82–83. Kiemelések tőlem – H. G. K.
28 Az
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zés? A mai járási párttitkár szerint: bepréseltek ott mindenkit, mint a kaptafát a cipőbe.”32
Hogy még egyértelműbb legyen, hogy mire is szeretne utalni, az egyik feloszlott csoport
elnökét hívja segítségül: „Megvolt a terv, hogy Bágyogszovát szocialista község lesz, s ennek érdekében »kissé keményebben beszéltek az emberekkel.«”33 A „végrehajtó huzamos
látogatása”, a „bepréselés” vagy éppen a „keményebb beszéd” látszólag semleges megfogalmazások, a kor ismeretében – hogy a kortársi tapasztalatokról ne is beszéljünk – azonban
nem lehetett kétséges az üzenet: híradás a gazdák elleni tömeges erőszakról. Egy évvel
korábban Csornára „[m]unkások jöttek a győri Vagongyárból százával agitálni. […] De a
Tanács is helyzete magaslatán állt. A külön gazdálkodó családtagok vagy rokonok földjét
összevonták, s negyven-negyven mázsa búzát vetettek ki rájuk beszolgáltatásként. Négy
hónap alatt ezerötszáz család lépett be a csoportokba”.34 Látható, miközben a hatékony
bürokrácia képében megjelenő állami erőszakot Galgóczi gúnnyal illeti, megfogalmazásán a cenzúra mégsem találhatott fogást. Előbbihez hasonló eszköztárat vonultat fel a már
a Tóközbe eső Markotabödöge tanácselnöknője, ahol 1956-ban szintén „egy hónapig tartott a beszervezés, féltek az emberek a közöstől. – Nem erőszakoltunk senkit – mondja a
tanácselnöknő –, csak az adóhátralékot nyomtuk meg.”35
A hatvanas években a tolnai Tengelicen sikeres téeszelnökként működő Geiger Illés
Ágh Istvánnak ekként emlékezett vissza az előző évtizedre:
Negyvenkilenc elején még kirakták a nevemet a községházára, de ősszel már lekulákoztak.
Nyolc hold földet megtartottam, a többit leadtam az államnak. Beléptem én is a szövetkezetbe.
Két hétig voltam tag. „Jó kulák nincs, iszkiri kifelé”, ez volt akkor az elv. […] Azokat az időket
végül is megúsztam börtön nélkül. Sokszor hívattak, éjszaka is zaklattak, forró kályha mellett
ácsorogtattak a rendőrök, húsz-harmincezer forint békekölcsönt jegyeztettek velem.36

A Debrecentől keletre található Halápon M. P. és családja is kuláklistára került. „A földet – inkább a kívánatosan terjedelmes tanyaépületek kedvéért – betagosították. A városból
kintjárt agitátor (ezt még ma sem felejtették el Halápon) azt mondta az öregasszonynak:
»maguknak innen el kell költözniük. Ez a tanya sohase lesz többé a maguké«.”37
Moldova őrségi riportjaiból ugyan szűkszavú, de szintén lényegre törő megállapításokat nyerhetünk az ötvenes évek mindennapjairól. Egy név nélkül nyilatkozó kerkás
kápolnai személynek a „felszabadulás után három-négy évig jobban ment, mint a Horthy-
korszakban bármikor. Vettem egy vetőgépet is, nem hallgattam a Gálra, aki mondta, hogy
ne vegyek, nem érdemes. Pedig hallgathattam volna, a Gál volt Oroszországban, hamarabb
kapcsolt”.38 A szovjet tapasztalat az Ágh István által megszólaltatott tengelici főagronómus
32 Galgóczi

1970a [1957], 84. Kiemelés tőlem – H. G. K.
1970a [1957], 85. Kiemelés tőlem – H. G. K.
34 Galgóczi 1970a [1957], 89. Kiemelés tőlem – H. G. K.
35 Galgóczi 1970a [1957], 88. Kiemelés tőlem – H. G. K.
36 Ágh 1973e [1971], 138. Kiemelések tőlem – H. G. K.
37 Mocsár–Taar 1964, 141. Kiemelések tőlem – H. G. K.
38 Moldova 1974, 264. Kiemelés tőlem – H. G. K.
33 Galgóczi
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válaszában is visszaköszön: „Az orosz fogságban megértettem, hogy itthon is szövetkezet
lesz. Felkészülve vártam.”39 A szovjetizálás valóságának ilyen áttételes megnyilatkozása
után direktebb, kézzelfoghatóbb részletekkel is találkozhatunk, hogy a kuláküldözés, a határsávlét, a kitelepítés és a kollektivizálás miként alkottak a helyiek életét ellehetetlenítő
mátrixot. Szintén Kerkáskápolnán „[a] kitelepítés első hullámában négy kulákcsaládot vittek el: az Avasokat és a Jakosákat. Az ő földjükkel és szerszámaikkal indult meg az első
téesz, de más községekből is hoztak kulákállatokat, kulákszekereket, még szölnöki lovakat
is láttam az istállóban”.40 Egy L. monogrammal jelölt személy Bajánsenyéről, visszatekintve az ötvenes évekre, azt mondta, hogy „[a] következő tíz év, 1948-tól 1957-ig, kiesett az
ember életéből, nem éltünk, hanem a puszta megmaradásért dolgoztunk”.41
Az ország másik részeiből is hozhatunk példákat az ötvenes évek téeszszervezési gyakorlatából. A nyírbátori Harcsa Miklós visszaemlékezése szerint „[n]ehéz időkben vezettem a csoportot. Ötvenkettőben éppenséggel nem volt oly virágos az élet. Igencsak megsér
tették a lenini önkéntesség elvét a nagy toborzáskor, amikor szövetkezeti községgé lett
Nyírbátor”.42 A Somogy megyei Somból Márkus István a következőképp ad hírt 1955
őszéről: Az agitátorok
[a]ddig maradtak ott, amíg nem jelenthették, hogy Som ismét termelőszövetkezeti község lett.
[…] A berendelt parasztokat egyenként bocsátották a brigád színe elé – volt, akire éjfél után
került sor. Az érvelés lényege az volt, hogy aki nem lép be, ellenszegül a szocializmus építésének, aki pedig ellenszegül, az magáról állítja ki a bizonyítványt, hogy nem akarja a szocializmust, aki pedig nem akarja a szocializmust, az tulajdonképpen ellensége a szocializmusnak,
aki pedig ellenség, az… ne is várjon kíméletet. A beszélgetésekben a barátságos fellépés és ígérgetés olykor szitkozódással és durva fenyegetőzéssel keveredett. A parasztok lassan bár, de
megpuhultak.43

A kontextusból fakadóan a „megpuhulást” nemcsak engedménytételként, hanem a
verés szinonimájaként is érthetjük. S hogy kuláküldözés és kollektivizálás nélkül, pusztán
a felsrófolt adók miatt is bimbózó értelmiségi pályák törhettek derékba, arról Őrszigethy
Erzsébet ad hírt a Galga menti Hévízgyörkről. „Bencze Panna férje, Gábor Antal az általános iskola után (1949-ben) gimnáziumba iratkozott. Tanulmányait félbe kellett hagynia,
mert családja az ő segítsége nélkül nem tudta teljesíteni a beszolgáltatási kötelezettséget.”44
Kunszabó Ferenc tolla a következőképp örökítette meg az ötvenes éveknek a sárpilisi
középparaszti emlékezetben fennmaradt lenyomatát. „A fogcsikorgatva termelés mellett
erre a középparaszti csoportra a másik legjellemzőbb a csend volt, a lapulás. Hallgattak a
második pótbeszolgáltatásra is, még csak egy mukk se hangzott. Hallgattak, mert a kulákság
39 Ágh

1973e [1971], 146. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1974, 265. Kiemelések tőlem – H. G. K.
41 Moldova 1974, 245. Kiemelés tőlem – H. G. K.
42 Koroda 1961, 177. Kiemelés tőlem – H. G. K.
43 Márkus 1967c [1956], 168. Kiemelések tőlem – H. G. K.
44 Őrszigethy 1981 [1977], 249. Kiemelés tőlem – H. G. K.
40 Moldova
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után ők voltak a következő módbeliek, és végig szentül meg voltak győződve arról, hogy
sorra is kerülnek. Hiszen eleget csepülték őket, s azt mind előkészítő dresszúrának vették.”45
Azt, hogy ez a „dresszúra” milyen jobbágyalattvalói mentalitáselemeket erősített fel, arról
Galgóczinak 1957 októberében a Győr megyei Felpécen szerzett tapasztalata tanúskodik.
A faluban a tanácselnök egy sokat vegzált középparaszthoz küldte őket, hogy meséljen a
Rákosi-korszakban szerzett élményeiről:
Mire megálltunk, a paraszt kint állt a gangon, háta mögött a homályosan világító konyhaablak
kal, s riadtan bámult bennünket, illetve az autót.
Egyik munkatársam azt mondta:
– Ne szóljatok semmit, megtréfálom az öreget.
[…]
– Na bácsikám, ideadja a tízezer forintot, aztán minden el van intézve. […]
Nálunk nem volt fegyver, de még csak bőrkabát sem volt rajtunk. De autóval jöttünk.
A mi parasztunk hosszú pillanatokig dermedten bámult ránk, aztán remegő hangon megszólalt:
– De hát… nekem csak… hétezer forintom van… – s engedelmesen indult a szobaajtó felé a
pénzért.
Ettől a mondattól értettem meg teljes mélységében, milyen roncsolást végzett a parasztság
egyes rétegeinek lelkében a Rákosi-korszak.46

A téeszek felbomlása az 1956-os forradalom idején ugyan fellélegzést és az újrakezdés ígéretét hozta a parasztságnak, de azon szöveghelyekből, amelyek kitérnek erre az időszakra, az is egyértelműen látszik, hogy az előző években megfélemlített parasztság tudatában volt a nyugalom átmenetiségének, annak, hogy csak idő kérdése a kollektivizálás
újraindulása. A mosoni Lébényben 1956 őszén szétment téesz elnöke Galgóczi Erzsébet
azon kérdésére, hogy ha egyszer jól ment a téesz, akkor miért oszlottak fel, így válaszol:
Divat volt. Minden szövetkezet szétment, mi is.
– Nem azért, mert erőszak történt a szervezésnél? – firtatom.
Rám néz. – Egy erőszakkal összehozott szövetkezet nem működhet jól. A miénk pedig jó volt…
Láttuk, hogy a környéken egyre-másra mennek szét a szövetkezetek, és minket se biztatott senki,
hogy együtt maradjunk. […] A megyénél is, amikor bejelentettük a szándékunkat, csak a vállukat vonogatták: maguk tudják… Igaz, azt is hozzátették: majd még találkozunk.47

Látható, hogy az elnök nagyon óvatos, szinte provokációnak veszi az írónő kérdéseit,
a megyei válasz viszont burkolt fenyegetés a jövőre. Kerkáskápolnáról Moldova is hoz
olyan esetet, amikor a beszervezendő téesztag, elébe menve a várható tortúrának, inkább
szó nélkül behódolt. „Nem mondom, én is visszahoztam a magam tehenét és növendékeit,
mikor annak idején be kellett adnom őket, még a ruha is remegett rajtam. De amikor megszervezték a második téeszt, szó nélkül bevittem újra, amit kértek, nem úgy, mint N.-ék.
45 Kunszabó

1972, 128. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1970e [1965], 288–290. Kiemelések tőlem – H. G. K.
47 Galgóczi 1970d [1964], 204–205. Kiemelés tőlem – H. G. K.
46 Galgóczi
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A komaasszony nem akarta odaadni a marhákat, csapdosta magát a földhöz. Még orvos is
kellett hozzá.”48 Hasonló módon dekódolható Csák Gyula Püspökladány esetében megfogalmazott értékelése is: „Egyrészt felőrölték az idő malomkövei a parasztság ellenállását,
másrészt az 56-ot követő nemzetközi és belpolitikai események meggyőzték a korábban
tájékozatlan paraszti tömeget arról, hogy a magyar nép útja csak a szocializmus építése
felé vezethet.”49 Az „építés felé vezető út” mibenléte Püspökladány esetében egy oldallal
előbb, még az ötvenes évek kritikájaként fogalmazódik meg, mégis valójában a kollektivizálás második hullámának lényegét foglalja össze nagy pontossággal: „A kormányzat politikai és gazdasági intézkedései, főként annak rendszerint túlteljesített ladányi megvalósulásai mindinkább a szövetkezés irányába szorították a parasztságot. Mind jobban látszott,
hogy be van kerítve a parasztság, és csak a szövetkezet kapuján lehetséges a kimenekülés,
illetve: bemenekülés.”50
Mindezt átvezet bennünket dolgozatunk tulajdonképpeni tárgyához, a kollektivizálás második hullámának ábrázolásához. Csák Gyula előbbi sorai is jelzik, hogy a nyílt
erőszakot a Rákosi-korszak kapcsán lehetett legitim módon megjeleníteni, a kollektivizálás
második hullámára vonatkozólag jobbára a sejtető, a madárnyelven történő megfogalmazások a dominánsak. Az is megfigyelhető, hogy az erőszak ábrázolása csak akkor legitim,
ha olyan kontextusban kerül megjelenítésre, amikor az érintett személy vagy közösség
mégiscsak rájön, megtapasztalja, hogy a kollektív gazdaság nemcsak a haladás útja, hanem egzisztenciálisan is kifizetődőbb. Lássunk néhány példát! Szekulity Péter 1968 körül
a ma Sárszentlőrinchez tartozó Úzdon ekként szólítja meg Kiss István egykori gazdát:
– Azt mondják, maga nehezen lépett a téeszbe.
– Nehezen? Belebetegedtem. Nekem nem volt mindegy odaadni a földet, hiszen a tíz holdat
ezzel a tíz körmömmel kapartam össze. De a fiataloknak feltétlenül így a jobb.51

A máskülönben a parasztpolitika és a kollektivizálás árnyoldalait talán a legkarakánabban láttató Galgóczi Erzsébet egy helyütt Steinbeck Érik a gyümölcs című könyvére
hivatkozik: „Ha erre a könyvre gondolunk, hogy a mezőgazdaság kapitalizálódása hogyan
tette földönfutóvá, bérmunkássá, munkanélkülivé, ipari tartalékhadsereggé a kisfarmerek
millióit – akkor saját módszereinkkel és eredményeinkkel elégedettek lehetünk. Mi kevésbé
fájdalmasan oldottuk, illetve: oldjuk meg a parasztkérdést, nekünk sikerült a legkevesebb
fájdalommal megoldani.”52 Eközben ugyanő – a fentebb tőle idézetteken túl – már 1959-ben
nagyon kritikusan fogalmaz a kollektivizálás második hullámáról: „híve vagyok a nagyüzemi gazdálkodásnak, a gépesítésnek. Azért írom le mind a két szót, mert egyiknek a másik
nélkül nem vagyok híve. […] A legszélső álláspont, ameddig eljutottam: olyan áron, hogy
48 Moldova

1974, 270. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1977, 154. Kiemelés tőlem – H. G. K.
50 Csák 1977, 153. Kiemelések tőlem – H. G. K.
51 Szekulity 1974 [1968–1974], 195. Kiemelések tőlem – H. G. K.
52 Galgóczi 1970d [1964], 207–208. Kiemelések tőlem – H. G. K.
49 Csák
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embereket kitelepítsünk, öngyilkosságba kergessünk, tönkretegyünk – ilyen áron a nagyüzemi
gazdálkodás nem éri meg”.53 Galgóczi írásaiból számtalan példát lehetne még hozni, ahogy
egyszerre ír dicsérően az előremutatónak vélt szövetkezeti megoldásokról, miközben a
falu védelmében, erőteljes bírálatban részesíti a létező szocializmus gyakorlatát.
Az erőszak ábrázolása az esetek kisebb hányadában jelenti személy elleni fizikai erőszak megjelenítését. A kuláküldözés esetei, az ’56 előtti téeszszervezés, a természet ellen
elkövetett erőszak, a hagyományos paraszti lét felszámolása, a lovak tragikus sorsa inkább
kerül ábrázolásra, mint a kollektivizálás második hullámának erőszakkal teli eseményei.
A szövegeket olvasva azonban úgy tűnik, hogy jóllehet, az előbbiek kerülnek megjelenítésre, de a szerzők kimondatlanul is az utóbbira gondolnak. A kommunista kultúrpolitika
sajátos, öntabusításra kényszerítő mechanizmusa köszön itt vissza.54
Galgóczi más, konkrétabb, okkal sérelmezett agitációs módokat is felvillant. A kon
textusból ugyanakkor érződik, hogy többet és súlyosabbat is mondana, de nincs erre
módja, marad a segélykiáltás-szerű híradás.
Elmondok egy-két szervezési módszert.
1. Volt uradalmi puszta. Az új földhözjutottak annak idején szétszedték a gazdasági épületeket, s házakat építettek belőlük. Most kimentek hozzájuk az agitátorok, s azt mondták:
– Azok az uradalmi épületek az állam tulajdonában voltak. Maguk egy fillért sem fizettek a tégláért, cserépért, faanyagért. Ha nem lépnek be a téeszbe, akkor most behajtjuk magukon az árát.
2. Összehívták a tanácsházára a tanácstagokat. Fölrakták őket dzsippekre, s bevitték Győrbe, a
Vörös Csillag Szálloda éttermébe. Itatták őket. Hajnalfelé minden tanácstag aláírta a belépési
nyilatkozatot. De mire reggel, rózsás jókedvben hazaértek, már termelőszövetkezeti községet
találtak. Az éjszaka folyamán mindenki belépett, mert azt hitték, a tanácstagokat börtönbe
csukták, s nem akartak hasonló sorsra kerülni.
3. A megye gyáraiból hazaküldték a falusi munkásokat fizetés nélküli szabadságra, mondván:
akkor gyere vissza, ha hozol a tanácstól igazolást, hogy a szüleid beléptek. Agitáld meg őket. Ha
öt évig nem lépnek be, öt évig nem jöhetsz vissza.
[…]
Ha csakugyan ezekkel a módszerekkel szervezik a téeszeket, akkor ez erőszak, csak mondjuk:
az erőszak finomabb, rafináltabb formája, mint ami ötventől ötvenhatig volt használatban.55

Az öntabusítást jól példázza Csoóri Sándor 1961-es írása is, amelyben egy, a Sió és a
Duna által közrefogott sárközi faluból – feltehetően Bogyiszlóról56 – ír a magára hagyott,
átfagyott és éhező lovak novemberben történt karámbeli kitöréséről.

53 Galgóczi

1970b [1959], 104–105. Kiemelés tőlem – H. G. K.
öncenzúrához lásd a Karátson–Neményi (1982) szerkesztette kötet tanulmányait.
55 Galgóczi 1970b [1959], 106. Kiemelések tőlem – H. G. K.
56 Recenzense szerint a helyszín Báta. Lehetséges, hogy Csoóri több sárközi településen szerzett élményeit sűrítette egy írásba. Vö. Kiss 1965, 1148.
54 Az
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A családon belül nincs udvariasság; a történelmen belül sincs. Nem csukhatom be a szememet;
számat se láncolhatom le, ha krónikát írok, és ha segíteni akarok. A falut valóban a zűrzavar
állapotában találtam. Ott tartózkodásom harmad- vagy negyednapján egy bibliába illő, naiv,
apokalipszis játszódott le. Ötven vagy hatvan csontig lesoványodott csikó és ló kitört éjszaka
ideiglenes istállójából. Föllázadtak az emberi gondatlanság ellen. Hónapok óta – napközben,
de sokszor egész éjszakákon át is – ott szédelegtek a Duna-ág melletti erdőben, magukra hagyatva, mint a vad lovak. […] Elfogyott a fű, s elfogyott a fákról lehulló lomb is. És novemberben, amikor az eső elől szalmatetejű szállás alá terelték őket, lelegelték fejük fölül a szalmát.
[…] És mikor már a szalma is elfogyott, s rogyadozni kezdett felettük az ég, reménytelenségükben otthagyták szállásukat, s nekivágtak a kormot és vizet hömpölygető éjszakának. Ötven
ló és ugyanannyi kísérteties árny kocogott az esőben. Nem volt velük ember. Céltalanságukkal
kívül rekedtek a világon, az életen. A lovak sorsa van olyan lehangoló, mint az emberé. Komor,
éjszakai vonulásuk mögött kétféle ok drámája csapott össze: az egyik a történelemé, a másik
az emberi hanyagságé. […] Hol történhetett valami vétség, hogy így alakultak később a dolgok? Mi okozhatta, hogy ez a vérmes, élni szerető és élni tudó közösség így megmakacsolta
magát, bezárta ablakait és visszavonult? […] Azt hiszem, a megalakulás körüli bonyodalmak
ban kell keresni a mostani zűrzavar okát is.57

Második baranyai útja és az otthonában, Balatonakarattyán tapasztaltak Kodolányi
Jánost is ráébresztik a lovak sorsára, ami mintegy indikátora a falvakban élők sorsának is.
A rá jellemző erőteljes naturalizmussal írja, hogy
[l]ovat pedig azért nem látunk ebben a szép tiszta, csendes világban, mert lovak már itt sincsenek, ahol nemrég még a ló volt a férfi legnagyobb gyönyörűsége, öröme […]. Az új társa
dalomban már nincs helyük. Szépségük nem ragad meg senkit, nem tudnak olyan okszerűek
lenni, mint a gépek […]. Hová lettek a lovak? Seregestül eladták őket külföldre? De nem kellenek már sehol. Vágóhídra kerültek? Tudok ilyesmiről. Két lovat személyesen ismertem otthon, Akarattyán, szívósan, szorgalmasan fuvaroztak, míg egy napon a szövetkezet tulajdonába
kerültek, majd mihamar a székesfehérvári vágóhídra. Akkor már olyan soványak, lomhák,
reszketők voltak, hogy még a vágóhíd illetékes emberei is fitymálták őket. Csak hosszas rábeszéléssel voltak rábírhatók, hogy levágják, s virslivé aprítsák őket.58

A lovak eltűnésén merengve Féja is megjegyzi, hogy „ha egyes helyeken nem számolják
fel olyan gyorsan a lóállományt, akkor a gépek hiányát könnyebben áthidalhatnók”.59 A kiépí
tetlen út- és mentőhálózat miatt a tanyavilág különösen megsínylette a lovak elvételét:
[…] átmenetileg most a tanyasi lakosság még távolabb került a várostól, illetve falutól, mint
korábban volt. Mielőtt a termelőszövetkezetbe belépett volna, a tanyasi paraszt lovat tartott,
bejárt a városba piacra, sürgős esetben tehát tudott segíteni magán, mert a beteget – ha a
szükség úgy hozta – szekérre rakta, s vihette az orvoshoz. Ez a lehetőség most kiesett, vagy
minimálisra zsugorodott, hiszen a szövetkezeti parasztnak lova sincs […].60

57 Csoóri

1963a [1961], 60–62. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1979 [1961], 157–158. Kiemelések tőlem – H. G. K.
59 Féja 1963b, 255.
60 Mocsár–Taar 1964, 120. Kiemelések tőlem – H. G. K.
58 Kodolányi
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Kunszabó Ferencnek köszönhetően a szintén a Sárközben található Sárpilisről arról
is van híradás, hogy hozzávetőleg mit is kell értenünk a Csoóri által fentebb jelzett „megalakulás körüli bonyodalmak”-on.
Azt úgy csinálták, kérem, hogy egy-egy nap kiszemeltek vagy tizenöt-húsz gazdát, azokat
megszállták, és kora hajnaltól késő estig ki-be nála. Hogy ideje se maradjon gondolkodni,
hogy a végén már örüljön, ha békén hagyják, ha aláírhatja. Napkeltekor indultak a csoportok,
a falu meg lesben állt: na, máma ki következik?… Az okosabb gazda nem bújt a kerítés mögé,
hanem kiállt a kapuba, s ha látta, hogy ő van soron, akkor nagy szívesen betessékelte az agitátorokat, s bort hozatott az asszonnyal. Mert a vidám agitátor mindig jobb, mint a morcos
agitátor!61

Az őrségi Kercaszomoron „[a] szervezés itt se ment könnyen, egy gazda a szervezők
elől kiszaladt az erdőbe, és vitte magával a kötelet, hogy ha megfogják, felakasztja magát.
Úgy tudták visszacsalogatni, hogy a szomszédja nevében írtak egy hamis belépési nyilatkozatot, utánaküldték az erdőbe, mikor meglátta, ő is beadta a derekát. A többi házhoz is
hetekig jártak ingajáratban a szervezők”.62 Egy-egy esetben – szintén őrségi példák alapján – akár eredményes is lehetett a kitartó ellenállás: a gazda, vagy akár az egész falu is
kibújhatott a téeszszervezés alól, legalább átmenetileg. Moldova könyvében mindkettőre
találunk példát. Őriszentpéteren, a Galambos szeren egy gazda özvegye Moldova azon
kérdésére, hogy „–Maguk miért nem léptek be a téeszbe?”, így válaszolt:
– Se testünk, se lelkünk nem kívánta – mondja az asszony –, az uram még élt akkor, azt mondta: mindent odaadok a téesznek, csak egy kötelet tartok meg a magam számára. Jártak a nyakunkra az agitátorok, tellett nekik, állítólag fél milliót adtak a szervezésre, és mind elfogyott,
de nem boldogultak velünk. Aztán az uram elveszítette a türelmét: értsétek meg, hogy elkezdhettek fejteni a lábamnál, és felfejthetitek a bőrt a fejemig, akkor sem lépek be. Akkor aztán
békét hagytak.63

A pankaszi téeszelnök is emlékeztet rá, hogy: „[t]éeszt nem lehet szervezni Pankaszon, legalábbis olyan módszerekkel, mint tíz évvel ezelőtt […]”.64
Koroda Miklós nyírségi útirajzában szinte karneváli feszültséget vizionál az olvasóban, amikor azt írja, hogy „[ú]tközben népnevelő brigádokkal, pártmunkásokkal találkoztam, Pócspetrin nyíregyháziakkal és bátoriakkal, Nyírcsaholyban petriekkel, Matolcson baktalórántháziakkal, forrongott, hullámzott, sistergett, mozgott az idei télutón
Szabolcs-Szatmár”.65 A település nevének említése nélkül szót ejt egy Nyíregyháza melletti

61 Kunszabó

1972, 137.
1974, 278. Kiemelés tőlem – H. G. K.
63 Moldova 1974, 75–76. Kiemelés tőlem – H. G. K.
64 Moldova 1974, 180. Kiemelés tőlem – H. G. K.
65 Koroda 1961, 182. Kiemelés tőlem – H. G. K. A Nyírcsaholyon történtek antropológiai részletességű
rekonstrukcióját lásd Farkas 2016, 239–284. A megyei bíróság ítéletét közli Ö. Kovács 2015b, 121–134.
62 Moldova
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faluról is, ahol „[a] népnevelők javában gyürkőznek az önmagukkal hadakozó parasztokkal”.66
Egyszer-egyszer az egykori padlássöprők, agitátorok, népnevelők hangja felszínre jut.
A Veszprém megyei szentimrefalvi Ámfort Lajos, nem részletezve, hogy a kulákok üldözésére vagy a téeszszervezés első hullámára gondol, 1959-ben úgy emlékezik, hogy „bizony az ötvenes évek elején sokszor nagyon elkeseredtem, mert csúnya dolgokhoz kellett
adni a segítségem”.67 Vági Gábor egy volt mezőhegyesi cselédet idéz, akinek élete a szocia
lizmusban sem teljesedhetett ki: „mai sérelmeikkel húszéves érdemeket állítanak szembe
(»én is jártam ám éjszakánként tsz-t szervezni!«)”.68 Féjának sárközi körútján az őcsényi
„mezei munkás, puritán, becsületes ember, igaz kommunista” nyílt meg, nem leplezve
szégyenét, hogy „[é]n is söpörtem a padlást. Azt hittem, hogy helyesen cselekszem, így kell
építeni a fejlődés útját. […] de itt benn mégis fáj nagyon”.69 A közeli Alsónyék cselédszármazású téeszelnöke ’56 előtt „a közigazgatás területén dolgozott”, s Féja előtt szinte kérkedik azzal, hogy „a törvény keretein belül igyekeztem viszonozni mindazt, amit vélünk
szemben cselekedtek.”70 A „törvény keretein belül” megfogalmazás életidegensége, szövegkörnyezettől való elütése sejteti, hogy ez utólagos beszúrás.
Jellemzőnek mondható, hogy tapasztalataikat a szociográfusok elsősorban saját szüleik és rokonságuk sorsán keresztül gyűjtötték. A család földönfutóvá tétele és az írói karrier konfliktusából jó pár tiltakozásnak is beillő híradás, sőt állásfoglalás született. Végh
Antal például így vall apjáról 1975-ben:
Apám azt a darabka földet nem önként adta oda. Nem vették el: kicserélték. Arról mondott le
önként, amit a jó földjei helyett kapott. A közeli jó kertiföld helyett – öt kilométerre a falutól –
más község határában kapott. Igaz, nagyobb darabot, de vízjárta, kákás, szittyós, annak a határrésznek még a nevét se ismertük addig – a többi majtisi gazdát is oda szorították, s valaki
közülük elnevezte ezt az új birtokot Bánattagnak. Rajta maradt: ma is ez a neve.71

Ezt követően Végh nagyapja, miután hallott a fehérgyarmati állami gazdaság magas
termésátlagairól, ekképpen fakadt ki: „Nem ad rájuk csapást még az isten se?”72
Nagy László így emlékszik vissza 1974-ben: „59-ben képszerkesztő lettem az Élet és
Irodalomnál. Ez év márciusában anyám vidám levelet írt, így kezdte: »Iszkáz elesett«.
Vagyis: beállt a téeszbe. Megörültem, hogy simán történt. Az ötvenes évek elején egy Vas

66 Koroda

1961, 182. Kiemelés tőlem – H. G. K. A „hadakozás” jellegére a közeli Nagykállóról Ö. Kovács
József hoz korabeli ügyészségi jelentést. Vö. Ö. Kovács 2012, 328–335. Bököny esetét feldolgozza Farkas
2016, 285–377.
67 Csák 1971a [1959], 43. Kiemelés tőlem – H. G. K.
68 Vági 1981 [1976], 219. Kiemelés tőlem – H. G. K.
69 Féja 1963b, 92. Kiemelés tőlem – H. G. K.
70 Féja 1963b, 251. Kiemelés tőlem – H. G. K.
71 Végh 1975, 233. Kiemelések tőlem – H. G. K.
72 Végh 1975, 234.
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megyei rokonunk fogaival fizetett konokságáért.”73 Testvére, Ágh István részletesebben is
vall ezekről az évekről:
Mikor a mezőgazdaságot átállították, az első idők gondja-baja engem is nagyon foglalkoztatott,
apámról, anyámról, rokonaimról kellett gondolkodnom. A létezésig rendítette meg őket földjeik,
szabad akaratuk elvesztése és a beilleszkedés. Apám – aki épp akkor hetvenéves volt, és öregen
is lovat hajtott, aratott, tette, amit kell, csak lassabban, kisebb súlyokkal erőlködve – hirtelen
leromlott egészségben és kedélyben. Mindent elvesztett, de már nem tudott újat kezdeni, elindult
a halálnak göthösen és szótlanul. Udvara kigazosodott, nem hallgatta már a rádiót, elszomorítóan korán, még alkonyat előtt lefeküdt. Minden búcsúzásból éreztem a tömjénszagot.74

Csoóri Sándor még 1961-ben, Nagy Lászlóhoz hasonló megkönnyebbüléssel ír arról,
hogy szülei Zámolyon „különösebb megrázkódtatások nélkül vészelték át ezeket a zötyög
tetős februári napokat”.75 Az „elesett” és „zötyögtetős” kifejezések használata egyszerre idézi
fel a katonai terminológiát és hívja elő a csontzötyögtetős parasztellenes terror képeit. Az
„elesett” kifejezést Zám Tibor is használja a bihari Nagyléta és az egyik szomszéd település
esetében: „Mikor az szövetkezeti község lett, »elesett«, akkor azt mondták: »Mi sem tarthat
juk soká magunkat«.”76
Galgóczi Erzsébet – miközben elvi síkon el tudta fogadni a termelőszövetkezetet –
saját szülei kapcsán őszintén ír a belépés irrealitásáról 1959-ben:
Azt, hogy egyszer majd az én szüleim is belépnek a termelőszövetkezetbe – nem tudtam elképzelni. Miért fognak belépni? Hogyan fognak belépni? Mit fognak érezni? Egyáltalán, milyen lesz az? Negyvenöt éve, mióta összeházasodtak, azért gürcöltek, verejtékeztek, nélkülöztek,
hogy földet szerezzenek, hogy nyolc gyereküknek tudjanak adni valamit a talpa alá, mire
megnőnek. Nem érzik-e majd visszamenőleg kárbaveszettnek, hiábavalónak egész életüket?77

Koroda Miklós szintén kiemeli, hogy a kollektivizálás az idős gazdák számára Szabolcsban is egész addigi életük felszámolását jelentette. „Az öregek eleinte a kisistennek se
akartak aláírni. […] aláírják a cédulát, amiről azt kiabálták: a halálos ítéletük.”78
A nyílt erőszak írói ábrázolása mindazonáltal olyan veszélyekkel teli kihívás volt,
amelyet az ismert körülmények miatt csak néhányan vállaltak. Csoóri a fentebbi sárközi
73 Nagy

1985 [1974], 264. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1973e [1971], 162. Kiemelések tőlem – H. G. K.
75 Csoóri 1963b [1961], 75. Kiemelés tőlem – H. G. K.
76 Zám 1966, 85. Kiemelések tőlem – H. G. K. S hogy Zám a kollektivizálás tétjével és mibenlétével is
tisztában volt, arról következő gondolatai árulkodnak: „a tudat sokkal kényelmesebb; lemarad, kullog
a lét mögött, vagy csak araszol szánalmasan, keservesen… Ez a parasztság még alig van túl az életforma
váltás szenvedésein, régebbről lesepert padlásokra, mindent felemésztő adókra, és Isten tudja, még mi
rosszra emlékezik… »Nem tarthatta már magát…« »Elesett«, ötlöttek fel bennem a lényegre mutató
stratégiai kifejezések; szóval a nagy átszervezés idején nem a feltétlen meggyőződés zászlaja alatt masírozott át a győztesek tábora, nem!” Zám 1966, 86–87. Kiemelés tőlem – H. G. K.
77 Galgóczi 1970b [1959], 105. Kiemelések tőlem – H. G. K.
78 Koroda 1961, 186. Kiemelés tőlem – H. G. K.
74 Ágh
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faluban tapasztaltakra írja az önkéntes belépésről 1961-ben, hogy „[r]epedő jégre lépek,
de az előbbiekkel kapcsolatban el kell mondanom, hogy az a bizonyos sokat emlegetett
önkéntességi elv legtöbb esetben szépítgetés és fölösleges önbecsapás. […] mindenféle
kényszer emberellenes és történelemellenes”.79 Másutt ekként konkretizálja tapasztalatait:
Egyébként a falu beszervezése is sok izzadságba került. Tíz napon át folyt az idegháború a
parasztok és a szervezők között. A frontvonal az első időkben többnyire csak borospoharak és
értelmes érvek sűrűje közt kanyargott, később azonban keményebb szavak sziklás hegyvidékére
lendült át. […] Egyáltalán nem lehet csodálkozni azon, hogy ebben a váratlan helyzetben sok
népnevelő kiesett szerepéből. Idegesebbek és idegesítőbbek lettek. Ez utóbbit nagyban fokozta
tökéletes kimerültségük is.80

Márkus István, ha burkoltan is, de szintén egyértelműen jelzi, hogy bizony erőszakkal
történt a téeszek megalakítása. „Ha az utat rosszul határozzák meg, az erőszak – minden
jó szándék és fogadkozás ellenére – elkerülhetetlenné válik.”81 A valódi népművelés okán
burkoltan Féja Géza is utal a szervezésnél alkalmazott erőszak elfogadhatatlanságára:
„Többfelé hallottam a panaszt a parasztoktól, hogy nem foglalkozunk velük eleget. Nos, rá
kell mutatnom, hogy a nép ilyenféle »foglalkozásra« gondol.”82
Arról, hogy a szervezés során verésre is sor került, explicit módon először Csák Gyula
ad hírt Mélytengeri áramlás című, 1963-ban megjelent szociográfiájában. A kötetben nevén meg nem nevezett Nádudvaron83 „Túri Dani volt az elnök, a sofőr pedig a párttitkár.
Szervezésnél megvertek egy parasztot, s azért hat hétre le is ültették őket. Persze: menti
magukat. Ők csak azt tették, ami az »ukáz« volt. Beléptetni. Így vagy úgy, de beléptetni.
A paraszt vasvillával zavarta ki őket a tanyából, másnap rendőrökkel behozatták az irodára,
és »elbeszélgettek« vele.”84
Második baranyai utazás című munkájában Kodolányi János is kitér a téeszszervezés
körüli erőszak mibenlétére.
Drávapalkonya az utolsó baranyai község volt, amely szövetkezetté alakult. […] A meggyőzés
szokásos, széltében ismeretes módszereit itt is buzgón alkalmazták – hiába. A szöllősi urán
bányászok patronálásra vállalták a szövetkezetet. E derék, nagyszívű munkások hamar elfeledtették a falusiakkal, hogy a végső döntés napján szinte megszállták a falut, s az embereket

79 Csoóri

1963a [1961], 63. Kiemelés tőlem – H. G. K.
1963a [1961], 48–49. Kiemelések tőlem – H. G. K.
81 Márkus 1967c [1956], 170. Kiemelések tőlem – H. G. K.
82 Féja 1961, 106. Kiemelés tőlem – H. G. K. Féja ezt két évvel későbbi hozzászólásában is megfogalmazza:
„Hiába beszélünk az élet szüntelen demokratizálásáról, ha ez a közösségi modorban nem jut kifejezésre.
A múltban tömérdek sérelmet szenvedett nép joggal várja el, hogy teljes értékű emberként bánjanak
vele.” Féja 1963a, 62.
83 Szilágyi 2015, 303.
84 Csák 1963, 60. Kiemelések tőlem – H. G. K. Túri Dani személye nem azonos Szabó Istvánnal, a nád
udvari Vörös Csillag Téesz elnökével. Őt ’Sándor’ név alatt szerepelteti Csák, vö. Csák 1963, 61–65.
Szabó István reflexióit Csák munkájára lásd Romsics 2012, 102.
80 Csoóri
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egyenként vették munkába, míg csak bele nem fáradtak, s meg nem adták magukat – de már
régen látták, hogy másként nem lehet, s inkább a „zászló becsületéért” küzdöttek.85

A zempléni Hercegkutat nevesítve említi Lázár István 1974-ben mint a második
téeszszervezési hullámban alkalmazott erőszak szomorú példáját: „Az új rendnek a falut
tragikusan sújtó első bemutatkozása lehetett az egyik ok. […] ez a zárt, összetartó közösség, amelyet legfogékonyabbnak hinnénk a szövetkezésre, 62-ig makacsul ellenállt, és akkor is hosszú, a kirendelt agitátorokat és a makacs meggyőzendőket egyaránt elgyötrő győz
ködésre adta meg magát.”86 Moldova Györgynek szintén 1974-ben megjelent, de a
kontextusok alapján már 1969-ben legalább részben elkészült munkája, Az Őrség panasza
szalafői interjúalanya már egyenesen így felel: „Aztán jött a téesz-szervezés, megfenyegették az embereket: ha nem léptek be, jönnek a gyári munkások, és megvernek titeket.
A gumibot volt a legfőbb magyarázat.”87
Az eddigi idézetek alapján megkockáztatható lenne az a hipotézis, miszerint az idő
haladtával mind szabadabban lehetett a kollektivizálás valós körülményeiről nyilatkozni.
Ez azonban nincs feltétlenül így. Sokkal inkább tűnik az egyéni kurázsi függvényének,
hogy ki mekkora mértékű konfliktust mert felvállalni a kérdés bolygatásával. Az egyes
művek elemzését kívánná annak kimutatása, hogy egy-egy adag negatív töltetű, rendszerkritikának is tekinthető megállapításra vagy kiszólásra mennyi és milyen jellegű, a
rendszert támogató, az író lojalitását jelző szövegrész jut. A hetvenes évek második felétől
pedig inkább a felejtés a jellemző: e kérdéskör sokkal kevésbé kerül szóba, mint korábban.
Az erőszak ábrázolásának másik, azt legitimáló írói technikája, amikor a kollektivizálást a születés metaforájával írják le. A vajúdás, majd a szülés fájdalma értelmet nyer, mert
új élet születik.88 E szituációnak a kollektivizálásra vetítése azonban még akkor is cinikus
párhuzam, ha az illető író ténylegesen hitt az ezekben az években kierőszakolt nagyüzemi
gazdálkodás fölényében. Jól példázzák ezt Csák Gyulának a Veszprém megyei Szentimrefalváról írt sorai:
Banálisnak tűnik, mégis legpontosabb a helyzetábrázolás, ha szülőszobához hasonlítom a falut, amelyben az új élet születésének pillanatával járó minden megrendítő szépség és fájdalom
ötvöződik. […] Teherautóval érkezett népnevelők járják a falut. Megyei és járási funkcioná
riusok, önként jelentkezett ipari munkások, bányászok. Kicsit talán sokan is vannak. Elsősorban azért jogos ez az aggály, mert nem bizonyos, hogy ilyen nagyszámú, nem paraszti foglalkozású ember mind tisztában van a felvilágosító munka és a szervezésre vonatkozó előírások,
rendelkezések […] csínjával-binjával.89
85 Kodolányi

1979 [1961], 164–165. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1974, 312. Kiemelés tőlem – H. G. K.
87 Moldova 1974, 117. Kiemelések tőlem – H. G. K.
88 Kazincbarcikáról írva Boldizsár Iván maximálisan kiaknázta az ebben a metaforában rejlő lehetőséget.
„Kazincbarcika […] délceg ifjúvá serdült, de fogantatása meggondolatlan volt, születése kínos, gyermekkora keserves. Megpróbáltatások között nőtt erőssé, kedvessé, vonzóvá, mint a népmesék kisebbik fia
[…]. […] A lakóknak a város olyan, mint a fiatal házasoknak az elsőszülött fiú.” Boldizsár 1961, 301.
89 Csák 1971a [1959], 38. Kiemelések tőlem – H. G. K.
86 Lázár
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Jelen cikk szerzőjének első általános iskolai igazgatója, Pintér László sümegi iskolaigazgató név nélkül, de az interjúban megadott születési hely alapján90 beazonosíthatóan:
„a privát véleményét” mondja el a szociográfusnak a szentimrefalvi gyors szervezésről:
„Ehhez tartozik az is, hogy a szükséges felvilágosításokon kívül semmiféle más »módszer«
nem kaphat helyet a szervezésben. A türelmes vita meg az egyenrangúság érzése: imponál
a parasztságnak.”91 Csák konklúzióként mégis kénytelen elismerni:
Természetesen azért nem valami majális a mezőgazdaság átalakítása. […] Akadtak hibák a
szervezés folyamán most is. A megyeszékhelyen mondták, hogy volt falu, ahol a helyi vezetők
levelet írtak az egyik pesti egyetemre, hogy az ott tanuló falubéli fiának ne adjanak jó bizonyít
ványt, mert az apja nem akar belépni a tsz-be. Olyasmi is előfordult, hogy egyik-másik ipari
üzem túlbuzgó vezetői elbocsátottak néhány embert a munkából, mert nem lépett tsz-be a rokonságuk. Az efféle vakbuzgóság ellen azonban komoly szigorral lép fel a kormányzat.92

Maradva még az orvosi párhuzamoknál, az eredetileg orvos Németh László Csákhoz
képest jóval nagyobb empátiával tudósít a föld elvételéről, Hódmezővásárhelyről:
A kikerülhetetlen fájdalmat s a kikerülhetőt is, amellyel egy ilyen műtét jár, egy volt tanítványom szüleinél érzem leginkább. […] Hát igen: kétszáz öl [= 720 m2!], amelyen az ember
minden fát személy szerint ismer, s amely helyett a határ túlsó feliben ajánlanak föl egy kopár
földdarabot, olyan fájdalom, amely annak is összeszorítaná a szívét, aki némi edzettséget szerzett, s hiúságát is vetette belé, hogy egyéni sérelmét a történelmi folyamat értékelésétől magában elválassza. Pedig hát ez a kétszáz öl (melyet ha nem is a határ, de az élet nagy tagosítói
másutt oly bőven kárpótoltak), inkább a kisebb, mint a nagyobb sebek közé tartozik ebben a
műtéten átesett városban.93

Egy másik, kertészetétől megfosztott vállalkozó kapcsán konstatálja, hogy
[a]zt, hogy a régi fajta, kapitalista feltételek közt kinőtt népi tehetség az új világban hogy tartja magát: egy másik tanítványom apján látom. […] Ez a házaspár ma is ott él a szép polgári
házban, a férfi vezetője, a felesége munkatársa az államosított kertészetnek. Ha a férfi fiatalabb, egészségesebb lenne, új, nagyobb vállalkozás élére is kerülhetett volna. De az ilyen válto
zás még az olyan ember idegzetét is megviseli, akit tekintélye véd. A rövidzárlati helyek közül,
mint szív, vérnyomásközpont, ebben az esetben a gyomor sült ki, két hete vették ki a fekélyes
fél gyomrát.94

S mintha csak összebeszéltek volna, az ugyanebben a kötetben publikáló Urbán Ernő
gondolatai szinte Németh előbb idézett soraihoz írt kommentárként olvashatók: „Hiszen
gondoljuk csak el: a tegnapi egyéni gazda […] nemcsak gazdálkodási formát, de életformát
90 VMKÉL

II. 743.
1971a [1959], 41. Kiemelés tőlem – H. G. K.
92 Csák 1971a [1959], 45–46. Kiemelések tőlem – H. G. K.
93 Németh 1961, 231. Kiemelések tőlem – H. G. K.
94 Németh 1961, 232. Kiemelések tőlem – H. G. K.
91 Csák
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is cserélt, amikor termelőszövetkezetbe lépett, s az orvosok a megmondhatói, hogy men�nyire igaz: még a szíve is más ritmusra ver és életfunkciói is változásokon esnek át, mióta
más a munkarendje és testi-lelki erőinek igénybevétele.”95 A téesztagok rossz egészségi
állapota és magas átlagéletkora Cseres Tibornak is feltűnt Cegléden, s ő sem rest az okot
megnevezni. „A volt tulajdonosok (immár tsz-tagok) átlagos életkora egyik szövetkezetben hatvanegy év! Most derekát fájlalja mind. Soha ennyi zsába, vesekő, izületi kór nem
került elő, egy tavaszon sem. […] De tavaly még segítsége akadt! Most nincsen rokon!
Pesten van, Pestre jár! Aki segíthetne. Megfoghatatlan. S talán még egy tanulság lappang e
húzódozás mögött: mintha túlságosan jól sikerült volna az őszi agitáció!”96
A kollektivizálással elvett földek mellett néhányan külön is kitérnek a szőlők sorsára.
Annál is inkább, mert a szőlőket, amennyiben részben vagy egészben sikerül zártkertté
nyilváníttatni, a volt tulajdonos akár meg is tarthatta volna. Több híradás is akad azonban,
amely ennek ellenkezőjét bizonyítja. Csoóri Sándor egy Nyári Laci nevű cigány napszámos szájába adott mondatokkal sirattatja el a szőlők elvételét. Nyári már napok óta részeg
a kollektivizálás idején, amikor megszólítja a költőt: „– Édes barátom, te megértesz engem, bosszúból iszok. Érted, csakazértis! Megszakad a szívem ezekért a rossebes parasz
tokért… Gyász ez, kispajtás… Tudod, mi az, hogy gyász?… Ha már a szőlőjüket is elveszik… no de jobb, ha nem szólok.”97 A szőlők elvételének diszkriminatív volta a
Balaton-felvidéki Bertha Bulcsunak is szemet szúrt:
Amikor a falusi paraszt belépett a termelőszövetkezetbe, gyakorlatilag átadta a közösségnek a
termelőeszközeit. Nem maradt sem lova, sem kocsija, sem szőlője. Ebben az átmeneti időszakban mások viszont, akiknek nem a földmívelés volt a főfoglalkozásuk, hanem mondjuk
orvosok voltak vagy írók, operaénekesek, tanárok, mérnökök, megtarthatták a földjüket.
Pedig náluk a föld nem is termelőeszköz volt, hanem passzió… Nagyon furcsának tartottam
akkoriban, hogy egy parasztnak pontosan azért nem lehet a saját tulajdonában külön szőlője,
mert a foglalkozása a földművelés.98

Ágh István megrendítő sorokkal adja tudtul, hogy
[a] Somlón, első és felejthetetlen hegyemen, a „térföldi remetén”, költők és őseim legszentebb
munkáját, legnagyobb örömeit adó bazaltján évek óta hőköl visszafelé a kultúra a vegetáció
embertelen állapotába. […] A déli részen, ahol a világhírű bor terem, parlagok, jobb esetben
kukoricások sárgulnak a szőlők között. Az utak még a rómaiak korában is jobbak lehettek, a
múlt századról nem is beszélve, hiszen nagy présházakat építettek a hegy eresze alá, s most se
szekérrel, se autóval, csak helikopterrel lehetne őket megközelíteni. Oka ennek az a bizonytalan húsz év, amikor úgy érezték a gazdák, el kell szőlőiktől búcsúzniok, s nem újítottak, csak
elfogadták az öreg tőkék gyümölcseit.99
95 Urbán

1961, 54–55. Kiemelés tőlem – H. G. K.
1961, 263. Kiemelés tőlem – H. G. K.
97 Csoóri 1963c [1962], 97. Kiemelések tőlem – H. G. K.
98 Bertha 1978, 120. Kiemelés tőlem – H. G. K.
99 Ágh 1973c, 64.
96 Cseres
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Balatonfüred környékéről Kodolányi János is arról tudósít, hogy a kollektivizálást
követően „[e]zeket a házakat, ezeket a fundusokat máról holnapra elhagyták tulajdonosaik.
[…] Ők meg elvándoroltak. […] Kérdéseimre azt a feleletet kapom, hogy nekik ne paran
csolgasson olyan ember, akivel együtt ültek az iskolapadban”.100 A „parancsolgatás” kérdése átvezet a paraszti mentalitás szempontjához is. Polgárosodottabb vagy erősen individua
lizált, illetve kisnemesi miliőkben a kollektív gazdálkodás szöges ellentéte volt annak a
versengésnek, amely kimondatlanul is zajlott a családok között a gazdálkodásban, s ami
fenntartotta a lokális normarendet és lehetőséget biztosított a helyi presztízshierarchia
teljesítményalapú megújítására. Hasonló mentalitást ért tetten Őrszigethy Erzsébet a
Galga menti Hévízgyörkön: „A férfiak jó része azon az elven, hogy »ha a magam ura nem
lehetek, más szolgájának nem szegődök«, a mezőgazdasági főállást átengedte az asszonyoknak, akik téeszbeli háromnegyedes többségükkel »hivatalosan« is asszonygazdák lettek.”101
A kényszerű belépések nyomán előállt új status quót az élcelődés és az öngúny tette
elviselhetőbbé. „Mikor a nagy téesz indult itt, az emberek semmi tekintélycsinálót nem
láttak benne. Gazosak voltak a földek? döglöttek a jószágok? sovány lovakat hajtott végig
a téesz-tag a szomszéd falun? Oda se neki! Sőt! A hivalkodás egy fajtájának számított:
»Szervusz koma! Igen csáléra áll a lovad füle!« »Hja! megtéeszesedtünk! Most már minden
rendben lesz, csak éppen a lovak döglenek bele!« »Az. Először a lovak…« – Nem kellett
befejezni, értették egymást.”102 – teszi életközelivé Kunszabó Ferenc a sárközi falvak hangulatát ebből az időből.
A humor mellett arra is találunk példát, hogy épp a fentebb említett szőlőhegyek
mint a paraszti autonómia utolsó bástyái, menedékül, a világból való kivonulás zugaiként
szolgáltak a hatvanas években. Csoóri így lett például földtulajdonos. Szülei, csak hogy el
ne vesszen, a zámolyi szőlőjüket nevére íratták.
Anyám két nap múlva zavartan állított be hozzám. A szőlő ügyében jött. A hírek már nagyon
aggasztották. A környékbeli falvakat egytől egyig beszervezték, már csak Zámoly volt hátra.
Mi lesz velük, ha nekik is be kell ennyi idős korukban állniuk! Oda lesz mindenük! Úgy fognak járni, mintha tűzvész vagy árvíz vinné el, amijük van. De ott egye a fene az egészet, vigyék
az irtásokat, a csobányt, úgyis oda a föld becsülete – a szőlőt nem adják.103

Ágh egyik somlói felfedezettje egy Bánhegyesi – kihangsúlyozottan nem magyarosított – nevű személy, aki az Alföldön apai és saját bérelt földjei után „kétszeresen kulák lett”.
A kuláklétből az ajkai bánya jelentett számára egérutat. „Tíz évet dolgozott a bányában.
Azóta a Somlón bérel 1200 öl tartalékszőlőt. Dolgozik, alszik és dolgozik. Nem jár senki
hez, csak betévednek hozzá néhányan, ahogy mi is tettük.”104 A régi dákai jegyző, akit
1946-ban B-listáztak, feleségével valamikor a hatvanas évek második felében költözött fel
100 Kodolányi

1979 [1961], 144. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1986, 127. Kiemelés tőlem – H. G. K.
102 Kunszabó 1972, 194. Kiemelések tőlem – H. G. K.
103 Csoóri 1963c [1962], 102.
104 Ágh 1973d [1972], 85. Kiemelések tőlem – H. G. K.
101 Őrszigethy
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a Somlóra, két szobába menekítve régi életüket. A közbülső években Győrben volt raktáros, „oda jártam naponta hetven kilométerről vonattal, Pápáig biciklivel. Akkor lettem
asztmás”.105 „A két tiszta szobában a villanykorszak előtti petróleumlámpák reze makulátlanná szidolozott. […] Sok a könyv. A legtöbb az Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai közül.
»– Háromezer kötetes könyvtáramat elhordták a háború alatt«.”106 Kodolányi régi barátja
a palkonyai téesz könyvelője. Édesapja, „az öregember”, „szívesebben éldegélt kint a
»högybe«, a szőlőjében. Teste-lelke irtózott a mostani világtól”.107

„Nem a föld!” – A menekülő falu
Az erőszakos kollektivizálás nyomában a falvakból meginduló tömeges elvándorlás egy
másik, számtalan esetben visszaköszönő téma. „A magyar vidék egykori dermedtsége
hullámzásba, sőt hullámverésbe csapott, tömegek mozdultak el régi helyükről, s kerestek
önként vagy kényszerűen új hadállást az élet csatájában.”108 A korszak társadalompolitikája
az ipari profilú szocialista modernizáció normális velejárójaként tekintett a falvakat sújtó
elvándorlásra. Az ezzel összefüggésben előállt anomáliák szociográfusi bemutatása így legitimnek bizonyult. A kommunista narratívában a haladást az ipar képviselte, így az elvándorlás és a nyomában bekövetkező népességfogyás a „fejlődés” megkerülhetetlen velejárójaként értelmeződött. A szociográfusok „fájdalomküszöbük” függvényében adhattak
hírt az elvándorlás mögött megbúvó dilemmákról, az átalakulás család és közösség által
megfizetett áráról. Összességében itt is elmondható, hogy a kollektivizálás negatívumai és
a tömeges elvándorlás tragédiája is szépítés nélkül ábrázolhatónak bizonyult, ha eközben
az író tett néhány gesztust a „társadalom szocialista átalakítása” irányába.
Biharnagybajomi, olajbányásszá lett családok esetében Mocsár Gábor a Magyar
ország felfedezése című sorozat első kötetében ír az ötvenes évek vidékpolitikájáról. A meginterjúvolt Szabó Sándor ekként emlékezett új pályájának kezdeteire:
No, de aztán mindannyian tudjuk, hogy mi következett. Jött az a reménytelen helyzet. Amikor
az osztályharc elkezdődött. A szövetkezet szervezése meg a beadás, a padlásseprés, ne is
mondjam, csúnya idők voltak. Szerintem. Belépjek-e a téesz-be? Úgy mondom, ahogy van,
hetedmagamra kellett dolgozni […]. Hét emberre hogy keresem én meg a kenyerem? Persze,
nem léptem be. Erre a földemet tagosították. Kicserélték. Olyan, de olyan silányat adtak helyette, amire azt mondják: az Isten azt csak azért teremtette oda, hogy lyuk ne legyen azon a helyen. Mi maradt abból a kevés termésből, amikor az adót, a beadást kiegyenlítettem? De hát
azt sose lehetett kiegyenlíteni. Az adót, a beadást folyton emelték – csak a hátralék nőtt. […] Így
aztán könnyen ment nálam a döntés – véglegesen olajbányász lettem. Ha a téesz csak annyi
jövedelmet adott volna, mint amikor harmadában vállaltam a gazdáknál tengerit, meg amit a
rendes mezőgazdasági munkákkal, aratással, cukorrépahordással, kaszálással meg tudott
105 Ágh

1973d [1972], 82.
1973d [1972], 81. Kiemelések tőlem – H. G. K.
107 Kodolányi 1979 [1961], 163. Kiemelés tőlem – H. G. K.
108 Féja 1961, 80. Kiemelések tőlem – H. G. K.
106 Ágh
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keresni az ember – talán nem mentem volna el. […] De hát a mi szövetkezetünk mindig
olyan harmatgyenge volt, ez nem tudott biztos megélhetést biztosítani annyi embernek. Így
aztán mások is úgy gondolkoztak, ahogy én. Volt, aki azt mondta, inkább a halál. Szó szerint
így mondta. Így aztán én is megmaradtam az olajbányászatban.109

A szintén olajbányász Kovács János még erőteljesebben vall a biharnagybajomi elvándorlásról:
Mi az oka annak – kérdeztem –, hogy ebből a faluból olyan sokan mentek el olajbányásznak?
– S a válasz itt is kissé mellbe vág, nem is a lényege, hanem a fogalmazás.
– Amikor tudja, volt az az osztályharc, vagy mifene. A szövetkezetbe való nyomás, hiszen tudja.
– Tudom, igen – hát ez elől húzódtak félre, biztonságosabb helyre, az olajhoz.110

A kor abszurditása köszön vissza az utóbbi válaszban: hiszen valójában a földművelés
a legbiztonságosabb, az olajbányászat pedig az egyik legveszélyesebb hivatás.
A példák sora hosszan folytatható. Egy meg nem nevezett Győr környéki faluban
(Ménfőcsanak?), Galgóczi Erzsébet azon 1959-ben feltett kérdésére, hogy „Hány fiatal
ment el a faluból, mióta megalakult a téesz?”, a tömör válasz: „Mind”. Egy másik faluban
ugyanerre az a reakció, hogy
Inkább azt kérdezze, hányan maradtak itthon. Azt könnyebben össze tudjuk számolni. […]
– Ha ez így megy tovább, két év múlva már csak a hatvan éven felüliek lesznek idehaza –
mondták ott, ahol nem volt bizakodó a hangulat. A helyzet egyelőre tovább romlik. Most már
nemcsak fiatalok, de negyven-ötven éves parasztemberek mennek be az üzemekbe dolgozni,
akik azelőtt éltek-haltak a földért. A közös gyökere ennek a jelenségnek valahol ebben a mondatban van: ha már úgyis kuli vagyok, akkor a gyárban leszek kuli. [Hol van a dicsőséges
munkásosztály képzete? – H. G. K.] Ott ledolgozom a nyolc órát, s minden két hétben a markomba számolják a pénzt.111

A főváros vonzáskörébe került egykori ceglédi gazdacsaládoknál is véglegesen megszakadt az őket a földhöz fűző kapocs, még ha „a fejekben még ott szorong bizonyosan a
tulajdonföld képzete. De az is bizonyos, csupán az apák fejében. A fiatalokat nem lehetne
már visszakényszeríteni a régi termelési módhoz. Még azokat a fiatalokat sem, aki a »közelben« maradtak. Nem a föld!”112
Iszkázról Ágh István azt jelenti, hogy
[s]zülőfalum, mint annyi más dunántúli község, eltűnik a föld színéről, történelmi küldetése
lejárt, vasútja nincs, fekvése rossz. Ki az a bolond, aki vállalná hátrányait? […] A vándorlás
megindult, s mire a szövetkezet megalakult, nem maradt otthon egyetlen segítő kéz, a háromszázötven lakosú utcából száztízen mentek el, közülük negyvenöten Pestre. A szövetkezetben
dolgozók nagy része a hetvenéves nyugdíjkorhatárhoz közeledik, vagy túlhaladta, vagy el-

109 Mocsár

1970, 109. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1970, 111. Kiemelések tőlem – H. G. K.
111 Galgóczi 1970c [1959], 132. Kiemelések tőlem – H. G. K.
112 Cseres 1961, 281. Kiemelés tőlem – H. G. K.
110 Mocsár
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csigázott a korához nem illő megterhelés miatt. Két fiatalember dolgozik helyben, az egyik a
párttitkár, a másik a téesz traktorosa, a környék iparában a többi, a további tíz-tizenkettő.113

Moldova könyvében az őrségi Pityerszeren az egyik gazda tömören így foglalta össze
a következményeket: „Eldobott falvak ezek, kérem, már nem valók másra, mint erdőre.
Pityerszert is felrúgta a demokrácia, hat ház állt itt, maradt kettő”.114 Bakonytamásiból,
szülőfalujából Tatay Sándor kevésbé direkten, de annál érthetőbben tükrözteti az elvándorlás problémáját, kimondatlanul is a téesz működési zavarait nevezve meg a háttérben:
„Aztán én kérdezősködöm tőlük, […] mért van a legtöbbjük héten át távol a falutól. Ez a
falu régente adott kenyeret minden lakójának. Nem ment innen senki summásnak, és ha
valamelyik gazdának cseléd kellett, az is inkább idegenből jött.”115
Az ország keleti végéből hozott példák ugyanezt a jelenséget igazolják. Csák Gyula
hosszan idéz egy beszélgetéséből, amit a Szeged és Makó között található Klárafalván folytatott egy öregemberrel a téeszről és a falu kiürüléséről:
– […] Belépnék, ha adna az úr havonta 800 forintot.
– Úgy gondolja, hogy ennyi lesz a szövetkezeti jövedelem?
– Ennyi se.
– Miért?
– Nincsen, aki dógozzon.
– Hogyhogy?
– Eemöntek.
– Hová?
– Pestre. Mög a bányákba, mög az útkaparókho.
– Ott jobb?
– Ük tudják. Nem mönnének, ha nem lönne jobb. De hát: jobb vagy nem jobb, nem akarnak
parasztok lönni.116

Csák konklúziója döbbenetes, még akkor is, ha magyarázatként hozzáfűzött sorai egy
zsákutcának bizonyult haladáseszményt magasztalnak: „Lélegzetelállító! Hát itt valósággal
evakuál a falu a városba.”117
Voltaképpen tehát a haladás megnyilvánulásának is felfoghatjuk a falusiak városba özönlését.
Béna, beteg testrészei ezek a parányi falvak a társadalomnak, és ha maga a betegség betegszik
meg, az gyógyulást jelent. Klárafalva sorvad, de vele együtt a társadalom túlhaladott életmódja sorvad, és ebben az értelemben azt mondhatjuk, hogy ami Klárafalván végbemegy, az „pozitív pusztulás”.118

113 Ágh

1973a [1964], 26. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1974, 124. Kiemelések tőlem – H. G. K.
115 Tatay 1961, 25. Kiemelés tőlem – H. G. K.
116 Csák 1971b [1959], 67. Kiemelések tőlem – H. G. K.
117 Csák 1971b [1959], 69. Kiemelés tőlem – H. G. K.
118 Csák 1971b [1959], 70.
114 Moldova
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E táj jellemző mobilitási útjait a szociológusi vénáját még utoljára megvillantó Erdei
Ferenc az előzővel azonos tartalommal, csak szabatosabban, a következőképp összegzi:
„A tipikusabb út azonban az volt Makóról Szegedre, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezése időszakában a hagymás parasztcsaládok gyerekei elmentek Szegedre bármilyen
munkát vállalni: jó részük ottani munkahelyen meggyökeresedett munkás lett.”119
Pár évről korábbról Márkus István Heves megyei dolgozatának már a fejezetcíme is
árulkodó: Kömlőn 60 ház, Tiszanánán 100 ház eladó! Majd a két faluban tapasztaltakat
értékelve így fogalmaz: „Önkéntes, meggondolt, körültekintően előkészített, tömeges elköl
tözés ez. Még pontosabban: a tömeges elköltözés itt most induló áradatának első nagyobb
hulláma.”120 Egy másik írásában Tiszanána kapcsán – a szabadabban bírálható ötvenes
évekre vonatkoztatva – így fogalmaz:
Nem csoda, ha ebben az időben sok dolgozó paraszt – s különösen a fiatalja – úgy látta, hogy
két rossz között kell döntenie, amikor a jövedelmét vesztett, egyéni gazdaság és a kicsiny keresettel kecsegtető, bizonytalan életű kollektív gazdaság között választ – és sokak előtt úgy tűnt,
hogy a kettő közül a közös út a rosszabbik. Választotta hát azt a harmadikat, amely mégiscsak
legközelebb esett igényeihez: az ipari munkát, szakmatanulást s az ezzel elérhető városi létet
vagy kényelmetlensége mellett is sokat ígérő kétlaki életmódot.121

A főváros vonzáskörzetében az előbbi tendenciák még inkább felerősödtek, illetve a
főváros körüli falvak és kisvárosok gyűrűje a téesszel szemben alternatívát keresők legnagyobb gyűjtőhelyévé vált. Hévízgyörkön 1959-ben alakult meg a téesz, „a maradék férfi
gazda akkor hagyott fel véglegesen a mezőgazdasággal, feleségét küldte a tagosított földdel a
szövetkezetbe”.122 Az iskoláskorú generációban „[a] fiúk tanulási kedve a téeszszervezés
idején lendült fel. 1958-ra a [tovább]tanulók aránya hatvan százalék fölé ugrott, míg a lányoké 20 százalék alá süllyedt. […] 1967-ben már a lányoknak több mint fele jelentkezett
továbbtanulásra”.123 „A mai faluban a lakosok csak a háztáji földet érzik magukénak, s úgy
látják, hogy a téeszben végzett munka nem öröklésre érdemes. Az új nemzedék pályájáról
csak egyet tart kötelezőnek a falu: a fiatal ne folytassa a mezőgazdálkodást.”124 A Hortobá119 Erdei

1971, 136. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1967d [1965], 225. Kiemelés tőlem – H. G. K.
121 Márkus 1967a [1953], 97. Kiemelések tőlem – H. G. K.
122 Őrszigethy 1981 [1977], 243. Kiemelések tőlem – H. G. K.
123 Őrszigethy 1981 [1977], 252. Kiemelés tőlem – H. G. K.
124 Őrszigethy 1981 [1977], 253. Kiemelések tőlem – H. G. K. A háztáji körüli anomáliákat korábban a
Mocsár–Taar szerzőpáros is megfogalmazta: „Állandó probléma és beszédtéma a háztáji gazdaság
dolga. Itt ellentmondást látnak az elv és a gyakorlat között. Azt mondják ugyanis: az állam »forszírozza«,
hogy kössünk ilyen meg olyan szerződéseket a háztáji gazdaságra, de ha azt mind teljesíteni akarná
az ember, legalább három hold föld kellene hozzá. […] Gyakran megfordulnak kint a felvásárló szervek kiküldöttei, akik még több tojást, tejet, baromfit stb. kérnek tőlük, hivatkozva arra, hogy a bérből
élőket el kell látni […]. Ilyen esetekben – amikor kérnek tőlük – sündisznó-állásba helyezkedik a
tagság, de még a vezetőség is. A következő megjegyzések hangzanak el: »Minek kellett akkor összehozni
a szövetkezetet, ha ez még mindig probléma?« Hivatkoznak arra, hogy a belépésnél éppen azzal agitálták őket, hogy a kis parcellákon nem lehet eleget termelni, nem képesek ellátni a lakosságot. Most íme
120 Márkus
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gyon található Nagymacson „[a] negyven gyerek közül csak egy – egyetlenegy! – akad, aki
paraszt, vagyis szövetkezeti dolgozó akar maradni”.125 „A fiatalok – ahol még egyáltalán
vannak, mert a tanyavilágból menekülésszerűen rajzanak ki – feltétlenül költözni akarnak,
s türelmetlenül várják ennek lehetőségét.”126
Ordas Iván riportjában egy kállósemjéni, de Pesten dolgozó kőfaragó a gyerekei sorsát firtató kérdésre így válaszol:
– Három fiam van. Mind a három az iparba ment, vagy megy majd ezután.
– Termelőszövetkezet?
Legyintés:
– A miénkről jobb nem is beszélni. Ha otthon meg lehetne keresni az ezerháromszáz-ezernégyszáz forintot, egy percig sem gondolkodnék. Nem lehet.127

A kényszerű sorsfordítás lenyomataként értelmezhető az is, ahogy a fekete vonat egy
utasa részegen kiabál hazafelé menet Tar Sándor 1978-ban megjelent írásában: „Nekem négy
lovam volt! Négy! Most meg mi vagyok? Mi vagyok? A föld alatt, Pesten! Vakondok!”128
Berkovits György Világváros határában című szociográfiájában, de Kunszabó Ferencnél is jó pár példát találhatunk arra, hogy a föld elvételét követően miként kényszerültek
ezrek arra, hogy szinte menekülésszerűen hagyják ott falujukat.
[A]zért jöttem városra, mert akkor úgy láttam, hogy otthon vagy kapálok a téeszben, és sose lesz
semmim, vagy befurakodom az irodára, és akkor engem is gyűlölni fognak a többi kapások.129
Amikor aztán apámnak be kellett állni a téeszbe, akkor én már régen Pesten voltam, az nagyon
tönkretette, mert ő nem úgy kapta a földet, hanem a két keze munkája által kereste, ezért bántotta nagyon, hogy elvették tőle, mindig azt mondta, nem élem én ezt túl, lányom, én nagyon
nehéz testi munkával kerestem a földet, idegileg nagyon kilett az apám, aztán kapott egy honkongi [sic!] vírusos influenzát, és az aztán elvitte hetvenhat éves korában. […] A ház ott van
üresen.130

Az osztályidegen származás stigmájától szabadulni kívánó, Pestre került bihari lány
az írónak tett vallomásában így emlékezik elköltözése okaira 1976-ban: „A földet elvették,
a tsz-be tagosították, mit lehetett tenni, apám belépett. […] Anyu is belépett a tsz-be később, amikor már a tanyánkat is elvették. […] – Jobb lesz Budapesten neked, ott nem
tudják, ki az apád, anyád.”131 Egy, az interjú készítésének idején hatvannyolc éves szabolcsi
téesznyugdíjas így kesergett: „Hiába dolgoztunk annyit, mert beütött a tsz, az uram egy
már nincsenek parcellák, van szövetkezet és – az sem képes ellátni? »Ha így áll a dolog, miért nem
csinálták úgy, hogy hagytak volna a szövetkezeten belül egy kis egyéni gazdálkodást is?«” Mocsár–
Taar 1964, 101. Kiemelések tőlem – H. G. K.
125 Mocsár–Taar 1964, 203. Kiemelés tőlem – H. G. K.
126 Mocsár–Taar 1964, 189. Kiemelések tőlem – H. G. K.
127 Ordas 1967 [1966], 231. Kiemelések tőlem – H. G. K.
128 Tar 1981 [1978], 100. Kiemelések tőlem – H. G. K.
129 Kunszabó 1970 [1964], 140. Kiemelés tőlem – H. G. K.
130 Berkovits 1980 [1976], 200–201. Kiemelések tőlem – H. G. K.
131 Berkovits 1976, 35–36. Kiemelések tőlem – H. G. K.
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évet lehúzott a kertészetben, többet aztán soha oda nem ment, nem keresett ott semmit.”
Kistarcsán élő lánya ezért így biztatta: „Hagyjál ott mindent, anyu, jobb lesz itt neked nálunk, gyere fel […].”132 Másutt Berkovits nagyon konkrétan, egyenesen téeszmenekültekről beszél. „Aki akkoriban Vecsésre költözött, az a tsz-szervezések elől menekült. Odahagyták végleg a földet, ne is lássák. Másfél ezerre teszik azoknak a »tsz-menekülteknek« a
számát, akik ide kerültek.”133

Az új világ visszája
Szemben a történészi körökben is meggyökeresedett kádári konszolidáció tézissel, a hatvanas évek nem konszolidálta a falvakat, hanem felerősítette az 1948 után megindult leépülést. A téeszek első évei kínkeserves vergődésként jellemezhetőek. A szövetkezetbe
belépők osztályrésze – igen csekély, sajtószenzációként tálalt kivételtől eltekintve134 – jó
pár évig a biztos szegénység lett. A vezetési módszerek, a nagyüzemhez szükséges tudásbeli ismeretek és gépesítettségi technikák elégtelensége, a hitelhiány, a megalakulás traumáin túl a biztos megélhetés hiánya miatt motiválatlan tagság együttesen idézte elő a
téeszek reménytelen helyzetét. Elegendő magyarázatul szolgálhat Zám Tibor megfigyelése, miszerint „a hatvanas évek előtt is sikeresen gazdálkodó középparasztok […] min
denütt helytálló, megbízható tagjai a szövetkezetnek, de mindmáig nem tudták kiheverni a
nagygazdává levés reményét, amely elérhető közelségben volt hozzájuk a tömeges átszervezés előtt”.135 Sőt, a közösség feje fölött intézményesülő, saját lapjaiba mind kevesebb
belelátást engedő téeszvezetés még inkább elidegenítette őket magától – nemegyszer az
írók kritikáját is kiváltva. Cegléden Cseres Tibor olyan, képekben elbeszélt véleményt is
rögzít, mint például: „Nagy itt a zavar fiam! Nemcsak a tetű köhög! Még a bolha is paran
csolni akar!”136 A Bakonytamásiba való Tatay Sándor falujába visszalátogatva azt konstatálja, hogy „[a] mezőn megtörtént a tagosítás, de a lelkekben még bizony alig-alig”.137
A téesz, a „közös” a gyakorlatban nem az alulról szerveződő demokrácia műhelye, az író
panaszáradatba fut bele:
– Őszinteség kellene, emberség, és hogy emberszámba vegyenek, meghallgassanak bennünket.
– Kevés volt a közgyűlés! A hátunk mögött intézkednek.
– És ha volt közgyűlés, kinyitotta valaki a száját?
– Aki kinyitotta, annak azt mondta az öreg, te hallgass, te örülj, hogy élsz! (Gondolom az öreg
alatt a párttitkárt értik […].)138
132 Berkovits

1976, 305. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1976, 56. Kiemelések tőlem – H. G. K.
134 Vö. Márkus 1973, 61.
135 Zám 1977, 272. Kiemelés tőlem – H. G. K.
136 Cseres 1961, 273. Kiemelések tőlem – H. G. K.
137 Tatay 1961, 20.
138 Tatay 1961, 23–24. Kiemelések tőlem – H. G. K.
133 Berkovits
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A kádári népfrontpolitika meghirdetése nem feltétlenül enyhítette a volt kulákok
megfélemlítettségét. „S legtöbbje maga hozza szóba, ha ismeretlenül vagy az események, a
munka sodrában valahogy túlságos bizalmat előlegeznek neki. »Álljunk meg egy szóra
kérem, hogy aztán baj ne legyen: listás voltam én kérem szépen!«.”139 A kollektivizálást
követően a hatvanas években tovább élő félelem Váci Mihály egy elejtett megjegyzésében
is tetten érhető, amikor arról ad hírt, hogy az Újfehértó környéki tanyasi szülők erőteljesen
ellenezték a bentlakásos iskola ötletét: „– Na, hisz aztán! Azt már nem írhassák elő nékünk, hogy még a gyerekeket is beadjuk!”140
A mezőgazdaság presztízsének zuhanása is több szövegrésszel illusztrálható. T. László,
egy meg nem nevezett fővárosi agglomerációba tartozó településen háztulajdonossá lett
albérlőtartó Hajdúból származott el. „– Fogtam magam egy barátommal, otthagytam a
falumat Hajdúban. Csak úgy eljöttem. Ez volt hatvanban, amikor kitanultam a lakatosságot Debrecenben. Minek mentem volna haza, milyen munkára? Járhattam volna én is a
téeszbe, mint a szüleim.”141 A Vas megyei Egyházasrádócon a téeszelnök kérlelt valakit,
hogy ne másutt taníttassa a fiát, mire azt a választ kapta, hogy: „– »Muszáj elküldenem, elnök
elvtárs, nem tudom megnősíteni. Ki megy hozzá egy téesz-taghoz?« Ma már lassan szégyen
egy téesz-taggal összeházasodni, éppúgy, mint régen, ha valaki elvette a kanász lányát […].”142 A kollektivizálás következményeként Iszkázon is hasonló változások játszódtak le, „[a] jó partner fogalma is megváltozott, s bizonyos, az igényes lányoknak nem kön�
nyű férjhez menni, s a téeszben dolgozó legényeknek sem akad egykönnyen feleség. Az
otthon dolgozó lányok a havibéres legényekre tekingetnek. Akik iskolát végeztek, és otthonról járnak el a környék irodáiba, nem adják alább pénzes és iskolázott vőlegényjelöltnél.”143
A mezőgazdasági munka presztízsének zuhanása nemcsak az önállóság elvesztésének volt a következménye, abba erőteljesen belejátszhatott, hogy a volt gazdák egy olyan
szervezetbe kényszerültek, ahol a paraszti szakszerűség sokszor még nyomokban sem volt
meg. Cseres Tibor a korábban hatholdas Pongó bácsi katonatisztnek tanuló fiának küldött
leveleiből vett részletekkel illusztrálja, hogy Cegléden mennyire silány és az erőforrásokkal mennyire pazarló a téeszben zajló gazdálkodás.
Én egyéni koromban már virradatkor kint voltam mindig a földön! Ezekkel? Ha hétkor beállunk, az már igen friss! Akkor is elébb beszélgetés folyik.144 Amíg a széna a jószág elé kerül,
addig utat csinálnak belőle: fele kárba vész a földön! Takarmányunk kevés van, de a szár kint
rohad! De hiába mondom, csak leintenek: fontosabb munkák vannak! Mi megyen kárba!
De én nem szólok már!145

139 Cseres

1961, 266. Kiemelés tőlem – H. G. K.
1967 [1965], 197. Kiemelés tőlem – H. G. K.
141 Berkovits 1976, 212.
142 Moldova 1974, 90. Kiemelések tőlem – H. G. K.
143 Ágh 1973b [1966], 54. Kiemelés tőlem – H. G. K.
144 Cseres 1961, 273. Kiemelések tőlem – H. G. K.
145 Cseres 1961, 273. Kiemelések tőlem – H. G. K.
140 Váci
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A szomszédos Nagykőrös egyik téeszének gazdálkodására Mocsár Gábor egy ott feltárást végző olajbányász szemüvegén keresztül ad betekintést.
Egyszer is, Nagykőrös körül egy gazos cukorrépa tábla sarkánál állítottuk fel a kutat. A répa
nem látszott ki a gaz közül. Arra jött a cukorgyári agronómus, egy igen szúrós szemű fiatal
ember. Nézi a répát. Mondom neki: mi lenne ebből, ha még rájönne egy hetes eső? Hát
– mondta az agronómus – nem értem, miért nem jönnek az emberek kapálni. Én, látja, értem,
mondtam neki. Magán, ugye, rajta van ez a kabát. A magáé? Igen, mondta az agronómus.
Nahát, ha maga tudná, hogy ezt a kabátot holnap oda kellene adni valaki másnak, visszavarrná
rá a lógó gombot, amit csak egy szál cérna tart? Azt mondta: nem. Na látja, ez mindenre a
magyarázat.146

A Marcal-völgyi Iszkázon még az időközben ingázókká letteket is felkavarta, hogy
[n]éha meghökkentő dolgok történnek szemük előtt, amelyek ha létüket nem is érintik már,
mégsem hagyják őket érintetlenül: fölépíttetnek egy 3000 férőhelyes baromfiólat 34 800 forintért, egyévi használás után kijelentik, hogy a nagyüzemi baromfinevelés nem gazdaságos itt;
10 kilométeres árokrendszert ásatnak a lapos területen 1 564 000 forintért, de elfelejtik az árok
két oldaláról a földhányást szétteríteni vagy átvágni, hogy a belvíz az árokba folyhasson, az
1964-es és 1965-ös év termése emiatt a belvízkárok miatt bukott meg, s fizettek 15,38 Ft és
19,59 Ft munkaegység-részesedést.147

A téesz teljesítménye mint egzisztenciális alternatíva, messze elmaradt az állami ipar
kínálta kereseti lehetőségektől. E ponton Ágh kimondatlanul, még a Horthy-korszakhoz
képest is elmarasztalja a Kádár-korszak teljesítményét.
Az a család, amelyik teljes jövedelmét a szövetkezetre és a háztájira alapozza, nem él jobban,
mint azok az 1-2 holdas kisparasztok, akik rendszeresen napszámba jártak. A szövetkezeti jövedelem 1959, a megalakulás óta átlagosan a havi 500 Ft alatt van, a munkaerőhiány, a szak
szerűtlen gazdálkodás, rossz közérzet, rossz munkakedv következtében. […] Ha az 1965-ös évi
munkaegység-értéket vesszük figyelembe s azt, hogy a növénytermesztésben egy nap 1,3–1,4
munkaegységet és az állattartásban 1,7–1,8-at, a segédüzemekben 2-t, egyszerű szorzással kiszámítható, hogy 19,59 Ft munkaegység-érték mellett a kapás kereken 27 Ft-os, az állattenyésztő 34 Ft-os, a traktoros, darálós, raktáros, kovács 40 Ft-os napi összkeresethez jut, ami a
régi napszámosbérekhez képest annál inkább alacsonyabb, mert a napszámos ebédet is kapott,
és a földje legtöbbször nagyobb volt, mint a mostani háztáji.148 Továbbá: [a] szövetkezet
harmad-negyedleges megélhetési lehetőséggé vált, az ipari munka havibére, a háztájira összpontosított, szinte a négyzetcentimétereket is kihasználó termelés, a téesznyugdíj, a fölöslegessé vált értékek fölszámolása után.149

146 Mocsár

1970, 110. Kiemelések tőlem – H. G. K. Féja hasonló anomáliákat sorol hosszan a sárközi
Bátáról, amelyeket csak terjedelmi okokból nem közlök. Vö. Féja 1963b, 71–73.
147 Ágh 1973b [1966], 42. Kiemelések tőlem – H. G. K.
148 Ágh 1973b [1966], 40. Kiemelések tőlem – H. G. K.
149 Ágh 1973b [1966], 42.
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A szókimondásáról híressé lett Végh Antal tudósítása szerint Újfehértón
[h]úsz év alatt tizenhárom téeszelnököt „evett meg” a Vörös Hajnal. […] Meddő és felesleges
szószaporítás lenne hosszan idézni a Vörös Hajnal múltját. Hogy itt nemcsak éhen, de szomjan
is pusztult már jószág… mert nem volt, aki a harminc méterre levő vályúhoz engedje a borjakat. Hogy az államtól kapott három-négy mázsás akció-üszőket egy év múlva két-három mázsa súllyal vette vissza a Tenyészállat-forgalmi Vállalat. Hogy hány évben nem volt itt zárszámadás, semmi hivatalos jövedelem, csak a „jóváhagyott” lopás – ezekről oldalakat lehetne írni.
Itt kapott egy ember több ezer forintot abból, hogy megírta a kilépési nyilatkozatokat az írni-olvasni nem tudó tagok helyett, akik fizettek, csak szabaduljanak a téesztől.150

Nagylétáról is van hírünk arról, hogy „[v]an vagy harminc család, aki megkérvényez
te a kilépést. […] Harmadéve sztrájk is volt. Az elnökség tagjai olykor névtelen levelet
kapnak, tele fenyegetéssel és piszkolódással.”151 A Végh Antal által is említett intézményesített lopást Zám is szóvá teszi, szintén a nagylétai Aranykalász Téesz példáján.
Ha egy szövetkezet tagsága önigazolásul azt vallja, hogy „az az enyém, amit ellopok”, abban is
van valami torz, szomorú és a parasztságtól idegen erkölcsiség, aminek az okai is elég szomo
rúak lehetnek.152

Iszkázon hasonló kettős morál rögzülését észleli Ágh:
A kisebb lopások mindennapiak, amit nem is lopásnak neveznek, hanem ilyenféle enyhítő szavakkal, mint kanyarítás. Önmaga és a közösség gondolkozása felmenti azt, aki a zöld lucernából egy ölre valót hazavisz, aki kiengedi tyúkjait a búzatáblába, vagy a téesz kazlaiból talicská
val hord szalmát az állatok alá. Megmagyarázzák a szükséggel.153

Ugyanő az Alföldre is elment, abban bízva, hogy ott megismerheti a hatékonyan működő közös gazdálkodást. A nem nevesített, Szolnok és Mezőtúr között elterülő 12 ezer
holdas határú tanyaközpontban működő téeszben „nem becsülik meg a közös tulajdont
sem a tagok, sem a vezetők. Új munkaeszközök tűnnek el, szerszámok, istrángok, lópokrócok, vendégoldalak. Disznókat hajtanak a tanyák melletti gabonaföldekre, kukoricásokba,
falkaszám, tíz-tizenöt darabot is, tagok, vezetők egyaránt. Szinte a téesz földjéről hizlalnak.
A vezetők nem szólnak, mert maguk is ezt teszik, s ha nem szólnak, azt hiszik, jó vezetőnek
tartja őket a nép”.154
Ahol mégis jobban alakultak a dolgok, abba nagyban belejátszhatott, amit Csoóri
oszt meg szülőfaluja, Zámoly esetében, tudniillik, hogy téesztagsága hozzávetőleg azonos
értékrendű, korábban maga ura parasztemberekből rekrutálódott, akik ráébredtek a kiszolgáltatottságukból fakadó sorsközösségükre. „Két évvel ezelőtt a megalakulás drámai
150 Végh

1975, 78. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1966, 90. Kiemelések tőlem – H. G. K.
152 Zám 1966, 102. Kiemelések tőlem – H. G. K.
153 Ágh 1973b [1966], 35. Kiemelések tőlem – H. G. K.
154 Ágh 1973e [1960], 156. (Beszédes a fejezet címe: Jelentés a Nagykunságról, melyet nem olvasott el
senki. 1960) Kiemelések tőlem – H. G. K.
151 Zám
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pillanatát csak egyetlen körülmény enyhítette: az, hogy apámék szövetkezetében, a Kossuthban szorgalmas, munkához értő, munkát szerető emberek verődtek össze. […] Tökéletes volt köztük az egyetértés; sorstársnak érezték magukat az új történelmi szélfújásban. Ha
már így van, tartsunk össze – mondogatták kézrázás közben.”155
A közös gazdasággal szemben kritikus véleményt megfogalmazók megnyilatkozásai
fényében a hatvanas évek elején megszilárdult helyzet az idősebbeket külön is sújtotta. Egy
idős, felesbérlő, majd törpebirtokos múltú asszony arra a kérdésre, hogy mikor volt jobb,
akkor vagy most, így válaszolt:
– Tetszik tudni, ez úgy van: aki vénségére jutott valamire, ragasztott egy kis házat, pár hold
földet, szép családot nevelt, annak jó volt az élete. Aki soha nem tudott előremozdulni, az
nagyon keserű kenyeret evett öreg korában. Nekünk most azért rossz, mert nem élvezhetjük
azt, amiért egész életünkön át olyan keservesen gürcöltünk. Ezért fájlaljuk a közösködést.
– Mielőtt beléptek, kevesebbet dolgoztak, mint most?
– Többet, de szívesebben. Tudtuk, hogy magunknak megy.
[…]
– A tsz-ben nem látnak biztonságot?
– Nem nagyon… Van itt néhány elesett öreg, isten őrizz a sorsuktól!156

Ágh István saját szülei példáján szembesíti az olvasót a kollektivizálást követően előállt valósággal. A téesztagok, illetve Iszkáz családjainak egyharmada vagy csak 260 forintos téesznyugdíjat kap, vagy még nem nyugdíjjogosult, ellenben a minimálisan teljesítendőnél, nyolcvan-száznál is kevesebb munkaegysége van, így részesedést sem kap. Miből
élnek ők? – teszi fel a kérdést Ágh.
Megélhetésük rejtélyes, mert harmattal élni nem lehet, muszáj eltűnődni, megkeresni a magyarázatot […]. Hadd hozzam föl példának szüleimet, két öreget, akiknek mind a négy gyereke
városban él. Jövedelmük fő forrása 1959 óta megmaradt értékeik kiárusítása volt, a szövetkezetbe adott lovaikért kaptak pár ezer forintot: aztán a még a szövetkezetesítés előtt hizlalni
kezdett ökörtinót adták el, aztán a tehenet, […] majd a kert alatti nyárfákra kerestek vevőket,
később a lebontott pajta léceire és gerendázatára s a lebontott istálló, kocsiszín tetőzetére, csere
peire. Ezek a pénzforrások, kiegészítve a földjáradékkal, a téesznyugdíjjal, a háztáji földön
termett kukorica, krumpli, zöldségek értékével, lehetségessé tették, hogy a maguk erejéből
éljenek, s egyelőre még nyugalmasabban, mert kevesebb munkával, mint gazdálkodó korukban. Ruházkodásuk nagyrészt lányaikról és fiaikról levetett holmik, kis átalakítással megfelelnek a munkához, a kevésbé vásottak ünnepre is. Kisebb-nagyobb mértékben az öreg családok
nál mindenütt az efféle „önfelélés” folyik, s ahol már a tartalékok kimerültek, segítenek a távol
élő gyerekek pénzzel, ruhával […].157

Mindezek átélése természetszerűleg visszahatott egészségi állapotukra is. „Többen az
idősebbek közül egészségben leromlottak, s nemcsak az ingyenes orvosi ellátás volt az oka,
155 Csoóri

1963b [1961], 82. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1963, 122–123. Kiemelések tőlem – H. G. K.
157 Ágh 1973b [1966], 41–42. Kiemelések tőlem – H. G. K.
156 Csák
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hogy a rendelőintézetet annyian látogatták: magas vérnyomás, asztma, idegi zavarok s általában az egészség a szövetkezet mellett mindennapi beszédtémává vált.”158 Csoóri szintén szülei példáját hozza a 260 forintos téesznyugdíjjal útnak indított az új falusi szegénység megismertetésére, „hogy szüleim sorsában a mai idők bonyodalmait s a falusi öregek sorsát
megmutathassam. […] Soroljam őket a történelmi átalakulás áldozatai közé […]?”159
A második szervezés utáni szegénységről Nagylétáról is kapunk tömör impressziót.
Zám Tibor a törpebirtokosként csekély földet téeszbe adó, s az az utáni földjáradékból
megélni képes gazda panaszleveléből idéz a hatvanas évek közepén: „A negyedik kiszámolja, hogy hatvanhét forint földjáradékból mennyi jut egy napra. »Az urak sem tudnának
18 fillérből megélni« – írja.”160 A minimális, a megélhetést nem fedező keresetek az érintetteket természetszerűleg az elvándorlók csoportjába vonták. „Gondoltuk, jobb lesz vidéken, Nyírmártonfalván az anyósomnál. Lementünk, de ott aztán tényleg nem volt mit enni.
Öthónapos terhes voltam a harmadik gyerekkel, a férjem hétszáz-nyolcszáz forintokat keresett a téeszben […]”161 – vallott Berkovits egyik pesti agglomerációs interjúalanya.
Az ormánsági Drávapalkonyán Kodolányi által megszólaltatott „Juli néni szerint az élet
most sokkal nehezebb, szegényesebb, mint régen volt. Több a munka, kevesebb a láttatja.
A szövetkezetet tisztességes emberek vezetik, a nép bízik bennük, de mi haszna, ha az
egész »kigondolás« rossz?”162 A szomszédos Kovácshidán egy másik idős gazda is szenvedett a téesztől. „M. Dávid elmondja, hogy nem tud beleszokni a közösbe. Azelőtt egész
életében szabadnak érezte magát, most mintha munkatáborban volna.”163
*
„A szövetkezetek többségében már nem fagy a földbe a cukorrépa, nem maradnak letöretlenül a 100–200 holdas kukoricatáblák, a gyom sem üli meg a vetést. A falu határa megnyugtató látványt nyújt, s a falu társadalmában is elcsitultak az indulatok, amelyeket a nagy
történelmi átrendeződés kavart.”164 Zám Tibornak a hetvenes években papírra vetett sorai
jelzik, hogy a viszonyítási pontként megtett előző évtized a falusi társadalom számára keserves, tőle kizsarolt tanulópénz. A kollektivizálásra visszatekintve, a mindezért fizetett
árat mérlegelve Belák Sándor, a keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia rektora nyíltan meg
is vallja Moldovának, hogy „[a] kocsi elkerülte a csacsit, túl hamar, túl nagy arányokban
szerveztük meg a közös gazdaságokat. Most már látjuk, hogy nem kellett volna bevonni a
téeszekbe az egyéni parasztok nyolcvan százalékát, elég lett volna, mondjuk, ötven százalék, a
jó földeken így is megtermett volna az ország kenyere […].”165 Ugyan Márkus István az
158 Ágh

1973b [1966], 44. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1963c [1962], 107.
160 Zám 1966, 114. Kiemelések tőlem – H. G. K.
161 Berkovits 1976, 226. Kiemelések tőlem – H. G. K.
162 Kodolányi 1979 [1961], 170. Kiemelések tőlem – H. G. K.
163 Kodolányi 1979 [1961], 176. Kiemelések tőlem – H. G. K.
164 Zám 1973, 158. Kiemelések tőlem – H. G. K.
165 Moldova 1974, 19–20. Kiemelések tőlem – H. G. K.
159 Csoóri
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ötvenes évekre vonatkoztatva írta, de kötetének megjelenése alapján a hatvanas évekre is
érthető, miszerint „[a]z elmúlt évek falusi politikája nemcsak a középparasztot távolította
el tőlünk, hanem a munkásosztály legközvetlenebb falusi szövetségesét: az egykori sze
gényparasztot, az alighogy lábra állt újgazdát s a felénk szívesen hajló kisparasztot is érzékenyen sújtotta”.166 Magyarán a teljes egykoron földdel bíró gazdatársadalmat.
Az eddigiekben is árnyaltan fogalmazó Ágh István a kollektivizálással bekövetkező
változásokat s a változások következményeit költői ívű keretbe foglalja.
Az 50-es évek végén a hangulatteremtő szavak szerint könnyebb élet, több szabad idő, a föld
nyűgétől felszabadulás vár majd a falu népére. Ez a propaganda nem maradt hatástalan, hiszen a téeszszervezés egy-két drasztikusabb esettől eltekintve könnyen, néhány nap alatt befejeződött […]. Ha látszólagos megkönnyebbülést adott, hát azt, hogy a régi gazdálkodási gondokat levette a parasztok többségének a válláról, nem kellett gondolkodni, töprengeni, csak
végrehajtani, bár az igazi földműveseknek ez inkább jelentett megfosztottságot, hiányérzetet,
mint megkönnyebbülést. […] Az emberek magukra maradtak, s az első két év, mint egy rendkívüli állapot, meglepő viselkedést és lelki torzulást és megtisztulást hozott magával. Az egész
életében becsületes gazda, aki magasabb funkciót töltött be éppen a nép bizalma miatt, hirtelen vaddá, türelmetlenné változott, és inni kezdett. Másban meg valami hatalmi gőg lett úrrá,
kocsisi minősége magasából ostort pattogtatva rendelkezett, sürgetett s vágtatott végig a mezőn. A harmadik, több gyerekes apa, kétségbeesett szorgalommal dolgozott, szinte a kifulla
dásig hajtotta magát, a napi norma teljesítésének lázában égve, s így lett akaratlanul olyan
dolgozóvá, aki a téesz ügyét csüggedésben és a félvállról vett dolgozgatásban példaadóan képviselte.167 […] Ebből a lelki magárahagyatottságból, rossz közérzetből, anyagi szegénységből
nyílottak azután azok a kijáratok: elvándorlás, a föld lenézése, sok esetben utálata, túlzott szesz
fogyasztás, öreges közhangulat, változás iránti nosztalgiák, amelyek a mai állapotot jellemzik.
[…] A búcsúk alkalmával döbben meg az ember, micsoda egészségtelen menekülés volt innen,
sokszor a rosszabba, a bizonytalanba, az ipar, az altiszti élet amerikája felé.168

A Debrecen melletti Halápon is az alkohol és az elvándorlás bizonyult a kollektivizált
tanyavilág valóságától történő két fő menekülési útnak. A halápi csárda („hivatalosan
ugyan italboltnak keresztelték”)169 „vezetője hosszú ideje kormányozza kis birodalmát,
1944 óta áll a söntéspult mögött, tehát igen jól ismeri az itteni, halápi viszonyokat. Régebben – mint elbeszélte – volt idő, amikor két láda családi sört mertek kihozni hetenként a
városból. 25 literes söröshordót nem szívesen bontottak meg, attól tarthattak, hogy rájuk
romlik. Mostanában a csárda havi kerete öt hektoliter bor és húsz hektó sör! Ez a keret azonban rendszerint már a hónap közepe táján kimerül”.170 Eközben „[a] fiatalok tódulnak be a
városba, elmennek távoli munkahelyekre, alig-alig marad otthon néhány. A probléma nem
egyedülálló, másutt is megtalálható, [a] falvakban sem jobb a helyzet”.171

166 Márkus

1967b [1954], 105. Kiemelések tőlem – H. G. K.
1973b [1966], 43. Kiemelések tőlem – H. G. K.
168 Ágh 1973b [1966], 44–45. Kiemelések tőlem – H. G. K.
169 Mocsár–Taar 1964, 127.
170 Mocsár–Taar 1964, 127. Kiemelések tőlem – H. G. K.
171 Mocsár–Taar 1964, 164. Kiemelések tőlem – H. G. K.
167 Ágh
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A parasztság helyzetének javítását támogató, de az ahhoz rendelt eszközökkel szemben kritikus Féja Géza a kollektivizálás jelentőségét szintén reálisan látta, amikor úgy fogalmaz, hogy a téeszszervezés, „[l]együnk őszinték: komoly nehézségekkel, ajjal-bajjal,
emberi szenvedéssel, vérverejtékes gyötrelemmel, nemegyszer hibákkal és tévedésekkel
[járt]. […] Szent István óta ilyenmérvű változás nem rázta meg ezt a földet”.172 Az azóta
eltelt idő azt is nyilvánvalóvá tette, hogy e változások hosszú távú következményei – épp a
falvak ekkor megindult tömeges elnéptelenedése miatt – egyértelműen negatívak.
A fentebbi montázs elemei ugyan különálló írások részleteiből állnak össze, mégis
egységes üzenetet hordoznak. Az idézetek egyértelműen igazolják, hogy a korszak magyar
íróit, szociográfusait mélyen megérintette a kollektivizálás traumája. Mindenki tisztában
volt az események tétjével, azzal, hogy a falu szovjetizálása a hagyományos paraszti társadalom és kultúra felszámolását eredményezi.173 Aggodalmaiknak, keserűségüknek direktebb formában vagy később dekódolandó módon adtak hangot. Ez akkor is igaz, ha
ugyanezen munkák alapján akár a szebb szocialista jövő, a kollektív nagyüzemi gazdálkodású modern falu mozaikja is összerakható lett volna. A történészi rekonstrukció kihívását és izgalmát éppen az adta, hogy a korabeli munkákat olvasva miként lehet nem csupán
kigyűjteni, de a szövegek másodlagos üzenetét felfejtve feltárni a rejtett írói szándékokat,
híradásokat. Még az „aczéli” „irányhoz” leginkább igazodók írásaiban is számos olyan
részletet találhatunk, amelyek hű lenyomatai az akkori valóságnak. Sokszor a mellékesnek
látszó epizódok, elejtett megjegyzések a valós üzenet hordozói. Tudatos írói döntésnek
tekinthető, hogy a megjelenés előtt feltehetően többször átírt, szerkesztett munkákban végül milyen interjúrészletek, üzenetek, keservek maradtak benne. Ami most kiemelésre
került, az nem más, mint az érintett szerzői kör tudatos nyomhagyási kísérleteinek tetten
érése és együttes megjelenítése. E nyomokat ráadásul felértékeli, hogy a rekonstrukció
eredményeképp hasonló helyzetkép tárul elénk, mint amiről egyrészt a levéltári dokumentumok, másrészt pedig az oral history révén megszólaltatott emlékezet tanúskodik.
Azaz a cenzúra adta lehetőségek között is ki-ki több-kevesebb sikerrel adhatott hírt e tragikus időszak eseményeiről, következményeiről. Ha a megjelent kötetek kolofonján közölt
példányszámokat nézzük, nem is feltétlen visszhangtalanul: a fentebb citált írások 1400-tól a
több tízezer példányig kiadott könyvekben jelentek meg, s az értő olvasók számára, ha nyomokban is, de közvetítették a vidéki Magyarország valóságát.

172 Féja

1961, 84. Kiemelések tőlem – H. G. K.
„Nem illik a faluban parasztokról beszélni. Értelme a szónak, úgy tűnik, túlságosan pejoratívvá
vált. Inkább azt mondják: mezőgazdaságban dolgozók, mezőgazdasági munkások. […] A hagyományos paraszt természetesen megszűnt.” Ágh 1973e [1971], 129.

173 Vö.
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Győr-(Moson-)Sopron megye 99, 141, 191
Gyula 37, 40, 49, 149
Gyulai járás 39
H
Hajdú-Bihar megye 32
Hajdúság 209
Haláp 189, 214
Harkakötöny (Kötöny) 107
Hercegfalva 67
Hercegkút 199
Hetényegyháza 105
Heves megye 64, 135, 206
Hévízgyörk 190, 202, 206
Hodász 126
Hódmezővásárhely 32, 33, 41, 200
Hortobágy 73, 88
I
Ibrány 125
Iszkáz 196, 204, 209–212
Izsák 110, 115–118
J
Jánkmajtis 184, 196
Jánoshida 63, 64, 66, 69, 74, 78, 79
Jászágó (Ágópuszta) 69, 72, 74, 78
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Jászalsószentgyörgy 74, 76, 77, 79, 80
Jászapáti 71, 74, 76, 78–80
Jászapáti járás 69–71, 74–80
Jászárokszállás 64–69, 72–78, 97, 99
Jászberény15, 64, 66, 69, 71, 73, 74, 78, 87, 95, 96,
99
Jászberényi járás 70, 72, 74, 75–79, 88, 95, 97, 99
Jászboldogháza 66, 72, 74, 78
Jászdózsa 64, 65, 67, 68, 70, 71, 77, 79, 81
Jászfelsőszentgyörgy 65, 66, 68, 78, 97
Jászfényszaru 64, 66, 67, 71, 74, 78, 79, 99
Jászivány 75, 76
Jászjákóhalma 64, 72
Jászkarajenő 112
Jászkisér 68, 70, 71, 74, 76, 79
Jászladány 65, 67, 70, 74–76, 78, 79
Jász-Nagykun-Szolnok megye (lásd még Szolnok
megye) 63, 69
Jászság 16, 63–69, 78, 79, 87, 88, 97
Jászsági alsójárás 64
Jászsági felsőjárás 64, 66, 67, 78
Jászszentandrás 69–71, 76, 77, 79, 80, 97
Jásztelek 64–67, 75, 78, 79, 97
Jugoszlávia 74
K
Kállósemjén 207
Kalocsa 106, 112, 113
Káloz 156
Karcag 84, 87, 89, 94, 95
Kávás 148
Kazincbarcika 199
Kecskemét 68, 103–106, 110, 114–116, 119
Kehida 141
Kelet-Európa 70, 73
Kengyel 98
Kercaszomor 195
Kerekegyháza 116
Kerkáskápolna 189–191
Keszthely 213
Kilimán 146
Kisbucsa 142
Kisdombegyház 37
Kiskőrös 109, 111
Kiskunfélegyháza 82
Kiskunfélegyházi járás 108, 110
Kiskunhalasi járás 109
Kiskunság 119
Kistarcsa 208
Kisújszállás 16, 87, 95
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Klárafalva 205
Komárom megye 22
Korea 74, 75
Kovácshida 213
Kömlő 206
Kőrösi-ér 112
Körösladány 37
Kőszárhegy 156, 159
Kővágószőlős 198
Kunhegyes 21
Kunszállás 110
Kunszentmiklós 110
L
Lajosmizse 123
Lébény 191
Lengyelkápolna 73
Lovasberény 161
M
Madaras 110, 111
Magyarország 8–10, 13, 16, 18, 19, 29, 64, 65, 69,
73, 74, 104, 121, 151, 167, 181, 183, 185, 186,
203, 215
Makó 205, 206
Marcal-völgy 210
Markotabödöge 189
Martonvásár 156
Mátészalka 124–127, 129–131
Ménfőcsanak 184, 204
Mezőberény 42, 43
Mezőhegyes 29, 196
Mezőhék 22, 98
Mezőkovácsházi járás 34, 37, 41
Mezőtúr 21, 87, 89, 95, 211
Moszkva 18, 19
N
Nádudvar 198
Nagycserkesz 55, 57
Nagyharsány 32
Nagyiván 88
Nagykálló 196
Nagykanizsa 184
Nagykőrös 210
Nagykunság 87, 211
Nagyléta 107, 197, 211, 213
Nagylók 67
Nagymacs 207
Nagyszénás 43
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Nagyveleg 164
Náprádfa 147
Nemesapáti 145
Nemesszentandrás 145
Németország 65
Nógrád megye 135
Nova 146
Ny
Nyírbátor 190, 195
Nyírcsaholy 121, 124–127, 129, 131–134, 195
Nyíregyháza 55–58
Nyírmártonfalva 184, 213
Nyírpazony 184
Nyírség 195
Nyugat-Európa 65, 69
O
Ormánság 213
Orosháza 17, 41
Orosházi járás 37
Oroszország 18, 189
Ö
Őcsény 196
Öcsöd 21, 98
Őriszentpéter 195
Őrség 195, 199, 205
P
Padár 141
Pálfiszeg 148
Palkonya 198, 203, 213
Pankasz 195
Pápa 203
Pázmánd 156, 159, 160
Penészlek 187
Pirtó 111
Pityerszer 205
Pócspetri 195
Pókaszepetk 136, 146
Polgárdi 159
Pusztamizse 78
Pusztamonostor 63, 64, 66–68, 71–73, 75, 78
Püspökladány 192
R
Rábaköz 188
Ramocsa 136
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S
Sand 141
Sárbogárd 10, 22
Sárbogárdi járás 156
Sárhida 142, 146
Sarkadi járás 33, 34, 37
Sárköz 193, 195–197, 202, 210
Sármellék 140, 145
Sárospatak 184
Sárpilis 190, 195
Sárszentlőrinc 192
Sárszentmiklós 10, 22
Sénye 141
Seregélyes 159, 160
Sió 193
Sobor 188
Som 190
Somló 201–203
Somogy megye 190
Söréd 164
Sükösd 106
Sümeg 200
Sz
Szabadbattyán 159
Szabadszállás 110, 111
Szabolcs-Szatmár(-Bereg) megye 32, 57, 121, 124,
125, 187, 195, 197, 207
Szarvas 51
Szeged 30, 205, 206
Szeghalmi járás 37
Székesfehérvár 156, 157, 194
Székesfehérvári járás 156, 158, 160, 161
Székkutas 31, 32
Szentes 30, 32
Szentimrefalva 196, 199, 200
Szolnok 37, 71, 96, 98, 99
Szolnoki járás 88
Szolnok megye 16, 21, 22, 39, 51, 63, 65, 67, 69, 71,
73–75, 87–100
Szovjetunió 14, 17, 18, 30, 49, 50, 70, 74, 133
Szölnök (Alsó-, Felső-) 190
Sztálinváros 22, 87
Sztálinvárosi járás 156

T
Tarnaerk 64
Tengelic 189
Tiszaalpár 109
Tiszabő 98
Tiszaföldvár 98
Tiszafüredi járás 88, 90
Tiszakécske 112
Tiszanána 206
Tiszántúl 64, 88, 89, 97
Tiszaörs 98
Tiszasas 21
Tiszasüly 63, 71, 78, 79
Tiszavárkony 88
Tiszazug 99
Tófej 142
Tóköz 189
Tolna megye 34, 54, 64, 189
Tótkomlós 45
Törökszentmiklós 88, 90
Törökszentmiklósi járás 88
Tunyogmatolcs 195
Túrkeve 54, 69, 87, 94, 95
Ú
Újfehértó 209, 211
Úrhida 160
Úzd 192
V
Vál 156
Várfölde 128
Vas megye 196, 209
Vecsés 208
Veszprém megye 196, 199
Z
Zalaegerszeg 138, 139, 147
Zala megye 135, 138–144, 148
Zalaszentbalázs 143, 144
Zalaszentiván 145
Zalaszentmárton 146
Zámoly 184, 197, 202, 211
Zemplén megye 156, 199
Zs
Zsebeháza 188
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