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KOLHOZOK, KOLLEKTIVIZÁLÁS 

A vidéki Magyarország az ötvenes években 

 

2012. december 6-án az Emlékpont szakmai konferenciát rendezett, melynek témája 
az 1948-ban elkezdıdött erıszakos kollektivizálás nyomán létrehozott „kolhozok”, szovjet 
típusú termelıszövetkezetek mőködésének a bemutatása volt. Az Emlékeztetı elsı három 
tanulmánya az ezen a konferencián elhangzott elıadások írásos változatát tartalmazza, 
ezenkívül pedig Oláh András Pál történésznek az Emlékpont 2013. április 16-i 
konferenciáján elhangzott elıadásának kibıvített szövege olvasható. 

A „Kolhozok, kollektivizálás – a vidéki Magyarország az ’50-es években” címő szakmai 
konferencián Ö. Kovács József történész, Földvári László helytörténész, Varsányi Attila 
levéltáros-történész, valamint Mészáros Tamás és Vincze Gábor, az Emlékpont történészei 
tartottak elıadást. Szóba került a vidék terrorizálása, (a „kulákosítás” és a „kolhozosítás”) és a 
társadalom traumatizálása, valamint a kollektív emlékezet mesterséges elfojtása. Az egyik 
elıadó (Varsányi Attila) a hódmezıvásárhelyi téeszek „családfáján” keresztül mutatta be, a 
helyi téesz-szervezés, majd a téeszek átszervezésének intenzitását. Ugyancsak tanulságos volt 
az is, hogy az ’50-es évek elsı felében mekkora szakadék volt a központilag kidolgozott 
tervelıirányzat, és a tervteljesítés között. Vincze Gábor Csongrád megye „kolhozosításának” 
folyamatát mutatta be, kihangsúlyozva, hogy a megye nagyvárosait és járásait eltérı idıben 
sikerült „kollektivizálni”. A teljes kollektivizálás pedig egyebek mellett súlyos 
következményekkel járt a történelmi egyházakra is. Végül az állambiztonság szerepérıl is szó 
volt, ugyanis az 1956 utáni „harmadik kolhozosítási hullám” idején élénken figyeltek a 
„téeszellenes megnyilvánulásokra”. A vásárhelyi „Csaba” fedınevő ügynök egyebek mellett 
errıl is jelentett. 
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Mészáros Tamás  

„Csaba” ügynök jelenti 

 

 

A magyar gazdatársadalom szétverése több lépésben történt meg, és egyáltalán nem 
sikerült a feladatot könnyen végrehajtani a magyarországi kommunistáknak. A mezıgazdaság 
szocialista átszervezése különösen nagy hangsúlyt kapott a Hódmezıvásárhelyhez hasonló 
mezıvárosokban. Ezekben a második világháború befejezésének pillanatában is a 
népességnek legalább nyolcvan százaléka mezıgazdaságból élt. A vásárhelyi ember 
különleges kapcsolatban állt a földdel. Az atyáiktól örökölt birtokokat odafigyeléssel, és 
szakértelemmel mővelték a gazdák. Természetesen eszük ágában sem volt kollektív 
gazdálkodásra áttérni, inkább maradtak volna a maguk urai. 

A téeszesítés utolsó hulláma egy már esısen megtört, számos alkalommal kifosztott és 
megalázott gazdatársadalmat ért Hódmezıvásárhelyen. A háború után eltelt közel másfél 
évtized során gazdaságilag és lélektanilag is folyamatos nyomás alá került gazdák jelentıs 
részét már felırölték. A legkitartóbbak azonban még mindig ragaszkodtak a földjükhöz. 

A mezıgazdaság szocialista átszervezésének folyamatát az állambiztonsági szervek is 
jelentıs mértékben támogatták. A forradalom leverését követıen újjá szervezték az 
állambiztonságot. A megyei kapitányságokon 1957 nyarától a Politikai Nyomozó Osztályok 
VII. alosztályaként mőködött a Mezıgazdasági Osztály, melyeknél csupán 3-6 fı foglalkozott 
mezıgazdasági elhárítással. Elmondható, hogy sem a személyi feltételek, sem az 
infrastruktúra nem volt megfelelı az eredményes mőködéshez. 1958 októberétıl Rácz Sándor 
ırnagy kerül az Országos Rendırfıkapitányság Mezıgazdasági Osztálya élére. Az ı vezetése 
alatt jelentısen megerısítésre kerültek a megyei Politikai Nyomozó Osztályok mezıgazdasági 
osztályai. Erre azért is szükség volt, mert az MSZMP KB 1958. december 5-7 között tartott 
ülésén a kolhozosítás harmadik hullámának elindításáról hozott határozatot.1 A 
termelıszövetkezetek létrehozása során a hatalom számított a kuláknak minısített személyek, 
az egyházi személyek és egyéb osztályidegennek minısített ellenállására, 
magántulajdonukhoz való ragaszkodásukhoz.  

Két formáját különböztették meg a tiltakozási formáknak: az elsıt a téeszellenes izgatás 
és rémhírterjesztés, a másikat a kártevés, szabotázs jelentette. A hatalom különbséget tett a 
termelıszövetkezetek ellen fellépık között a szerint, hogy a vádlott dolgozó parasztnak volt-e 
tekintendı vagy pedig osztályidegen személyrıl. Az elıbbi esetén megtévesztett embert 
láttak, aki nem lehet a termelıszövetkezet ellensége. Az osztályidegen elem esetén pedig 
csakis szándékos kártevést tudtak elképzelni.  

A harmadik szövetkezetesítési hullámot az állambiztonság erıteljesen támogatta, 
kiemelt területté vált számukra a mezıgazdaság. Ehhez alapvetı fontosságú volt, az 
ügynökhálózat mezıgazdasági vonalának mennyiségi és minıségi fejlesztése. Külön kihívás 
volt számukra, hogy olyan ügynököket szervezzenek be, akik az átlagosnál többet mozogtak a 
határban, így nagyobb információgyőjtési lehetıséggel bírhattak. 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában tíz olyan ügynök 
munkadossziéi találhatók meg, akik ebben az idıszakban – az ötvenes évek végén, hatvanas 

                                                           
1 Papp István: A Politikai Nyomozó Fıosztály Mezıgazdasági (Szabotázs-) Elhárító Osztályának 

szervezettörténete, 1956–1962. In Betekintı 2010/3. 1–15.o. 
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évek elején – megfigyelték a vásárhelyi parasztembereket, tartótisztjeik utasításai szerint. A 
téeszesítés témakörében tehát meglepıen sok, és értékes anyag maradt fenn, amelyek száma a 
közeljövıben várhatóan bıvülni fog, mivel a levéltár munkatársai folyamatosan dolgozzák fel 
az anyagot, melyeket aztán a téma kutatói kikérhetnek munkájuk végzéséhez. Nem túlzás 
tehát azt állítani, az iratgazdagság okán, hogy Hódmezıvásárhely állambiztonsági múltjának 
egyik legjobban kutatható részének tekinthetjük a mezıgazdaság „szocialista átszervezése” 
kapcsán folytatott titkosszolgálati tevékenységet.  

A következıkben a Hódmezıvásárhelyen, mezıgazdasági „vonalon” mőködı „Csaba” 
fedınevő ügynök munkásságába kívánok betekintést nyújtani. Az ügynök a Kopáncsi Állami 
Gazdaságban, majd a Vízügyi Igazgatóságnál dolgozott. Munkatársairól, (akik kuláknak, 
osztályidegenek számítottak), a magyar és a nemzetközi politikai eseményekrıl alkotott 
véleményükrıl, volt nyilasokról, egykori börtöntársairól és a termelıszövetkezetek 
szervezésérıl jelentett. 

Az ügynök „B”, azaz beszervezési dossziéja nem áll rendelkezésünkre, ahogyan az 
úgynevezett 6-os kartonja sem. Ezek hiányában a jelenlegi jogi szabályozás szerint nem 
lehetséges megnevezni. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában viszont 
megtalálható kettı darab munka-dossziéja az ügynöknek. Az elsı dosszié elsı dokumentuma 
1957. május 10-én keletkezett,2 a második dosszié, pedig 1962. június 20-al zárul.3 Tartótiszti 
megjegyzések arra engednek következtetni, hogy zsarolással szervezték be az ügynököt.  

Az elsı év jelentéseit tanulmányozva feltőnt, hogy egy végtelenül egyszerő embert 
szerveztek be társai elárulására. Az ügynök kezdeti botladozásait – például számos 
alkalommal keresi azokat a környezetében, akik szintén az állambiztonsági szervek részére 
dolgozik –, visszatükrözik elsı jelentései. A tartótisztek számára minden bizonnyal komoly 
kihívást jelentett, hogy egy jól használható ügynököt faragjanak „Csabából”. Ennek a nevelési 
folyamatnak is tanúi lehetünk, ha követjük a jelentéseket. A kissé nehéz felfogású ügynök 
nevelésébe bekapcsolódnak a tartótiszten túl más, magasabb rangú operatív tisztek is. 

A „nyakas kálvinista” sztereotípiának megfelelı parasztemberek eredendıen sem 
fogadtak könnyen bizalmukba idegeneket, és ismerıseik közül is megválogatták, hogy kit 
vonnak be bizalmukba. Az ’50-es évek második felére az egész társadalom atomizálódott a 
korábbi zaklatásoknak, elnyomásnak és a forradalmat követı megtorlások következtében. 
Azonban a vásárhelyi gazdatársadalom a többi társadalmi réteghez képest is 
megközelíthetetlenebbnek tőnhetett az állambiztonsági szervek számára, azok zárt életmódja 
miatt. Ráadásul a célszemélyek között sok olyan korábban a kollektív gazdálkodás 
ellenségének, kuláknak kikiáltott gazda volt, akikre a kolhozosítás harmadik hullámában 
leendı téesz tagként tekintett a hatalom. 

Az állambiztonsági szerv „Csaba” ügynökhöz hasonló hálózati személyek bevonásával 
igyekezett a lehetı legteljesebb képet alkotni a középparaszti rétegrıl, nyomon követni az ide 
tartozó személyek véleménynyilvánításait és kapcsolatrendszerét. Azonkívül, hogy a 
téeszesítéssel ellenségesen fellépıkkel szemben intézkedéseket kezdeményeztek, figyelemmel 
követték a mezıgazdaság szocialista útját választó osztályidegen elemeket is. 

„Csaba” ügynök megfelelı alanynak tőnhetett erre a feladatra, hiszen korábban 
börtönbüntetést töltött, ahogy az anyagából kiderül, többek között Hódmezıvásárhely egykori 
országgyőlési képviselıjével, Vata Ernı kisgazda politikussal együtt.4 Ez biztosan növelte a 
rendszer által ellenségesnek minısített személyek bizalmát irányába. Jelentései azon túl, hogy 
a rendszer által ellenséges elemeknek minısített személyekrıl adnak információt, azért is 
érdekesek, mert bemutatja a mindennapokat is, tehát társadalomtörténeti szempontból is 
hasznos a számunkra. Bepillantást nyújt munkahelyeinek mindennapjaiba, amelyeknek 

                                                           
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: ABTL), 3.1.2. M-15406. 
3 ABTL 3.1.2. M-15406/1 
4 Vata Ernırıl lásd az objektum-dossziéját és egy vizsgálati dossziét: ABTL, O-9275 és V-84831. 
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hangulatára az ügynök szemszögébıl tekintve teljesen eltérı rálátást nyerünk, mintha a korai 
Kádár-rendszer hétköznapjainak megismerése céljából a korabeli újságcikkeket, és 
párthatározatokat tanulmányoznánk idıszakából. 

„Csaba” beszervezéseinek körülményeit rögzítı „B” dosszié hiányában nem tudjuk, 
hogy mivel vették rá az ügynököt, hogy jelentéseket írjon. Az elsı jelentéseibıl egyfajta 
túlbuzgóságot lehet érzékelni, ami talán utalhat arra, hogy örömmel vette, hogy „fontos 
ember” lehetett belıle. Börtönbüntetésének oka nem derül ki a közreadott munka-dossziébeli 
jelentéseibıl, viszont tartótisztje utasítására egy igen precíznek tőnı listát állított a korábban 
nyilas párttag vásárhelyiekrıl. Tartótisztje utasítására egy külön jelentésben összesen 
huszonegy funkciót is betöltı és ötvennégy egyszerő párttag nevét és címét sorolta fel, a jól 
informáltsága okán valószínősíthetı, hogy maga az ügynök is tagja volt a helyi nyilas pártnak. 

Az anyagnak fontos részét képezik a téesz ellenes személyek felkutatása és 
megfigyelése. Rendszeresen kap az ügynök olyan utasítást, hogy kuláknak minısített 
gazdákat keressen fel, férkızzön a bizalmukba és tudja meg, hogy mit gondolnak a 
szövetkezetesítésrıl. A téeszesítés ellenségeinek felkutatásának fontosságát mutatja az a tény 
is, hogy a tartótiszt felettesei – például Czene Mihály alezredes –, többször elégedetlenek és 
maguk is részt vesznek az ügynökkel lefolytatott találkozókon. Elıször végiggondolva 
furcsának és talán értelmetlennek tőnhet, hogy az állambiztonsági szervek arra kíváncsiak, 
hogy kapálás közben hogyan kommentálják a vásárhelyi parasztemberek az őrversenyt vagy 
egy Hruscsov látogatást. Az ügynöknek feladatul adott nemzetközi politikai kérdések kapcsán 
folytatandó beszélgetések azonban nagyon is komoly szándékkal lettek kiadva, hiszen az 
állambiztonsági szervek az ellenséges elemek felderítéséhez, nyomon követéséhez végsı 
esetben pedig „realizáláshoz” azaz letartóztatáshoz kívánták használni a szocialista 
berendezkedést bírálni merészelık megnyilvánulásait.  

Számos kötet, kézirat, diplomamunka taglalja a hódmezıvásárhelyi téeszesítés 
kezdeteit, találunk munkákat, melyek a sikeres termelıszövetkezetek történetét mutatják be, 
viszont „Csabának” és tartótisztjeinek köszönhetıen a paraván mögé láthatunk, és felsejlik a 
téesz-szervezések történetének egy eddig nem ismert aspektusa. Betekintést nyerünk a 
vásárhelyi parasztemberek ellenállni akarásába, az agitátorok ténykedésébe, a gazdák 
megtörésének folyamatába. 

„Csaba” ügynök tartótisztje, Kiss Sándor, aki családi háttere alapján is megfelelt a 
politikai nyomozóosztály mezıgazdasági alosztályára. Önéletrajzából: „Szegényparaszt 
családból származom, apám a felszabadulás elıtt mezıgazdasági alkalmazott volt. A 
felszabadulás után 1948-ig alakalmi munkával foglalkozott. Ugyanebben az évben négy 
társával együtt megalakították Hódmezıvásárhelyen az „Ady Endre” elnevezéső 
termelıszövetkezetet.”5 Maga a tartótiszt is rendelkezett a szocialista mezıgazdaság kapcsán 
személyes tapasztalatokkal, mivel Kutasi úti Állami Gazdaságnál dolgozott 1950 és 1952 
között. Kiderül az is, hogy 1953 decemberétıl egy két hetes tanfolyamot követıen a 
hódmezıvásárhelyi államvédelmi kirendeltségnél dolgozott, mint operatív munkás. 1956 
novemberében négy napot a forradalmárok ırizetében töltött. December közepétıl a Megyei 
Karhatalomnál töltött szolgálatot. Késıbb érdemei elismeréseként megkapta a Munkás 
Paraszt Hatalomért érmet, csakúgy, mint édesapja.6  

 

*** 

Az ügynök 1958 szeptemberében került új munkahelyére, a Vízügyi Igazgatóság 
kopáncsi telepére, ahol több osztályidegennek minısített személy volt munkatársai között. 
Jelentéseibıl kiderül, hogy azok rendszeresen hallgatták a Szabad Európa Rádió adásait. 
                                                           

5 ÁBTL 2.8.1. 1353 29. o. 
6 Uo. 
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Tartótisztje a környezetében lévı osztályidegen célszemélyeket jelölt ki a számára, hogy 
azoknak férjen bizalmába, és szolgáljon róluk információval. Ilyen célszemély volt többek 
között feladat Mérai József húsz holdas, „kuláknak” minısített munkatársa is, akire 
vonatkozóan a következı utasítást kapta 1958. október 9-én:  

 „Továbbra is rendszeresen folytasson beszélgetést Méraival a tsz szervezésével 
kapcsolatban, igyekezzen megtudni annak a csoportnak a tagjai nevét, akik agitálnak a tsz 
ellen. Továbbá részletesen jellemezze Mérait és baráti kapcsolatait.” 7 

A szövetkezetesítés kapcsán az ügynök rendszeresen kapott arra vonatkozó feladatot. 
Részlet „Csaba” 1959. február 20.-i ügynöki jelentésébıl: „Mérai a TSZ szervezés kapcsán 
elmondta: „…megint teljesen úgy próbálják szervezni a TSZt, mint régebben. Valószínőleg 
tartja, hogy az ı földjét is elveszik a Téesz részére. Majd elmondotta, hogy valaki az ismerısei 
közül mikor nála jártak a Téesz szervezık azt mondta, hogy itt a föld és a tanya vigyék el, de ı 
nem megy. Erre azt mondták a szervezık, hogy nem a föld és a tanya kell nekik, hanem az 
ember. Úgy látszik –mondja Mérai, hogy – nem baj már ha egy kicsit kulák is csak lépjen be, 
mert nagy szükség van a tagra és nem annyira a földre.” 8 

A téesz ellenségeinek folyamatos kutatása állandó feladatává vált az ügynöknek, erre 
példa a következı, 1959. augusztus 12-én tartótisztjétıl kapott feladat is: „Az ügynök 
feladatul kapta, hogy Barna István kulákról készítsen részletes jellemzést, amelyben térjen ki 
a felszabadulás elıtti és utáni szoc. helyzetére, pártállására, esetleg a jelenleg alkotott 
politikai véleményére. Továbbá feladatul kapta, hogy folytasson beszélgetést a kulákokkal a 
téesz Felfejlesztésével kapcsolatosan, kérje ki véleményüket s mélyreható felderítést olyan 
személyek iránt folytasson, akikrıl feltehetı, hogy a téesz-ek ellen bármilyen irányban is 
ellenséges tevékenységet fejtenek ki.” 9 A tartótiszt felettese kézzel a következıt írta a kiosztott 
feladat alá:  „Kiss elts! Az ügynököt kérdezze ki kapcsolataira és úgy igazítsa el, hogy derítse 
fel a kulákok jelenlegi összejöveteli helyeiket, ellenséges tev. formáját stb.”10  

A szövetkezetesítés támogatása érdekében az állambiztonsági szervek folyamatosan 
fejleszteni kívánták az ügynökhálózatukat, ezért a potenciális újabb ügynökökrıl igyekeztek 
megfelelı mennyiségő és minıségő információt szerezni. Ebbıl a célból felhasználták a már 
beszervezett hálózati személyeket is, így Csaba ügynököt is, amire példával szolgál a 
következı, 1959. november 4-én, a tartótiszt által számára adott feladat.  „….vegye fel a 
kapcsolatot Kenyeres Lászlóval – akit egyébként beszervezés céljából tanulmányozunk és 
folytasson vele beszélgetést elıbb általános problémákról – érdeklıdjön foglalkozása iránt, 
családi körülményei iránt stb. Ezt követıen érdeklıdjön tıle, hogy az Erzsébeti részen hogyan 
meg a téesz szervezés, neki mi az állásfoglalása, be akar-e lépni vagy sem.  … Az ügynököt 
eligazítottam a kapcsolat felvétel módszerére. Mivel Kenyeres minden vasárnap jön be a 
városba és a Garai utcai lakására megy, így a délelıtt folyamán látogasson el a ház 
környékére, az Alföldi étterembe és úgy próbálkozzék egy véletlennek látszó találkozót 
összehozni.”11 

Az egyházak tevékenységét is igyekeztek nyomon követni az állambiztonsági szervek, 
hogy  a téesz szervezés kapcsán milyen tevékenységet fejtenek ki. Erre példa az 1959. 
november 19-én „Csaba” részére adott tartótiszti feladat: „Ellenırizze le Lázár Lajos kulák 
otthon tartózkodását. A fentieken túl térképezze fel az egyházak tevékenységét, hogy az ifjúság 
és a parasztság között milyen munkát fejtenek ki.”12 

                                                           
7 ÁBTL  3.1.2.M-15406 131. o. 
8 ÁBTL  3.1.2.M-15406 196o. 
9 ÁBTL 3.1.2. M-15406 258. o. 
10 Uo. 
11 ÁBTL  3.1.2.M-15406 293. o. 
12 ÁBTL  3.1.2.M-15406 299. o. 
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A hódmezıvásárhelyi parasztságra hatalmas nyomást helyezett a hatalom, aminek 
eredményeként 1960. február 7-én termelıszövetkezeti városnak „kiáltották ki” a települést. 
A propaganda, az újságcikkek szerint a parasztság önkéntes szövetkezésérıl van szó. A képet 
jól árnyalják Csaba ügynök, ebbıl az idıszakból származó jelentései. Az „osztályidegen” 
munkatárs, Mérai József is beletörıdött végül a téeszesítés feltartóztathatatlanságába. Errıl ad 
képet „Csaba” 1960. január 7-i ügynöki jelentésében: „Méreinek az volt a véleménye, hogy a 
paraszt látja, hogy ebben az évben vége lesz az egyéni gazdálkodásnak, de azt is látja, hogy az 
átlagos téesz paraszt élete még nagyon messze van az ipari munkásság életszínvonalától. 
Amíg az ipari munkás havonta hatszor is kap pénzt, addig a téesz paraszt sokszor nélkülöz, 
mert különösen tavasszal és nyár elején nehezen jut pénzhez. Különösen fájdalmas ez, hogy 
amíg az ipari munkás elég szép nyugdíjat kap, a téesz parasztnak is be kellene számolni a 
bevitt földjével és állatával együtt azt az idıt, amit azon, mint egyéni paraszt dolgozott, hiszen 
azért volt a földje, hogy azért  vagy a családja, vagy valaki más öregkorára eltartsa. Nem 
azért húzódik a paraszt , mert fél a közös munkától, vagyonát félti, ami eddig egyedüli 
biztosíték volt arra az idıre, amíg megöregszik az ember. … Mérei elmesélte, hogy december 
22-én beidézték a vásárhelyi tanácshoz, ott hosszú huza-vona után egy bizottság elé kerültek. 
Ott nagyon udvariasan bántak vele. Megkérdezték tıle, hogy tudja-e, hogy miért van idézve? 
Sejtem. No, akkor hogy döntött? Megbeszélték-e már? Azt döntöttem, hogy oda adom a földet. 
Na ez a helyes beszéd. De nem ám úgy csak ingyen. Hát akkor hogy akarja? Belépek én is 
pártoló tagnak. Na ez a helyes és becsületes beszéd, mondta a bizottság elnöke. 6 hét alatt 
nem volt még más akivel ilyen nyíltan és röviden végeztünk.   

… Általában ma Vásárhelyen mindenütt a téesz szervezésrıl beszélgetnek és az a 
vélemény, hogy most már nincs merre  tovább be kell lépni. De a paraszt húzódik a Mérei 
által fentebb felsorolt okok miatt.”13 

„Csaba” jelentéseibıl a hódmezıvásárhelyi határban mőködı agitátorok szerepére is 
rálátást kapunk: 

 
Részlet az 1960. január 28-i ügynöki jelentésbıl: 

Kovács István, Rárósi úti bérlırıl. „Elmondotta, hogy sokszor kénytelenek már az 
agitátoroktól elbújni, hol a padláson, hol a szalmakazal alatt, mert mindig a nyakukon vannak 
az agitátorok. Más alkalommal Bucsinétıl hallottam, hogy Tolnai nevő paraszt már kora 
reggel elbújik az ólban, az éjszakát is a padláson tölti. Az agitátorok csak csodálkoznak, hogy 
soha sincs otthon 

Feladat: 
Derítse fel ismeretségi körében azokat, akik „… folytatnak téesz ellen ellenséges 

tevékenységet, izgatnak, rémhíreket terjesztenek,vagy valakiket lebeszélnek szándékukról.”14 
 

Részlet az 1960. február 4-i ügynöki jelentésbıl: 

K. Szőcs Pál Szentesi utcai paraszttal beszélgetett a téesz szervezésrıl. „elmondta, hogy 
már hét vasárnap nem tudott elmenni a templomba, mert állandóan ott voltak az agitálók. İ 
megmondta nekik, hogy nem azt az elvet vallja, hogy belépjen a szövetkezetbe. İ az ıseitıl 
kapta a földet, nem harácsolta, menjen az a szövetkezetbe aki önként belép, ıtet hadják 
békében, csak az erıszaknak enged.”15 

Máskor egy Oldalkosár utcai paraszt emberrel beszélgetett. „Elmondta, hogy karácsony 
elıtt hívatták a tanácshoz, de ı átrázta ıket, mert elızı nap belépett a Marx-téesz-be. İ 
mostmár nyugodt, lesz ahogy lesz, ıtet ne zargassák az agitátorok.” 

                                                           
13 ABTL 3.1.2, M-15406/1 
14 ABTL 3.1.2, M-15406/1 
15 ABTL 3.1.2, M-15406/1 
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Egy másik alkalommal egy paraszttal beszélt aki elmondta, hogy az ügynök 
szomszédságában élı „ Orosz  János kisparaszt neki ugrott az agitátoroknak és az egyiket 
torkon ragadta.”16 

A már belépett téesztagok nyomon követését is fontosnak tartották az állambiztonsági 
szervek, erre ad példát a következı, 1960. február 25-i ügynöki jelentés is.  

„Csaba” Kovács István Rárósi úti téesz taggal beszélt, aki korábban kuláknak számított. 
„Elmondta, hogy eredetileg a Szántó Kovács téesz-be lépett be, de amikor látta, hogy az 
összes ismerıse az Elırébe lépett, ı is átment az Elırébe. Ott nincs annyi agrárproletár, és 
úgy gondolja, hogy azokkal az emberekkel, akik most beléptek, ha mind neki lát a munkának, 
akkor Vásárhelyen a legjobb szövetkezetet lehetne kialakítani.” 

Feladat: 
„… ismerısei közül keressen fel néhány kulákot, olyat, akik téesz-nek tagjai és 

beszélgessen el velük a téesz belsı életérıl, kérje ki véleményüket kül és belpolitikai 
eseményekrıl.” 17 

A továbbiakban általános feladatul kapja, hogy a korábbi kulákokat, akikbıl téesz tagok 
lettek folyamatosan kísérje figyelemmel. 

A hódmezıvásárhelyi szövetkezetesítés kapcsán keletkezett iratanyagok túlmutatnak 
helytörténeti jelentıségükön, hiszen az ország valamennyi területén hasonló folyamtok 
zajlottak le. A mezıgazdaság helyi gazdaságban betöltött kulcsszerepének következtében 
Hódmezıvásárhelyen az állambiztonsági szerveknek egyik fı feladatává vált a szocialista 
típusú mezıgazdaság létrehozása, és egyeduralkodóvá tétele melletti bábáskodás. A 
„Csabához” hasonló ügynökök anyagainak feldolgozásával megérthetjük, hogy ebben a 
folyamatban milyen fontos szerepet is játszottak az állambiztonsági szervek. 

 

                                                           
16 Uo. 
17 Uo. 
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Vincze Gábor 
 

A „harmadik kolhozosítási roham” Csongrád megyében 
 

 

A vidéki Magyarország, az agrártársadalom 1948 és 1961 közötti történetét – némileg 
leegyszerősítve – leírhatjuk úgy is, mint egy hadüzenet nélküli háborút, melyet olykor „fegyverszünet” 
szakított meg. Mivel errıl Ö. Kovács József a monumentális monográfiájában részletesen ír18, ezért 
dolgozatomban csak Csongrád megye 1956 utáni eseményeire térek ki. 

Mielıtt témám taglalásába kezdenék, mindenképp szükséges néhány fogalmat tisztázni.  
Magyarország szovjet katonai megszállását követıen – egy rövid átmeneti idıszak után – 1948-

tól nálunk is elkezdıdött a sztálini típusú politikai-gazdasági-társadalmi rendszer kiépítése, vagyis az 
ország sztalinizációja. 1948. augusztus 20-i beszédében Rákosi meghirdette az ország 
szövetkezetesítését, és kezdetét vette A szovjet típusú „termelıszövetkezetek” létrehozása. Ennek 
három típusa volt.  

Az I-es típusú termelıszövetkezeti csoport (tszcs) esetében a tagok tulajdonában maradt a föld 
és a gazdasági fölszerelés, valamint az állatállomány. A munkák egy részét közösen végezték, egy 
részét (például a betakarítást) pedig egyénileg. A termény nagyobbik hányadával is mindenki saját 
maga rendelkezett. Ez a gazdálkodási forma kevésbé volt kötött, mint a „klasszikus kolhoz”, a III-as 
típusú tszcs (az „igazi téesz”), ezért sokak szemében népszerőbb volt – ám a kommunista hatalom ezt 
csak afféle „kezdetleges szövetkezésnek” tartotta, egyfajta elsı lépcsıfoknak a III-as típusú tszcs felé 
vezetı úton. 

A II-es típusú tszcs nem igazán volt elterjedt mővelési forma. Ebben az esetben a betakarítást is 
közösen végezték, a termés kisebb hányadával rendelkezhettek szabadon a tszcs-tagok, és az egyéni 
szorgalom jelentısége is megszőnt, mert a jövedelmek differenciálása minimális volt. 

A III-as típusú tszcs esetében a belépı gazdák – másfél hold háztájit kivéve – az összes 
földjüket, gazdasági felszerelésüket és igás állataikat „be kellett adják a közösbe”. Ez volt a 
„klasszikus kolhoz”, vagyis a szovjet típusú termelıszövetkezet. Ennek lényege az volt, hogy ezen 
„szövetkezet” (melynek semmi köze sem volt a valódi, nyugat-európai, ún. Raiffeisen-típusú 
szövetkezethez) esetében nem beszélhetünk önkéntességrıl, önsegélyrıl, önkormányzatiságról, 
demokráciáról, függetlenségrıl. A tagok nagy része kényszer hatására lépett be, általában az elnököt 
sem ık választották, hanem a helyi pártszervezet jelölte ki az illetı személyt. Mőködésüket kötelezı – 
szovjet mintájú – ún. mintaalapszabály szabályozta. Az illetékes hatóságok (helyi párt és tanácsi 
szervek) szemében a III-as típusú tszcs volt „a” téesz, és arra törekedtek, hogy a kevés kötöttséggel 
járó, I-es típusú tszcs-ket minél hamarabb átalakítsák „igazi téesz”-szé, vagyis III-as típusú tszcs-vé. 

Visszatérve eredeti témámhoz, a kolhozosítás (erıszakos téeszesítés) utolsó „nagy rohama” 
Csongrád megyében is hasonlóképpen ment végbe, mint az ország más területein. Meg kell azonban 
jegyezni, mint ahogy országosan is voltak idıbeni különbségek a megyék között a kolhozosítás 
idıbeni végrehajtása tekintetében, úgy Csongrád megyében is voltak olyan települések, járások, 
melyeket hamarabb sikerült „szövetkezetesíteni”, és voltak „makacskodó” régiók, települések, melyek 
igyekeztek valamiféle ellenállást kifejteni a központi akarattal szemben. Elıadásomban ezekre az 
esetekre több példát is felhozok majd. 

 

*** 

 

                                                           
18 Ö. Kovács József: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában. A vidéki 

Magyarország politikai társadalomtörténete 1945–1965. Korall, Budapest, 2012. 
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A megyében az erıszakos kolhozosítás a „Nagy Imre-féle jobboldali elhajlás” elıtt, vagyis 
1953 tavaszán érte el a csúcspontját: ekkor százötvenhat termelıszövetkezet (téesz) mőködött, több 
mint tízezer családdal, tizennégyezernégyszáz taggal, száztizenhatezer hold összterülettel, és kilencven 
termelıszövetkezetei csoport (tszcs) hétezernégyszáz tagja (hatezernégyszáz család) kínlódott a 
negyvenezer holdnyi földjén.19 

Az 1953-as Nagy Imre-kormány „reformprogramja” egyik eredménye az volt, hogy a gazdasági 
év végével lehetıvé vált, hogy a korábban erıszakkal bekényszerített tagok kiléphessenek a tsz-bıl és 
tszcs-bıl. Bár a kolhozrendszer teljes összeomlását elkerülendı, több „féket” is tartalmazott a 
vonatkozó kormányhatározat (például a téesz adósságát egyenlıen szétosztották a kilépık között, 
melyet azok kötelesek voltak utóbb kifizetni), a kolhozok jelentıs része megszőnt.20  

Csongrád megyében 1953 végéig huszonnyolc szövetkezet (tizenkét és félezer holddal) oszlott 
fel, és mintegy ezerötszáz család (két és félezer tag) választotta a hagyományos önálló gazdálkodás 
útját. Ezen kívül tizenkilenc tszcs (nyolcezerötszáz holddal) szőnt meg, és a továbbiakban 
ezerötszáznyolcvanöt család lett ismét magángazda. Fıleg a kisparasztokból álló téeszek oszlottak fel, 
meg azok, amelyeket erıszakkal hoztak létre – vélte Bognár József –, és azok, amelyeknek a területe 
nem érte el az ötszáz holdat. Az osztályvezetı önkritikusan azt írta, hogy „Az elhajlás elıtti 
idıszakban megyénk területén hibát követtünk el, mert elıtérbe helyeztük a szövetkezetek számszerő 
fejlesztését, egyes községekben fejlesztés kampányt indítottunk be, melynek következménye az 
erıszakos számszerő növelés lett. Az erıszakos módszerrel létrehozott termelıszövetkezeti földek 
tagosítását a fejlesztéssel egyidıben végrehajtottuk, ezáltal a termelési biztonságot a dolgozó 
parasztok között megingattuk. A fokozatosság elvét háttérbe szorítottuk, elsıdlegesen a mezıgazdasági 
termelıszövetkezetek létrehozására törekedtünk, állami segítséget pedig nem tudtunk biztosítani a 
nagyüzemi gazdálkodás kialakításához.” Majd hozzáteszi, hogy ezekhez a hibákhoz járult hozzá, hogy 
„a jobboldali elhajlás alatt az erıszakosan szervezett tsz-ek feloszlottak. Ugyanezen idıszakban a 
középparasztok számosan léptek ki a termelıszövetkezetbıl.” 21 

Az „új szakasz” politikája nem volt hosszú élető, a kolhozosítás erıltetése csak átmenetileg 
szünetelt. Nagy Imre 1954 végi bukása után Rákosiék ott szerették volna a parasztellenes 
politikájukat, ahol 1953 tavaszán abba hagyták. Ismét elkezdıdött a „kulák”-ellenes propaganda és 
újabb téesz-szervezései hullám kezdıdött el. Mindennek az 1956-os forradalom vetett véget. A 
forradalom napjaiban ismét megszőnt a kolhozok jelentıs része – elsısorban azok, amelyeket 1955-56 
folyamán hoztak létre.22 

A megyében 1956. október 1-én száznegyvenkilenc téesz mőködött tizenkétezerkétszáz taggal 
mintegy kilencvenkilencezer hold összterületen, ezen kívül pedig hetvenkét tszcs, ötezerháromszáz 
taggal, huszonötezerötszáz holdon. Az „ellenforradalom” hatására ötvenegy téesz oszlott föl, 
kétezerszáznyolcvanhét tag vált ismét önállóvá, valamint megszőnt harminckét tszcs, az 
ezerszázhatvan téesztag majdnem hatezerötszáz hold földet vitt magával. A megmaradó 
szövetkezetekbıl is kilépett – földjével együtt – mintegy négyezerötszáz tag. A helyzet azonban igen 
képlékeny volt, ugyanis 1956. november-decemberében néhány – pár héttel korábban feloszlott – téesz 
ismét megalakult, ezért az év végén már százhárom szövetkezet mőködött. A megmaradó téeszekbıl is 

                                                           
19 Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, az MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottsága 

iratanyaga (a továbbiakban: CSML, MSZMP-iratok), 1. fond, 14. fondcsoport (1958-1960), 73. doboz, 3. ırzési 
egység („Információk, jelentések, feljegyzések a párt központi szerveihez a mezıgazdasági munkák, az állami 
gazdaságok és termelıszövetkezetek politikai, gazdasági helyzetérıl, a termelıszövetkezeti mozgalom fejlıdésének, 
megszilárdításának tapasztalatairól”) Bognár Józsefnek, Csongrádmegyei Tanács VB Mezıgazdasági Osztálya 
vezetıjének 1958. december 24-i feljegyzése a termelıszövetkezeti helyzetrıl, 1., 3. o. 

20 1953 második felében ötezerkétszázhuszonnégy téesz és tszcs közül hatszáznyolcvannyolc, 1954-ben 
pedig kétszázötvenöt oszlott fel. A téeszek, tszcs-k háromszázhatvanötezer fıs taglétszáma 1953 végéig 
százhuszonhatezer fıvel, 1954-ben pedig további húszezerrel esett vissza. Az 1953 közepén regisztrált 
egymillió-hatszázhúszezer hektár közös mőveléső földterület az év végéig négyszázhetvenhétezer, 1954 
folyamán pedig hatvanegyezer hektárral csökkent. Lásd: Agrárvilág Magyarországon 1848–2002. (Szerk.: Estók 
János et. al.) Argumentum, Budapest, 2002. 

21 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, Bognár József 1958. 
december 24-i feljegyzése, 1. o. 

22 Bıvebben lásd Valuch Tibor: Agrárkérdések és a magyar falu 1956–57-ben. In Évkönyv VIII. 1956-os 
Intézet, Budapest, 2000, 286–302. o. 
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kilépett mintegy másfélezer tag. „…a tsz-ekbıl való kiszivárgás még 1957-ben is folyt, 1509 belépıvel 
szemben 2.117 kilépı volt az év folyamán.” – írta Bognár József a fennebb idézett jelentésében.23 

Lássunk néhány példát arra, mi történt az „ellenforradalom” alatt egyes szövetkezetekkel.  
A hódmezıvásárhelyi Új Élet Tsz 1951 ıszén alakult. A forradalom napjaiban feloszlott. Egy, 

1967-ben készült feljegyzés szerint mindez „két három személy handa-bandája következtében” 
következett be, és amiatt, mert „a tagok, valamint az ott lévı pártszervezet olyan határozott fellépést 
nem tudott tanúsítani, hogy ezt meg tudta volna akadályozni, annál is inkább, mivel a tsz. párttitkára a 
városi pártbizottsággal a kapcsolatot elvesztette, megfelelı instrukciókat nem tudott venni, mivel az is 
önmagát feloszlatta. A pártszervezet mindent elkövetett a saját hatáskörében, hogy a feloszlatást 
megakadályozza, egész a tetlegesség [sic!] határáig elment, azonban a túlságos erınek engedni 
kellett.” A szintén hódmezıvásárhelyi Hunyadi János Tsz 1955 ıszén alakult. „Pártszervezet nem 
volt, így az ellenforradalom ideje alatt politikai tevékenységet nem tudta kifejteni. […] Az 
ellenforradalom hatása mélyen behatolt a tsz. tagságai közé, és még ebben az évben fel is oszlottak. 
[…] A feloszlás elıtt a tsz. hivatalosan zárszámadást készített, egymással elszámoltak, a közösen 
felvett állami hitelt kiegyenlítették, mivel minden tartozásukat lerendezték, 1 db. borjújuk úgy maradt 
fenn, hogy már ezt semmi kötelezettség nem terhelte. Közös elhatározással egy banketot [sic!] 
rendeztek, ahol a borjút levágták…” – olvasható, egy ugyancsak kéziratos feljegyzésben.24  

 
*** 

 
A forradalom leverése utáni idıszakban az újabb Quisling-kormány, – amely magát „Forradalmi 

Munkás-Paraszt Kormány”-nak nevezte – igyekezett engedékenyebb parasztpolitikát felmutatni. Ezt 
mutatta az 1957. február 3-i „a mezıgazdasági ingatlanok tulajdoni és használati viszonyainak 
rendezésérıl” szóló 10. számú törvényerejő rendelet kiadása is, melynek köszönhetıen továbbra is 
lehetıség volt a téeszekbıl, tszcs-kbıl történı kilépésre – de ezzel párhuzamosan ismét elkezdıdtek a 
szövetkezet-alakítások. (Egy korabeli statisztika szerint országosan 1956. május 30-án 
háromezerkilencszáztizenegy termelıszövetkezet létezett, míg egy évvel késıbb csak 
kettıezerötszáznyolcvanegy, a tagok száma pedig a kétszázkilencvennégyezer-ötszázharmincháromról 
százhuszonkétezer-négyszáznégyre csökkent.25) 

Az 1957/10. számú törvényrendelt nyomán Csongrád megyében négyezernégyszáznegyvenöt 
volt téesz-tagnak huszonötezernégyszáznegyennyolc hold földet adtak vissza. „Az ellenforradalmat 
követı idıkben elsısorban a kis- és középparasztok hagyták el a szövetkezeteket és léptek újra az 
egyénileg gazdálkodás útjára.” – állapította meg Bognár József. Így például a székkutasi Aranykalász 
Termelıszövetkezet kilencvennégy családja közül negyvenöt, az ugyancsak kutasi Kossuth hatvanhat 
családja közül harmincnyolc, Csorván (a késıbbi Ruzsán) a Haladás Tsz tizenhét (!) tagja közül tíz 
lépett ki. Az osztályvezetı azt is felismerte, hogy „azok a termelıszövetkezetek oszlottak fel általában, 
amelyek nem voltak életképesek. […] Az ellenforradalom tehát lényegesen nagyobb csapást mért a 
szövetkezetekre, mint az 1953. évi elhajlás.”26  

1958. január 1-tıl november 30-ig Csongrád megyében további tizenhat szövetkezet és 
ugyanannyi termelıszövetkezeti csoport alakult, mintegy háromezerháromszáz hold összterületen. 
Szentes járás területén tíz téesz és hat tszcs, Szeged járás területén egy, illetve öt, Makó város és járás 
területén három-három alakult, Hódmezıvásárhelyen, és Szentes határában pedig egy-egy téesz, 
illetve tszcs. (Egyesüléssel tizenegy szövetkezet szőnt meg.) A tszcs-k közül három „magasabb típusra 
tért át” (téesz lett), kettı pedig megszőnt, mert ténylegesen nem mőködött. 

Az év közbeni helyzetet egy korabeli összefoglalóból lehet valamelyest megismerni. Júliusban 
ugyanis a Megyei Tanács VB Mezıgazdasági Osztály akkori vezetıje, Zsibók András, valamint Fehér 
Lajos másodtitkár levéllel fordultak az MSZMP KB Mezıgazdasági Osztály vezetıjéhez, Fehér 
                                                           

23 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, Bognár József 1958. 
december 24-i feljegyzése, 4. o. 

24 A feljegyzéseket Szalma László készítette Haladi József fölkérésére, aki akkor a hódmezıvásárhelyi 
Állattenyésztési Kar tanára volt. Haladi a helyi téeszekkel kapcsolatos anyagát 1973-ban beadta a vásárhelyi 
fióklevéltárba, ma is ott kutatható.  

25 Közli Honvári János: XX. századi magyar gazdaságtörténet. Aula Kiadó, Budapest, 2006. 361. o. 
26 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, Bognár József 1958. 

december 24-i feljegyzése, 4. o. 



 
12

Lajoshoz. Ebben arról tájékoztatták az országosan ismert agrárpolitikust, hogy a Termelıszövetkezeti 
Tanács Titkársága által készített „szövetkezetfejlesztési javaslatot” megvitatták a Termelıszövetkezeti 
Tanács megyei megbízottjával és a mezıgazdasági osztállyal, és az anyagot bedolgozzák a megyei 
munkatervükbe. A javaslat foglalkozik a téeszek „számszerő fejlesztésének” kétféle lehetıségével: 1.) A 
kisterülető falvak „szövetkezeti községgé való átszervezésével”, 2.) A kis területő téeszek 
„továbbfejlesztésével”. A megye kis területő falvaiban vannak ugyan téeszek, de ezek „gazdaságilag és 
politikailag gyengék”, lejáratták magukat, ezért a parasztok nem szívesen dolgoznak ott, inkább új 
kolhozt alakítanának. A kis falvak közül Ambrózfalva volt a pozitív példa. Ott szerintük jó a párt és a 
tanács „munkája”, és ennek köszönhetı az, hogy a majd’ ötszáz holdas kolhoz gazdaságilag erıs, a 
„kívülálló dolgozó parasztok” számára vonzó a tsz munkája.27 „Így tudták elérni – írták –, hogy jelenleg 
is szoros kapcsolatot tartanak fenn 50-60 dolgozó paraszttal, akiket rendszeresen látogatnak is. Ezt a 
községet súlypontként kezeljük, minden segítséget megadunk, hogy minél nagyobb eredményt tudjon 
elérni. Ennek ellenére sem tudjuk elérni, hogy a parasztok mindegyike ebbe az egy tsz-be lépjen be, az 
alacsonyabb szövetkezeti formát választják, ezért a meglévı tsz-be való belépés mellett tszcs alakítását 
fogjuk szorgalmazni.”28 A megyének azokban a községeiben, amelyek nagyobb létszámú lakossággal és 
határral rendelkeztek, mindenütt két-három, jól mőködı szövetkezet mőködött. Ezt azzal magyarázta a 
két vásárhelyi „apparatcsik”, hogy ezekben a községekben (mint például Székkutas, Magyarcsanád, 
Fábiánsebestyén, Deszk) a tanácselnöknek van függetlenített helyettese, aki „a mezıgazdasági feladatok 
irányítását végzi”, és ezeken a helyeken tudtak leginkább „eredményeket” elérni. Ami a kis területő, 
gyengén mőködı kolhozok „továbbfejlesztését” illeti, ezeket politikailag és gazdaságilag is fejleszteni 
kell, hogy „a kívülállók számára vonzóvá váljanak”.  

Az általuk említett, „gyengén dolgozó” kolhozokkal valóban sok probléma volt. Ezek még az év 
elsı felében jöttek létre. Mivel fıleg földnélküli parasztok (akik egyszer már téesztagok voltak!) 
léptek „a szövetkezés útjára”, ezért csak az állami tartalékföldekbıl lehetett a téeszeket létrehozni. 
Csakhogy a kis, átlagban alig több, mint száz holdnyi területő, nem egyszer több tagból álló 
földbirtokokon képtelenség volt eredményes nagyüzemi gazdálkodást folytatni. És akkor még ki sem 
tértem arra a problémára, hogy ezeknek a téeszeknek a felszerelése gyenge, állatállománya volt – a 
lelkes téesztagok szaktudása pedig siralmas. (Ez volt a helyzet például Csanyteleken, Pusztaszeren, 
Üllésen és Forráskúton.) A többször idézett mezıgazdasági osztályvezetı, Bognár József az alapvetı 
hibákat azonban nem a fentiekben látta, hanem a gyenge „agitációs munkában”. Szerinte azért 
gyengék a termelıszövetkezetek, mert „mert nincs a termelıszövetkezeti tagoknak a rossz 
gazdálkodás miatt erkölcsi alapjuk a politikai agitációhoz. Ha az utóbbi helyeken elemezzük a 
termelıszövetkezeti tagság összetételét, az a megállapítás, hogy a falu leghanyagabb, iszákosabb 
tagjaiból tevıdnek össze, vezetésre alkalmas elvtárs a tagok között nem található, s hiányzik a 
szorgalom a felemelkedéshez.”29 

Természetesen voltak pozitív példák is. A megyében a „szövetkezeti mozgalom” (vagyis az 
erıszakos kolhozosítás) „elırehaladottabb” Makó városában (ezt a hagymakultúrával, a kisparasztok 
összetartásának, a szövetkezésnek a hagyományával magyarázta) és a szentesi járásban volt (ahol 
elsısorban a kubikosok és az agrárproletárok „vonzódtak a szövetkezés felé”), és „bázist teremtett” a 
megye akkori közigazgatási központjában, Hódmezıvásárhelyen. „Hódmezıvásárhelyen – szól az 
elvtársi magyarázat – a sok kulákuzsora nyomán felszabadult paraszti réteg felismerte a boldogulás 
útját.” Csak a Makó járási, fejlett állattenyésztéssel, árutermeléssel rendelkezı kisparaszti gazdaságok, 
nem akarnak „a fejlıdés útjára” lépni. A legtöbb gond már 1958-ban (és az elkövetkezı években is) a 
szegedi járásnak a szılı és gyümölcstermesztı vidékével volt, mert ennek parasztsága „nehezen adja 
fel az egyéni gazdaságban [sic!] vetette hitét…” Az év végén újrainduló „szövetkezeti mozgalom” 
helyi irányítói majd mindent elkövettek, hogy ezeket a gazdákat is „meggyızzék”… 

 

                                                           
27 Ambrózfalván az elsı termelıszövetkezeti csoport, a Dimitrov még 1949 ıszén jött létre, majd még 

másik három, melyek azonban jóval kisebbek és gyengébbek voltak. A négy tszcs 1959 elején egyesült, és 
létrejött a Dimitrov Tsz. 

28 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, Zsibók András és Fehér 
Lajos 1958. július 1-i levele, 1-2. o. 

29 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, Bognár József 1958. 
december 24-i feljegyzése, 5. o. 
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*** 
 
Az újabb kolhozosítási kampányt az MSZMP KB 1958. decemberi, „a párt agrárpolitikájával 

kapcsolatos egyes kérdésekrıl és a termelıszövetkezeti mozgalom továbbfejlesztésérıl” szóló 
határozatával indították el. Ezen az ülésen döntött a KB arról is, hogy minden megyében ötven-száz 
„jól képzett kommunistából” álló akciócsoportot állít fel, továbbá ötszáz „elvtársat” falura küld „a 
falusi pártszervezetek és tanácsok, a meglévı és alakuló tsz-ek megerısítésére”. Ezzel újabb – 
hadüzenet nélküli – háborút indítottak el a vidéki agrártársadalom azon rétege ellen, mely – nem 
akarván megérteni az „idık szavát” – ragaszkodott az egyéni gazdálkodáshoz. 

A „harmadik kolhozosítási roham” elsı szakasza (1958/59 tele) Csongrád megyében is 
látványos eredményeket produkált. Az 1958. december 31-i állapot szerint száztizenkilenc 
termelıszövetkezet és termelıszövetkezeti csoport, valamint ötvenöt termelési csoport mőködött, 
mintegy tizenegyezer taggal (ebbıl négyezerháromszázötven földnélküli volt!), kerekítve százezer 
holdon. Egyes falvakban a „társadalmi szektor” aránya jóval ötven százalék fölött volt. (A téeszesített 
terület aránya Eperjesen és Cserebökényen egyaránt hetvenhét, Deszken hatvannyolc százalék volt, 
ezen kívül a falvak határának egy része az állami gazdasági tulajdonába került.) 

Azt, hogy a „szövetkezeti mozgalom fejlıdését” (vagyis az erıszakos kolhozosítás térhódítását) 
miként látta a kádári hatalom, a Megyei Tanács VB Mezıgazdasági Osztályán készített, és az MSZMP 
KB Mezıgazdasági Osztályának fölküldött havi jelentésekbıl ismerhetjük meg.  

Zsibók András, a mezıgazdasági osztály vezetıje 1959. február 7-én azt jelentette, hogy az 
MSZMP KB decemberi határozatát megyei pártaktíván tárgyalták meg, ezerkétszázötven küldött 
részvételével. A megyei aktívát követik majd a járási és községi pártgyőlések. Ütemesen halad a – 
harminc–hatvan létszámú – „szövetkezeti bizottságok” létrehozása, és olyan településeken is (mint például 
Balástya, Csengele) el kezdtek mőködni, ahol eddig nem létezett szövetkezet. Bizonyos „súlyponti 
községekben” öt elıadásból álló „politikai akadémiákat” és „kisgyőléseket”, más néven 
„parasztgyőléseket” szerveztek. Ezeken a megyei és járás káderek agitálták a százötven-háromszáz 
létszám közötti résztvevıket, és filmvetítéssel egybekötött politikai elıadás-sorozatot is indítottak. (Az 
elıadásokon a „felszabadulás” elıtti sanyarú helyzetrıl, a jelenrıl és a „csodálatos jövırıl” volt szó.) 
Ennek a módszernek azután komoly eredményei lettek. Például a Szentes közeli falucskában, 
Eperjesen, ahol egy tucat „kisgyőlést” szerveztek, az utolsó kettın tizenöt „egyéni paraszt” írta alá a 
belépési nyilatkozatot. Ugyanitt egy másik „kisgyőlésen” egy tizennégy holdas középparaszt vezetésével 
tizenkét tagú „tszcs elıkészítı bizottság” alakult. Pusztaszeren, ahol egy gyenge téesz mőködött, a Szeged 
járási pártbizottság elsıtitkára húsz egyéni parasztot hívott meg egy „kisgyőlésre” – de már a győlés 
megkezdésekor kilencvenketten jöttek össze. „A kisgyőlésekrıl kialakult véleményünk, hogy az egyéni 
dolgozó parasztok körében a kormányhatározat óta, – amely a sajtóban is megjelent – a tsz iránt igen nagy 
az érdeklıdés. Ennek ellenére vonakodnak a termelıszövetkezetbe való belépéstıl.”   

A továbbiakból kiderül, hogy az agitációs brigádok egy-egy falut szabályszerően megszálltak, és 
szinte naponta rendeztek „kisgyőléseket”, melyeken a „közös munka elınyeit” hangoztatták. Példaként 
említette az osztályvezetı Eperjes30 esetét. Ebben a pár száz lelkes kis faluban egy tucat „kisgyőlést” 
tartottak, az utolsó kettın tizenöt gazda lépett be, sıt, egy másik „kisgyőlésen” egy középparaszt 
vezetésével önálló tszcs-t alakítottak. Azért több „problémás hely” is akadt. Például Röszkén „Császár 
János párttag, egyéni dolgozó paraszt kijelentette, nem vagyok hajlandó belépni a termelıszövetkezetbe, 
elıször lépjenek be a párt- és állami funkcionáriusok.” A nagymágocsi „kisgyőlésen” négy „dolgozó 
paraszt” úgy nyilatkozott, hogy addig nem hajlandók belépni, amíg ık jobban élnek, mint a tsz-tagok. 
„Csengele és Balástya községekben a tsz bizottságok tagjait megfenyegették a tsz szervezés miatt.” 
Januárban a megyében kétszáznegyvennyolc család, háromszázkilenc tag lépett be százharmincnégy 
holddal (de ebbıl harminc hold állami tartalékföld) – ugyanekkor kilépett nyolcvankét család százötvenöt 
taggal, de csak harmincöt holdat tudtak kivinni. Egy téesz alakult kétszáznegyven holdon, mindössze 
tizenegy taggal, valamint két tszcs száznegyvennégy holdon, kéttucat családdal. Ezen kívül alakult négy 
elkészítı bizottság, harmincnyolc taggal. „Véleményünk szerint a kilépett családok többsége a gyengén 
mőködı termelıszövetkezetekbıl léptek ki és erısebb termelıszövetkezetbe léptek át.” – fejezte be Zsibók a 
jelentését.31 

                                                           
30 Öt évvel korábban még Kiskirálynak hívták a falucskát. 
31 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, 67. o. 
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Zsibók és Fehér Lajos másodtitkár március 9-i jelentésébıl némi képet kaphatunk arról, hogy 
miként folyt a „kollektivizálási kampány”, melybıl „igen komolyan” kivették a részüket „a tanácsok és 
más állami szervek, a különbözı intézmények dolgozói” is. Járásonként, városonként hatvan-nyolcvan 
fıs „állandó agitációs brigádokat” hoztak létre, ezek pedig február folyamán a községekben „a 
termelıszövetkezetek agitációs munkájához aktív segítséget nyújtottak.” A járási és városi 
pártbizottságok, valamint az alapszervezetek természetesen szorosan együttmőködtek a községekben 
lévı „téesz fejlesztési bizottságokkal”, illetve „irányították” azok munkáját. A jelentéstevı elvtársaknak 
az volt a tapasztalata, hogy „a községek többségében az elvtársak igen lelkesek, sokan vesznek részt 
szabadidejükben a felvilágosító munkában.” Arról persze nem írtak – mert valószínőleg nem is tudták –, 
hogy az érintettek, a „meggyızendı” magángazdák mit szóltak ehhez a „lelkesedéshez”…  

Amikor Ambrózfalvát a hónap elején „termelıszövetkezeti község”-gé nyilvánították, „az 
illetékesek” úgy határoztak, hogy amíg a szomszéd községek is „át nem alakulnak” (vagyis a még 
makacskodó magángazdákat is be nem léptetik), minden nap tizenöt–húsz agitátor „segít” a szomszédos 
község pártszervezetének a „téesz-szervezésben.” Természetesen ebben a jelentésben is kihangsúlyozták, 
hogy a „szervezı munkában”, az agitációban a bevált fı módszer „az egyéni és csoportos beszélgetés”. 
Ezt olyan formában hajtották végre – írták –, hogy „a párt és állami vezetık 5–10 tekintélyes 
középparasztot meghívnak beszélgetésre és meggyızik arról, hogy legyen kezdeményezıje az átszervezés 
kibontakozásának. A fenti módszert valamennyi járásunkban, községünkben eredményesen 
alkalmazzák.” Ami pedig a „meggyızés” módszereit illeti, megnyugtatásképpen közölték: „A szervezési 
munka során eddig parasztokkal szembeni türelmetlenséget csak igen elvétve tapasztaltunk. Ilyen 
megnyilvánulás is inkább tsz tag részérıl merült fel. Különbözı káros vagy meg nem engedett módszerek 
alkalmazásával nem találkoztunk.” Itt kell megjegyeznem, hogy a témával foglalkozó történész 
azonban találkozhat „különbözı káros vagy meg nem engedett módszerek alkalmazásával”. Lásd Ö. 
Kovács József hivatkozott kötetét és tanulmányait, valamint a dolgozatom végén közölt 
mellékleteket.) 

A jelentésben kitértek a megyében lévı „a dolgozó parasztság” (vagyis a téesztagság) 
hangulatára a „termelıszövetkezeti mozgalommal” kapcsolatban: ez szerintük „általában jónak 
mondható”. Ez a hurráoptimizmus a késıbbi jelentéseket is jellemzi. Azért az állambiztonsági 
anyagokból, korabeli ügynökjelentésekbıl és egyéb forrásokból (és az utólagos visszaemlékezésekbıl) 
lehet tudni, hogy a harmadik kolhozosítási roham idején a hangulat cseppet sem volt „jónak 
mondható”, sıt, ennek épp az ellenkezıje az igaz.  

Meg kell még említeni, hogy a pozitív példaként kiemelt Ambrózfalva szomszédja, Pitvaros 
sehogy sem akarta átvenni a „követendı példájukat”. Az 1947-ig színszlovák faluba ugyanis a 
„lakosságcsere” során a távozó szlovákok helyébe a Felvidékrıl előzött magyar családokat 
telepítettek, ezzel pedig gyökeresen megváltozott az etnikai arány. Míg a tíz százaléknyi „maradék” 
szlovákok hajlottak arra, hogy belépjenek a kolhozba, a felvidéki magyarok mereven elzárkóztak ettıl! 
Hasonló volt a helyzet a szintén többnemzetiségő (magyar, szerb, román lakosú) Magyarcsanádon is. 
A jelentésírók szerint általában a szerb gazdák voltak azok, akik nem voltak hajlandók belépni a 
téeszbe. (Az további kutatásokat igényel, hogy meg lehessen válaszolni, mi volt az oka ennek az 
etnikai törésvonalak mentén húzódó különbségnek.)  

A dokumentumból azt is meg lehet tudni, hogy az ellenálló gazdák mire hivatkoztak a belépési 
nyilatkozat aláírásának megtagadásakor. Voltak, akik – teljesen érthetı módon – a függetlenségüket 
féltették. Az idıs, nyugdíjas korú gazdák pedig a földjáradékot találták kevésnek a további 
megélhetéshez. (Ne feledjük el: amíg a magángazdálkodás nagycsaládi formában mőködött, az 
idısekrıl a család többi tagja haláláig gondoskodott!)  

A jelentést írók szerint „téesz-ellenes megnyilvánulás” csak elvétve volt tapasztalható: 
Csongrádon a pártbizottság névtelen fenyegetı levelet kapott, a (szent)mihálytelki Szabad Tisza Tsz 
elnökhelyettesét megverték, a párttitkárát pedig megpofozták, az elnöknek pedig „meg nem engedett 
szavakat” mondogattak, és a szemére hányták azt, hogy „ha ti nem kezditek meg a tsz szervezését, 
akkor itt soha nem lett volna tsz.” Az atrocitással kapcsolatban a rendırség négy személyt ırizetve 
vett… 

Csanádalbertin és Pitvaroson azt híresztelték, hogy májusig ne lépjenek be a kolhozokba, mert 
abban a hónapban majd kivonulnak az orosz csapatok Magyarországról, és akkor megszőnik az 
erıszakos téesz-szervezés, ugyanis „amit most csinálnak, azt azért csinálják, mert az oroszok így 
parancsolják.” Ehhez csak annyit teszek hozzá, hogy ez a hiedelem (reménykedés) az ország egyéb 
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vidékein is felbukkant. Akárcsak az, hogy mégis csak megjönnek a „nyugati felszabadítók”. (Ne 
feledjük, ebben reménykedtek százezrek a negyvenes évek végén és 1956-ban is!) Az idézett jelentés 
szerint Szegeden a Textilmővekben és a Kenderfonóban bizonyos „kétlaki” emberek (vagyis olyanok, 
akiknek volt állami állása, de emellett a földjüket is megmővelték) azt híresztelték, hogy „nem kell 
félni a tsz mozgalomtól, ha jönnek az agitátorok, mindig azt kell válaszolni, hogy majd belépünk, 
különben is nem féljetek, mert a nyugati gızhenger nemsokára megérkezik és lehengerel mindent.”  

Február folyamán „termelıszövetkezeti község” lett Nagymágocs, Fábiánsebestyén, Eperjes, 
Árpádhalom, Cserebökény, Nagytıke, Derekegyháza, Ambrózfalva, Nagyér, és Újszentiván.32 
Összesen huszonhárom új téesz és tszcs alakult, mintegy ötezeregyszáz család volt kénytelen belépni, 
akik huszonnyolcezer holdat vittek be „a közösbe”.33  

Az elsı három hónapban a megyében összesen negyvennégy (egy másik jelentés szerint eggyel 
kevesebb) kolhoz alakult, melyek azonban meglehetısen kis létszámúak voltak.34 Az új téeszek közül 
harminchétnek (egyebek mellett Derekegyházáról, Nagymágocsról, Nagyérrıl, Székkutasról, 
Klárafalváról van szó) a tagsága azonban csak ısszel akart neki fogni a „közös gazdálkodásnak”. Ez a 
magatartás valójában az erıszakos szövetkezetesítéssel szembeni egyfajta ellenállási formának 
tekinthetı. Amennyiben már nem bírták a gazdák a rájuk nehezedı nyomást, elegük voltak a folyamatos 
agitációból, a verbális, vagy esetleg fizikai terrorból, beadták a derekukat (ám sok helyen már néhány hét 
múlva meggondolták magukat!), de idıhúzásra játszottak. Abban reménykedtek, hogy ıszig talán 
bekövetkezik valamilyen világpolitikai fordulat, „történik valami” (mint például Sztálin halála után), és 
ismét kiléphetnek. Ugyancsak az ellenállás egyik formája volt az is, hogy tavasszal több helyen (egyebek 
mellett Nagyéren) azt híresztelték, hogy „a kormány nem fogja folytatni a termelıszövetkezetek 
szervezetét [sic!] és május 1-ig vissza lehet lépni, aki addig beadja a kilépési szándékát.”35 Ilyen 
településeken huszonöt-harmincfıs brigádok jelentek meg, és „elbeszélgettek” a kilépni 
szándékozókkal… Ennek köszönhetıen május folyamán Nagyéren sikerült a kilépéseket megszüntetni, 
azok azonban, akik csak ısszel voltak hajlandóak bekapcsolódni „a közös munkába”, még mindig 
makacskodtak. Az ilyen téeszek „megszilárdítása” érdekében májusban mind a harminchat, ısszel induló 
téesz számára úgynevezett intézkedési tervet készítettek, melyekben rögzítették a legfontosabb 
feladatokat „úgy politikai, mint gazdasági, illetve szervezési vonatkozásban” és mindegyik érintett 
téesznek lett egy „felelıs elvtársa”, mely az intézkedési terv végrehajtásáért volt felelıs. Júniusra két 
téesz kivételével a „vonakodó téeszek” is elkészítették a termelési tervüket, bár nem mindenhol tárgyalta 
azt meg a közgyőlés. A terveket azonban hiába készítették el, mert a téesztagok mintegy harmada 
továbbra sem volt hajlandó kivenni részét a „közös munkából”.36 Ebbıl pedig „arra lehet következtetni, 
hogy a tagok egy része az ısz folyamán még nem szándékozik dolgozni a közösben.”  – jelentették ki 
fantasztikus éleslátást tanúsítva a július 8-i jelentésükben Zsebık és Fehér elvtársak.37 A „problémás” 
téeszekkel a továbbiakban a járási pártbizottságok külön foglalkoztak, mert a megyei pártvezetés szerint 
ezekben „fokozottabb politikai munkát” kell kifejteni. Az egyik jelentésbıl azonban az is kiderült, 
hogy az ilyen téesz tagságával szemben a munkások részérıl „türelmetlenség mutatkozik meg” 
(például a nagylaki kendergyár munkásai részérıl). Ekkor is felszínre került az ellentét a „kétlakiak” 
(vagyis azok, akik állami vállalatnál dolgoztak, de odahaza még földmőveléssel is foglalkoztak) és a 
„tısgyökeres városi munkások” között. 

A gondok egyik magyarázatául tavasszal azt hozta fel a megyei vezetés, hogy a január 1. óta 
alakult negyvennégy kolhozból csak háromban volt MSZMP-alapszervezet, ezért felgyorsították a 
pártszervezést, melynek eredményeképpen május elejéig tíz új téeszben alakult alapszervezet, és még 

                                                           
32 Egy nyári dokumentum szerint „termelıszövetkezeti mozgalom” számszerő fejlesztése során” addig 

tizenkilenc falu vált „termelıszövetkezeti községgé” a megyében. 
33 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, 71–72. o. 
34 Harminc kolhoz esetében mondható el az, hogy tagságát több mint huszonöt család alkotja, területük 

pedig nagyobb mint négyszáz hold. (A márciusi jelentés szerint a családok kilencven százaléka négy-öt holdas 
„középparaszt”.) 

35 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, 75–76. o. 
36 Például a klárafalvi Haladás-ban a száznyolcvannégy tagból csak száznyolcan, a ferencszállási Új Élet-

ben pedig a száznegyvenhétbıl csak százhúszan tervezték, hogy bekapcsolódnak a „közös munkába”. Egy nyári 
jelentésben pedig az olvasható, hogy öt téeszben maga a vezetıség sem volt „a közös munka megindítása 
mellett”… 

37 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, 80. o.  
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további nyolcban állt szervezés alatt. Az év közepén a szervezés eredményeképpen a megyében 
mőködı százhúsz téesz közül csak négyben nem volt MSZMP-alapszervezet, míg a harminchét 
termelıszövetkezeti csoportból harmincnégyben még mindig nem volt jelen a párt. Az ısszel 
megalakuló kolhozokban – elsısorban azokban, amelyeket középparasztok alapítottak – vontatottan és 
nehézkesen alakultak alapszervezetek. A kis létszámú pártszervezetek többségére azonban a gyenge 
„pártélet” volt a jellemzı. 

Visszatérve a téeszszervezésre, még áprilisban– „a munka jobb elvégzése érdekében” a járási és a 
megyei párbizottságok és a tanácsok részérıl összesen százhúsz kádert küldtek ki tizennyolc 
„termelıszövetkezeti községbe”, ahol egy-két napig „konkrét gyakorlati munka végzésében” segítettek. 
(Azt, hogy ez mit jelent, nem írták meg. Talán a városi elvtársak akarták elmagyarázni a téesztagoknak, 
hogy miként kell vetni…?) Az MSZMP KB Titkárság határozata értelmében a budapesti VII. és XX. 
kerületekbıl huszonkilenc téeszt vállaltak föl „patronálásra”. Ebbıl a két fıvárosi kerületbıl üzemi 
igazgatók és párttitkárok vonulta le.  

Május 15-én az MSZMP megyei VB ülésén tárgyalta – a KB márciusi határozata alapján – a 
termelıszövetkezetek „politikai és gazdasági megszilárdítását”, majd az ott meghozott határozat 
nyomán helyi szinten is értekezleteket tartottak. Ezeken a káderek beszámoltak az addig végzett 
munkáról, valamint „segítséget kaptak a megszilárdítás további munkájához.” A június 9-i 
jelentésükben Zsibók és Fehér elvtárs büszkén jelentették, hogy „konszolidálódott a helyzet Klárafalva, 
Nagymágocs és Székkutas termelıszövetkezeti községekben is.” Azonban „továbbra is rossz a hangulat 
a nagylaki Március 15. termelıszövetkezetben, ahol a közgyőlésen a tagság a mintaalapszabályt nem 
fogadta el.”38 (Egy augusztusi jelentés szerint akkor a megyében nyolc kolhoz nem alkotta meg a 
mintaalapszabályát. Ezzel kapcsolatban hívom fel a figyelmet arra, hogy az egyen-mintaalapszabály – 
mely természetesen szovjet minta alapján készült – kötelezı volt minden kolhoz számára, ám számos 
helyen igyekeztek ez alól a kötelezettség alól kibújni, mivel nehezen viselték el a gúzsbakötöttséget.) 

Az aratás megkezdése elıtt tovább folyt az agitáció: júniusban megyeszerte „elbeszélgettek” 
háromezer gazdával (akiknek összesen ezer holdja volt), és közülük kétszázötvenet sikerült 
„meggyızni”, hogy írja alá a belépési nyilatkozatot, kétszázhuszonheten pedig a földjüket „fölajánlottak 
az államnak”. A július 8-i jelentésben Zsebıkék azt állították, hogy „a politikai hangulat a községekben 
megfelelı”. Természetesen akadtak még problémák. Például a Makó határában – még mindig önállóan – 
gazdálkodó parasztok ellenezték a tagosítást (mely az egyik elsı lépés volt a téesztagság felé vezetı 
rögös úton!), ezért közöttük „politikai felvilágosító munka” vált szükségessé az aratási munkák 
befejezése után.  

A nyár vége felé összefoglaló jelentést39 küldött Németh Károly elsıtitkár az MSZMP KB 
Mezıgazdasági Osztályára a „termelıszövetkezeti mozgalom” addigi „fejlıdésének” megyei 
tapasztalatairól. Ebben egyebek mellett azt írták, hogy bár a megyében nem volt olyan nagyarányú a 
„fejl ıdés”, mint az ország egyes területein (mint például Gyır-Sopron megyében), azonban a 
tervezetthez képest nagyobb arányú „fejlıdést” értek el. Ezt azzal magyarázták, hogy „az általános 
politikai hangulat kedvezıbb volt, mint az elıbbi években.” Ehhez még hozzátették: „A párt és 
kormány iránti bizalom” a parasztság „széles tömegeiben” „nagymértékben megnövekedett”, ami 
elsısorban a „a korábbi években”, vagyis a Rákosi-korszakban elkövetett „hibák” kijavításával, és a 
kötelezı beszolgáltatás eltörlésével magyaráztak. Nyílt „téesz-ellenes hangulat” nem volt tapasztalható 
– írták. (Nagy Imre és társai kivégzése után egy évvel, amikor még mindig folytak a megtorlások, ettıl 
józan ésszel nem is kellett volna tartani – ennek ellenére az éberség nem hagyott alább!) A széleskörő 
agitációval „sikerült megértetni a parasztság jelentıs részével, hogy boldogulásának, még emberibb 
körülményeinek biztosítása csak a szocialista nagyüzemi gazdálkodás keretei között valósulhat meg 
végérvényesen. Kedvezıen befolyásolta a helyzetet az a körülmény, hogy az ellenforradalmárokra 
mért csapások [értsd: a forradalom leverését követı széleskörő megtorlás ás megfélemlítés – V. G.] 
dezorganizálták az ellenség sorait, szervezett ellenállásra nem voltak képesek.” A jelentést összeállító 
Zsibók András, a megyei mezıgazdasági osztály vezetıje, és a jelentét aláíró Németh Károly megyei 
elsıtitkár a „téesz-szervezés” sikerét azzal magyarázták, hogy a megyébe eljutott annak híre, miszerint 
a Nyugat-Dunántúlon, Gyır-Sopron megyében40 „bekövetkezett nagyobb arányú fejlıdés jó hatással 

                                                           
38 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, 77. o. 
39 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, 85–98. o. 
40 Errıl bıvebben lásd Ö. Kovács, 2012. 280–302. o. 
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volt a párt, a tanács, a tömegszervezetek munkájára, továbbá a paraszti lakosságra is…” A másik 
módszer a már korábban említett „kisgyőlések” megszervezése volt, amelyeken, „képzettebb 
elvtársak” (megyei vezetık, országgyőlési képviselık) „kötetlen formában” „csoportos beszélgetést” 
folytattak a meggyızni kívánt tekintélyes parasztokkal, de a fı módszer „az egyéni agitáció, az élı 
szóval történı, emberrıl-emberre menı meggyızı munka” volt. A csoportos vagy az egyéni agitáció 
azonban kevésnek bizonyult volna, bármeddig is erıltetik azt. A leghatékonyabb meggyızı módszer – 
fıleg az idısebb gazdák esetében – a földjáradék volt. Mirıl is van szó? A Kádár-rezsim az erıszakos 
kolhozosítás során – ellentétbe elıdjével, Rákosival – a korbács mellé odatette a cukrot is, vagyis 
azokat az intézkedéseket, amelyekkel elviselhetıvé próbálták tenni a parasztság számára a keserő 
pirula lenyelését. Ezek közé tartozott – a téesz-nyugdíj bevezetése mellett – az, hogy a beadott földért 
(amely telekkönyvileg 1967-ig az eredeti tulajdonos nevén maradt) a termelıszövetkezet egy csekély 
összegő földjáradékot – kvázi bérleti díjat – fizetett. Azoknak az idıs gazdáknak, akiknek fiaik, 
unokáik elmenekültek a faluból, és így magukra maradtak, a földjáradék legalább valamilyen – bár 
nagyon minimális – állandó jövedelmet jelentett.  

A fenti jelentésbıl az is kiderül, hogy egy-egy község gazdáinak túlnyomó többsége egyszerre 
lépett be, ami megoldotta a „földrendezés” (vagyis a tagosítás) problémáját is. Sok esetben, még 
kisebb falvakban is, ha a már meglévı téesz gyengén mőködött, a belépési nyilatkozatot aláíró gazdák 
inkább egy új szövetkezetet alakítottak. Nem egyszer azonban ez úgy nézet ki, hogy a régebben 
megalakult, és gyenge kolhoznak a tagságát a volt cselédek, agrárproletárok, az újnak pedig a 
középgazdák (a korábbi „kulákok”) alkották a tagságát. Ezt a problémát úgy értelmezték a jelentés 
aláírói, hogy a volt agrárproletárok, cselédek az általuk szervezett kolhozba nem is szívesen vették föl 
a „kulákot”, mert „volt gazdasági cselédek nem könnyen nyugszanak bele abba, hogy most volt 
gazdájukkal egy tsz-ben dolgozzanak.” Ami a felmerült „negatív jelenségeket” illeti, azt jelentették, 
hogy mivel a téesz-agitáció „eredményei” nem egyformán jelentkeztek a megye területén (mivel még 
mindig voltak „ellenálló községek”), ez pedig „egyes párt és állami vezetıknél türelmetlenséget 
váltott ki. Kezdett a politikai munka háttérbe szorulni.”  Arról természetesen mélyen hallgattak, hogy 
ez a „türelmetlenség” mit is jelentett. Nagy valószínőséggel a „sőrített népnevelı”41 alkalmazásáról 
lehet szó. A hibák között említették meg, hogy egyes helyeken, fıleg városokban (például 
Hódmezıvásárhelyen) az „agitációs munkába” „válogatás nélkül nagy tömeget vontak be”, emiatt 
ezeken a helyeken voltak a legkisebbek az „eredmények”… Persze ezt a hibát is még idejében 
kiküszöbölték. Az is hiba volt, hogy kezdetben megengedték ki alapterülető, százötven-háromszáz 
holdas téeszek megalakítását. Megemlítették azt is, hogy a régebben alapított, jól mőködı kolhozok 
egy részének tagsága eleinte vonakodott az „agitációs munkában való részvételtıl, nem értették meg a 
fejlesztés fontosságát…” attól féltek, hogy a tagság növekedése esetén (fıleg, ha idıs, dolgozni már 
alig tudó embereket vesznek föl) kisebb lesz a nyereségrészesedés.  

A téeszek „megerısítése” érdekében ötvenfıs „politikai és szakember keretet” hoztak létre, ezt 
egy kivételével feltöltötték. („Egy elnök, – aki iszákos – kivételével a kihelyezett elvtársak munkájukat 
jól és hozzáértéssel látják el.”) A jelentés szerint ezeknek a „szakembereknek” köszönhetı, hogy 
valószínőleg nem lesz „gyengének nevezhetı” szövetkezet a megyében. Ez a remény nem volt 
megalapozott, késıbb kiderült, hogy bizony mégis csak vannak gyengén mőködı szövetkezetek. 
İsszel tizenhét téeszt minısítettek gyengének, közülük hétbe (szakirányú végzettséggel rendelkezı) 
elnököt küldtek, másokba könyvelıket.42 Ettıl azt remélték, hogy nem lesz a megyében „gyenge” 
téesz, vagy olyan, aki ráfizetéssel zárja az évet. Az 1959-es zárszámadó közgyőlések után azonban 
nyilvánvalóvá vált, hogy bizony, számos ilyen kolhoz akad a megyében… 

Az augusztus 19-i jelentésben Németh Károly és Zsibók András kénytelen volt elismerni: „A 
termelıszövetkezeti községekben még egyénileg dolgozó parasztok makacsul elzárkóznak a belépéstıl. 
Hallani sem akarnak arról, hogy ık valamikor is tsz tagok legyenek. A csereingatlant nagy többsége 

                                                           
41 A „sőrített népnevelı” az informális szóhasználatban a gumibotot jelentette. Lásd Ö. Kovács József: 

„Sőrített népnevelı”. A kollektivizálás tapasztalattörténetei (1958–1959.) In Korall, 36. sz. 52. o. 
42 A vidéki szövetkezetekhez „leirányított” szakemberek fizetését, szállás- és kiküldetési költségét a 

korábbi munkahely biztosította. Ha a „befogadó” kolhozban a munkájukkal meg voltak elégedve, az eredeti 
bérükön felül még munkaegység-juttatásban és prémiumban is részesültek, sıt, háztájit is kaphattak. Ezért 
egyesek számára vonzónak bizonyult ez az átmenetinek indult „kiküldetés”: az 1963-ig vidékre helyezett öt és 
félezer szakember közül ötszáz végleg ott maradt (idı elıtt azonban hétszázan mondtak fel). Hóvári, i. m 373. o. 
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elfogadta a földrendezés alkalmával, bármilyen messze is van a községtıl. Ezek a kívül maradt egyéni 
parasztok hangoztatják, hogy ez úgy sem marad így, mert ez nem törvényes. A községben rendezett 
győlések és egyéb megmozdulásoktól távol tartják magukat. A földrendezés során felkerestük ıket, 
hogy a földjükkel határos termelıszövetkezetbe lépjenek be, kijelentették, bárhol kapják a földjüket, 
maradnak »szabad« emberek.” A nem „termelıszövetkezeti község” parasztsága hajlandó elismerni „a 
nagyüzem fölényét”, ám „az egyéni parasztság jelenlegi állásfoglalása bár nem ellenséges általában 
a tsz iránt, de eléggé tartózkodó. Ismét azt mondják, hogy maradjon így minden, ahogy van, megfizetik 
amit az állam kér tılük, csak ık egyénileg gazdálkodhassanak. Az ellenség tevékenysége súllyal az 
ısszel induló termelıszövetkezetek felé irányul, itt igyekszik zavart kelteni. A tsz tagot megpróbálja 
távol tartani a közös munkakezdéstıl. Azt dobta be az ellenség, hogy ha nem jelennek meg a tsz tagok 
a közgyőlésen, akkor semmit sem tudnak tenni, mert nélkülük nem dönthetnek, és a termelıszövetkezeti 
demokráciára hivatkozva támadnak. Az ellenség érveléseiben a »Szabad Európa« hangja szólal meg 
mindenütt a közös tevékenység megbénítására.” Az „ellenség” (vagyis az erıszakos kolhozosítást 
ellenzık) azt hangoztatta, hogy a tagosítás „nem törvényes”, ezért az „ısszel kezdı” téeszek 
tagságának tíz százaléka csak a saját parcelláját kezdte el mővelni. „Az egyéni parasztság egy részénél 
olyan ellenállás van – írták Zsibókék –, hogy nem hajlandó átvenni a számára kijelölt ingatlant, ebben 
is érzıdik az ellenség tevékenysége. Az egyéni parasztgazdaság fenntartását szükségesnek kiáltják ki, a 
párt helyes határozatát kiforgatják, arról beszélnek, hogy leállították a szervezı munkát, mert rájöttek, 
hogy egyéni gazdaság nélkül csıdbe jut az ország.” Ráadásul hírek szerint a Romániával határos 
régióban ez a bizonyos „ellenség” azt a rémhírt dobta be, hogy Romániában „már osztják fel a 
termelıszövetkezeteket”, és nálunk is hamarosan ez lesz… Azt is terjesztették az „ısszel kezdı” 
kolhozok tagsága között, hogy „három évig tartsanak ki és akkor visszakapják a földjüket.”  

Végül több javaslatot is megfogalmaztak. Ezek közé tartozott az, hogy a tízezer holdnál 
nagyobb határú településeken (mint például Hódmezıvásárhely és Szentes), és azoknál a téeszeknél, 
melyeknek ugyan ötszáz holdnál nagyobb, de több különálló táblából álló területük van, 
engedélyezzék a dőlın, határrészen belüli „részleges tagosítást”, mert az érvényben lévı földrendezési 
törvény nem teszi lehetıvé a tagosítást ott, ahol a község „dolgozó parasztságának” többsége nem a 
„szövetkezeti gazdálkodást” választja. Azt is javasolták, hogy az ezer holdnál nagyobb területő téeszek 
esetében már a „közös gazdálkodás” megkezdésekor nyújtsanak segítséget „káderátcsoportosítással” 
(egyebek mellett elnök, könyvelı odahelyezésével). Ami pedig „a termelıszövetkezeti mozgalom 
számszerő továbbfejlesztését” illeti, szerintük „az eddigi eredményekre támaszkodva egy és fél, két 
hónap alatt – október végére – politikai és szervezı munkával megteremthetık megyénkben a 
tavaszinál nagyobb arányú számszerő fejlesztés politikai feltételei.” Az a célkitőzésük, hogy a megye 
három járása közül a szentesi és a makói, illetve Szentes város „szövetkezeti járás”, illetve 
„szövetkezeti város” legyen. Kijelentették: „Jelentısebbet akarunk elıre lépni a szegedi járásban és 
Hódmezıvásárhelyen is. A tervezett fejlıdés azt jelentené, hogy a megye 63 községébıl a már meglévı 
19 tsz község mellett újabb 20 tsz község és az 5 városból 2 szövetkezeti város alakul.” Ezzel 
számításaik szerint a megye összes területének mintegy a hatvanöt százaléka, a szántóknak pedig az 
ötvenöt százaléka a „szocialista szektor” kezében lenne. Erre azonban még várni kellett a következı év 
elejéig. 

A nyári aratási szezon után a szövetkezetekben tovább folyt a tagosítás („földrendezés”). 
Szeptemberre – Makót kivéve – huszonkilenc „ısszel kezdı” kolhozban végezték a munkával. Ezzel 
párhuzamosan újra kezdték a tömeges agitációt (korabeli eufemizmussal „népnevelı munkát”) a még 
ellenálló gazdák körében. Egy szeptember 14-i jelentés43 szerint ennek eredményeképpen „574 
dolgozóparaszt 2.181 kh földterülettel tsz-be lépett. 355 fı 943 kh. területő ingatlant az állam részére 
felajánlott, ami fel lett használva tsz-ek nagyüzemi táblájának kialakítására.” Az „ısszel kezdı” 
téeszek többsége „a közös munka megindítása” mellett foglalt állást. (Ellenállást már csak a vetımag 
beadása kapcsán tapasztaltak.)  

Novemberben a megyei pártbizottság mellett létrehoztak egy ötven fıs „aktívacsoportot”, és 
minden községben felélesztették a korábban alakult „fejlesztési bizottságok” munkáját. A 
szervezésben részt vevı „agitációs csoportokat” két-három napos elıkészítéssel „politikai munkára” 
készítették fel. Zsibók András és titkára, Fehér Lajos a november 9-i jelentésükben a szervezéssel 
kapcsolatban igen derőlátóak voltak: „Az eddigi tapasztalatok alapján […] az egyéni parasztok 

                                                           
43 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, 100. o. 
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állásfoglalása halogató, de nem ellenséges.”44 (A korabeli állambiztonsági jelentések azonban számos 
„ellenséges megnyilvánulásról” jelentettek!) 

November vége felé újult erıvel kezdıdött a tömeges agitáció a „termelıszövetkezeti 
mozgalom számszerő fejlesztése” érdekében. December elején azt jelentette Zsibók, hogy a 
„megfelelı politikai elıkészítésnek” köszönhetıen„a parasztság hangulata továbbra is megfelelı. 
Nincsenek komolyabb ellenérvei a parasztoknak, mint a tavasz folyamán volt, hogy rendelje el a 
kormány a belépést, nem akarok elsı lenni, elvetettem – szeretnék még learatni, vagy olyan – 
megbeszéljük a családokkal, ezek inkább halogató érvek, amivel késıbbre akarják eltolni a belépés 
idejét.”45 Azok, akik továbbra is elutasították a „közös gazdálkodást”, Kádárnak az MSZMP VII. 
kongresszusán, 1959. december elején elhangzott beszédére hivatkoztak, melyben farizeus módon az 
„önkéntesség elvét” hangoztatta a téesz-szervezés kapcsán. Ezért többen kijelentették: ha ezek szerint 
valóban az önkéntesség elvére épül a téesz-szervezés, ıket miért zaklatják? Többen Kádár beszédébıl 
azt értették ki, hogy 1964-1965-ig el lehet húzni a belépést. Több helyen meg azt mondták, hogy a 
pesti vezetés megérti „a parasztembereket”, csak helyben erıltetik a kolhozosítást. „Ezekre a 
felvetésekre – írták Zsibókék a december 8-i jelentésükben46 – a népnevelı elvtársak [a] megfelelı 
választ meg tudták adni.” Természetesen az „osztályellenség” sem alszik ebben az idıben, mert 
„megerısödött a tevékenysége”. Képesek azt állítani, hogy a magángazdákat megfosztják a földjüktıl, 
„kilátástalan helyzetrıl beszélnek, perspektívátlanságról, rendszerváltozásról, a helyi vezetıket 
szidalmazzák és rágalmazó leveleket irkálnak nekik.” A pártközpontot azonban megnyugtatták, hogy 
az ilyen jelensége ellen a „megfelelı szervekkel” (vagyis az állambiztonsági szervekkel) együtt 
„felvették a harcot”, és a „politikai munkában” is leleplezik a „rémhírterjesztıket.” A még ellenálló 
parasztokat a megyében összesen mintegy háromezerkétszáz fıs „aktívacsoport” zaklatta. Végül azt is 
elismerték, hogy ugyan a „népnevelık” politikai, szakmai felkészültsége megfelelı, de „egyes 
elvtársaknál” a kezdeti sikertelenség miatt elıfordul „türelmetlenség” (és mőködésbe lép a „sőrített 
népnevelı” – tehetnénk hozzá), de azért az esetek nagy többségében „a szervezésre beállított 
elvtársak” munkájukat aktívan és lelkiismeretesen végzik. Eddig még nem fordultak elı „túlkapások” 
(az eddig megismert iratokból úgy tőnik, hogy – legalábbis Csongrád megyében – fizikai erıszak 
inkább a következı évben fordul elı – bár kizártnak tartom, hogy 1959-ben egyszer sem került volna 
sor bántalmazásra az „agitáció” során…), az agitációs munkába beállított „elvtársak” általában 
megértették, hogy a mostani szervezésnél „türelmes, kitartó politikai munkára” van szükség. A 
tapasztalatok szerint a szervezés beindulásakor az agitátorokat a parasztság egy része ridegen fogadta, 
de pár napi agitáció után ez a magatartás megváltozott, és egy idı után a népnevelıkkel „barátságosan 
elbeszélgettek.” Ott sikerült idáig eredményeket elérni, ahol nagyobb földterülettel rendelkezı 
középparasztok kezdtek belépni, mint például Mártély, Magyartés. 

Az utolsó hónapban folyó tömeges agitáció (a folyamatos gyızködések, zaklatások, a presszió 
különféle formája) következtében az év végéig több mint négyezren léptek be, majdnem 
huszonhétezer holddal, tizenegy új szövetkezet alakult, és az év elején öt falut nyilvánítottak 
„szövetkezeti község”-gé.47 (Az 1960. január 7-i gyızelemittas jelentés szerint Csanádpalotán egy nap 
alatt, január 2-án hatszázan írták alá a belépési nyilatkozatot. „A dolgozóparasztok egymást látogatták 
és gyızték meg a termelıszövetkezet alakításáról.” – szól a jelentés. Az addig megalakított kolhozok 
„azonnali kezdésre” jöttek létre, tehát ekkor már nem próbálkoztak a korábbi „trükkel”, az „ıszi 
kezdéssel”, és az újonnan alakult téeszek sem akadékoskodtak a „minta alapszabály” elfogadása 
kacsán.) Mivel az „agitációból” olyanok is kivették a részüket (persze egyáltalán nem biztos, hogy 
önként és lelkesedve, meggyızıdésbıl, hanem valamilyen nyomás hatására!), akik már beléptek, fıleg 
a makói járásban megugrott a belépık száma.48 A „szövetkezeti község”-ek, illetve a „szövetkezeti 
város”-ok együttes száma február 8-ra elérte az ötvenet. A „számszerő fejlesztés” eredményeként 
                                                           

44 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, 105. o. 
45 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, 107. o. 
46 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, 106-108. o. 
47 A Csongrád Megyei Hírlap korabeli beszámolói szerint 1960. január elsı felében „szövetkezeti község” 

lett Magyartés, Kiszombor, Mindszent, Földeák, Magyarcsanád és Apátfalva. 
48 Lásd például a Csongrád Megyei Hírlap 1960. január 16-i számában: „Erısödnek a makói járás 

termelıszövetkezetei”. (A cikkbıl kiderül, hogy Óföldeákon már csak egy ellenálló gazda van, aki továbbra sem 
hajlandó belépni a kolhozba. Ez természetesen nem lehetett akadálya annak, hogy pár nappal késıbb ezt a falut is 
„szövetkezeti község”-gé nyilvánítsák.) A járást 1960. január 23-án nyilvánították „termelıszövetkezeti járás”-sá. 
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1959. november 1-tıl eddig az idıpontig majdnem harmincötezer taggal gyarapodott a „szövetkezeti 
mozgalom”, és százhatvanhétezer hold került „a közösbe”, de a további „fejlesztést” 4-én a 
pártbizottság leállíttatta, hogy az addig megalakult szövetkezetek megerısítésére koncentráljon. Csak 
Szentes és Csongrád városok területén folyt helyi erıvel „szervezı munka”, mert ezek is szövetkezeti 
városok akartak mielıbb lenni. (A sajtó „gyızelmi jelentései” alapján azonban nyilvánvaló, hogy az 
agitáció nem állt le – legfeljebb ott, ahol már nem volt kit gyızködni…49) 

A szövetkezetek „megerısítésére” igencsak szükség volt. Bár az 1960-as év eleji 
zárszámadásokkor csupán tíz zárt mérleghiánnyal (vagyis ráfizetéssel, ennek összege 
kilencszázhatvanezer forint volt), de csak azért ennyi, mert kilenc téesz a pénzügy- és a 
földmővelésügyi minisztériumok együttes utasítására „pénzügyi megsegítésben” részesült, hitel 
folyósításával. (Ismerve a korabeli statisztikai adatszolgáltatást, nem tartom kizárva, hogy ez az 
eredmény is csak a „megfelelı kozmetikázással” jött létre…) 

1960. február 17-én Ábrahám Antal, a megyei pártbizottság párt- és tömegszervezetek 
osztályának vezetıje egy hat oldalas feljegyzésben50 számolt be az MSZMP KB PTO vezetıjének, 
Varga Péternek „a tsz pártszervezetek helyzetérıl, az elıttük álló feladatokról”. Ebben azt írta, hogy a 
megyében kétszázhárom téesz mőködik, ebbıl százharmincöt régebben, hatvannyolc pedig újonnan 
alakult. Csak százhuszonhárom téeszben mőködött pártalapszervezet (összesen százkilencvenhárom 
taggal és kétszázharminc tagjelölttel), a többiben nem. A pártszervezetek helyzetérıl, és az elıttük álló 
feladatokról kilenc téeszben végeztek részletes felmérést. Legfontosabb feladatukat abban látta, hogy a 
tagságot „szocialista öntudatra” neveljék, megismertessék velük az alapszabályt, a tagság jogait és 
kötelességeit. A szövetkezetekben tapasztalható „bizonyos fokú ellentét” a földnélküliek, és azon 
tagok között, akik földet vittek be, mivel az elıbbieknek nem tetszik, hogy utóbbiak földjáradékot 
kapnak. („Közülük sokan annak adnak hangot, hogy »mi mőveljük meg a földjüket, adót is mi fizetünk 
érte, s mégis ık kapják a földjáradékot«.” – írta Ábrahám.) Az is tapasztalható állítólag, hogy a 
nagyobb földterülettel belépık „nem veszik ki úgy a részüket a munkából, mint a többiek.” Elıbbiben 
a középparasztok összefogtak és egy brigádban akartak dolgozni – persze szó sem lehetett errıl. 
Ábrahám azt javasolta a két kolhoz vezetıségének, hogy a földjáradékot ki se fizessék, hanem a 
munkaképtelen öregek és nyugdíjasok megsegítésére fordítsák. „A fiatalok problémáját” néhány 
helyen helyesen oldották meg. Például a vásárhelyi Dózsában havonta kézpénz elıleget kaptak, rádiót, 
TV-t biztosítottak számukra (nyilván a téesz-klubban), támogatták a helyi KISZ kezdeményezéseit. 
Máshol az idısek és a gyermekes nık problémáját oldották meg helyesen. A pártszervezetek olykor 
beszámoltatták az elnököt, de az agronómusokat is kellene – vélte Ábrahám. „Általában az a 
tapasztalat, hogy a tsz igazgatósága elé kerülı napirendi pontokat pártvezetıségi üléseken elızıleg 
megbeszélik. A közgyőlés elé kerülı napirendeket pedig elızıleg a párttaggyőléseken beszélik meg.” 
Ezt ı helyesnek és szükségesnek tartotta, és fontosnak a téesz-pártszervezetek számszerő 
megerısítését, valamint azt, hogy – a tagok számától függetlenül – hozzanak létre függetlenített 
párttitkári státust minden négy-ötezer holdas téeszben. (Erre hamarosan sor került.) 

Egy március 9-i, a „szövetkezeti mozgalom” helyzetérıl szóló újabb jelentés51 szerint a 
„szervezımunka” során a megyében hetvenkét új téesz alakult, amibıl a fuzionálások miatt végül 
hatvankilenc mőködött. Ezek közül hatvanöt rendelkezett szarvasmarha-állománnyal és huszonegy 
közös sertés-állománnyal, ugyanis a belépés elıtt a gazdák vagy eladták a (háztáji területéhez képest) 
„fölösleges” állataikat vagy a családtagjaikra, rokonaikra írták. A legrosszabb a helyzet a szegedi járás 
területén volt, ahol összesen csak négy disznót adtak be. A lovak nagy részét azonban beadták, nem 
látva értelmét a további tartásnak. A jelentés idıpontjáig huszonnyolc új téeszben alakítottak MSZMP-
alapszervezetet. Az újonnan alakított kolhozokban – a jelentést írók szerint – február végéig jó volt a 
hangulat, „nem volt tapasztalható a szövetkezeti élet bomlasztására irányuló tevékenység.” Egyes 
helyeken február elsı felében azonban kezdett megromlani a közhangulat.  

A nagy határú, és több mint hatszáz taggal rendelkezı ruzsai „Napsugár”-ban egyik napról a 
másikra „szervezetszerő szövetkezet ellenesség robbant ki”. A téeszben, illetve a faluban – Zsibók 
András és Fehér Lajos interpretációja szerint – az alábbi esemény zajlott le. A március 4-i 

                                                           
49 Lásd a Csongrád Megyei Hírlap 1960. január 22-i számában: „Újabb gyızelmi jelentés az átalakuló 

mezıgazdaságból”.  
50 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, 116-121. o. 
51 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, 122-124. o. 
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brigádgyőlésen a százötven résztvevı nem volt hajlandó meghallgatni a vezetıséget, „egyes 
hangoskodók közbekiabálásokkal a győlést botrányba fullasztották. Hangoltak az egyéni gazdálkodás 
mellett, lázítottak a közös tevékenység ellen, arról beszéltek, hogy erıszakkal lettek a szövetkezetbe 
kényszerítve stb. A lázító közbekiabálások után a jelenlévık közül mintegy 60-70 fı egyszerre távozott, 
majd a többi is követte. Még ezen a napon mintegy 50 fı kilépési szándékát írásban bejelentette a 
községi Tanács elnöknek. Március 5-én a tagság egy része 10-15 fıs csoportokban tüntetıleg kezdett a 
tanácsháza elıtt gyülekezni, s fél óra alatt mintegy 200 fıs tömeget alkottak. Ezek ismét a 
tanácselnöknek címezve írásban hozták magukkal a kilépést bejelentı papírjaikat. A Tanácsnál kint 
levı Párt és állami vezetık a tömeggel nem tudták megértetni magukat, mert itt is jelen voltak a 
hangadók, akik a tömeget ellenük hangolták. Mivel botrány okozástól lehetett tartani, a tömeg 
határozottan fel lett szólítva a szétoszlásra. Erre nagyobb része eltávozott, egyrésze egy-két 
hangoskodóval még ott maradt. A kint lévı vezetık az értelmesebb embercsoportokkal külön 
beszélgetést folytattak, iparkodtak ıket meggyızni arról, hogy amit csinálnak az törvénytelen, mert a 
termelıszövetkezeti törvény értelmében kilépni csak 3 év eltelte után lehet. Az emberek egy része a 
felvilágosító szót megértette, egyesek tovább hangoskodtak, volt aki olyan kijelentést tett, hogy ı azért 
lépett a termelıszövetkezetbe, mert felpofozták. Amikor határozottan fel lett a kérdés téve neki, hogy ki 
pofozta meg, és miért pofozták meg, akkor elmondta, hogy öt évvel ezelıtt az öccse pofozta meg, mert 
nem akarta helyette elvégezni a munkát. Ezt a kijelentését megismételtettük vele a még ott lévı 
szövetkezeti tagok elıtt is, akik szégyenteljesnek minısítették azért, mert még elıbb kijelentéseivel 
félrevezette ıket. A még ott maradt szövetkezeti tagok rövid idın belül eltávoztak. Utána már a 
kilépési szándék bejelentése nem személyesen, hanem postán keresztül, ajánlott levélben történt még 
75 db. Szombat éjjel az egyik szövetkezeti tag a korábban már közösbe beadott lovát a szövetkezet 
közös istállójából hazavitte. Azonban ezen kívül a szövetkezeti vagyonszéthurcolása nem fajult tovább. 
A termelıszövetkezeti tagság megnyugtatására szombat délutánra 150, vasárnap 300 fıbıl álló 
agitációs csoporttal végeztünk, Fıleg a Napsugár termelıszövetkezet tagjainál felvilágosító munkát. A 
nagy tömegő elbeszélgetés alapján az derült ki, hogy az egész szövetkezet ellenes [akció] 
szervezetszerően Gárgyán és Laku nevő személyektıl indult ki, e személyek ellen az operatív szervek 
az eljárást megindították.”52 Ez utóbbi mondat világosan bizonyítja azt, hogy az erıszakos 
kolhozosításból – igaz, a háttérben – az állambiztonsági szervek is kivették a részüket. Számtalan 
példát lehetne említeni, amikor a „téeszellenes hangadókat” figyeltetni kezdték, és az is elıfordult, 
hogy elızetes adatgyőjtés után az illetıt megzsarolták és beszervezték ügynöknek. (Egyébként április 
7-én már azt jelentették, hogy Ruzsán „helyre állt a rend” és dolgoznak azok a tagok is, akik korábban 
a községi tanácsnál bejelentették kilépési szándékukat.) 

Az erıszakos kolhozosítás – illetve a pártzsargonban a „szövetkezeti mozgalom számszerő 
fejlesztése” – eredményeképpen nyáron a megyében már százkilencvenöt téesz mőködött, ebbıl június 
elején száznyolcvanban (egy augusztus 16-i adat szerint már száznyolcvanhatban) volt alapszervezet, 
közülük pedig huszonnyolcban (ezek nagy alapterülető, tagságú téeszek voltak) létezett függetlenített 
párttitkár is. A „káderátcsoportosítás” során százhuszonhét káder (elnök, agronómus, könyvelı) került 
a megye téeszeibe, ennek ellenére például az elnökök mintegy negyven százalékának és a könyvelık 
negyedének nem volt semmiféle képesítése… Ekkor már a megye termıföldjeinek háromnegyede a 
„szocialista szektorhoz” tartozott. A „legrosszabb” helyzet Szeged járás területén volt, mert ott a 
földeknek csak a negyven százaléka tartozott a „szocialista szektorhoz”, a harminc községbıl csak 
tizenhárom volt „termelıszövetkezeti”. (Az öt várost, valamint a makói és a szentesi járásokat 
„termelıszövetkezeti” várossá, illetve járássá nyilvánították.)  

Az 1960 nyári állapotokat egy augusztus 16-i jelentésbıl53 ismerhetjük meg. Eszerint a tagság 
hangulata a régebben megalakított kolhozokban jó volt. Az újonnan alakult téeszek közül korábban 
Ruzsán voltak „problémák”, júliusban pedig Tömörkényben mutatkozott „nagyobb arányú” kilépési 
szándék. (Itt száznegyven tag adta be a kilépési kérelmet a vezetıségnek, arra hivatkozva, hogy a 
kolhozban nem találja meg a számítását, de volt, aki csak azért adta be, mert „hallotta, hogy ezt most be 
lehet adni.) A „kilépési mozgalom” leszerelése érdekében a téeszvezetésnek a pártbizottság részérıl 

                                                           
52 Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában kutatható anyagok között nem található a 

ruzsai üggyel kapcsolatos dosszié. 
53 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, 149-158. o. 
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„politikai segítséget” nyújtottak, aminek köszönhetıen a kérelmeket visszavonták.54 (Arról a jelentés 
nem számol be, hogy ebbıl a „politikai segítség”-nyújtásból milyen mértékben vette ki a részét a 
rendırség és az állambiztonság…) Általános jelenség volt az, hogy a tagság egy része nem tekintette 
magáénak „a közös tulajdont”. „Ez abban is megnyilvánul – írta Zsibók András és Fehér Lajos –, hogy a 
földdel és mezıgazdasági felszereléssel belépı kis- és középparasztok a beviteli kötelezettséget gyakran 
úgy tekintik, mintha a termelıszövetkezet elvenné a tulajdonukat. Az új tagok gyakran úgy érzik, hogy 
nem maguknak, hanem a szövetkezetnek dolgoznak, mivel csak év végén derül ki, hogy a tag mit kap a 
munkájáért.” Ez természetesen nem megyei, hanem országos probléma volt. A tagság a (szovjet típusú) 
„munkaegység”-en alapuló jövedelemelosztási rendszer55 miatt folyamatos bizonytalanságban élt, 
ugyanis csak az év végi zárszámadáskor derült ki, hogy „mennyit is ért” az év közbeni munkájuk. 
(Emiatt többen azt hangoztatták, hogy ennél még a régi cselédvilág is jobb volt, mert legalább pontosan 
tudták, hogy havonta, illetve évente mekkora jövedelemre számíthatnak.) A „munkaegység”-rendszerrel 
szemben olyan nagy volt az ellenszenv, hogy a téeszek egy részében ezt kezdték háttérbe szorítani a 
készpénzfizetés (vagy a részesmővelés) rovására – ami viszont kiváltotta az ortodox pártvezetés 
nemtetszését.56 A téeszek vezetése két tőz közé került: „munkaegység”-rendszertıl, illetve a központilag 
erıltetett úgynevezett mintaalapszabálytól nem igen térhettek el, azonban a tagságot is érdekeltté 
kellett tenni valamilyen módon, különben idénymunkában munkáskéz nélkül maradtak.57 Ezt a 
dilemmát mindenhol másként próbálták feloldani. 

Ami a szövetkezetek vezetését illeti, azoknak a jelentéstevık szerint a „politikai és szakmai 
színvonala” általában sokat javult (hatvanhét elnök végzett „elnökképzı tanfolyamot”, hatnak volt 
egyetemi, tizenháromnak pedig gazdasági akadémiai diplomája), de a negyedük még mindig gyönge 
volt: hetvenhárom kolhoz-elnök semmiféle képesítéssel sem rendelkezett. Negyvennégy téeszben 
egyetlen agronómust sem foglalkoztattak, hatvannyolcba „átcsoportosítással”, negyvenötbe pedig állami 
támogatással került mezıgazdász. A könyvelık negyede volt képesítés nélküli, diplomával csak öt 
százalékuk rendelkezett, negyven százalékuknak pedig legalább érettségije van.  

Több kolhozban kezdettıl fogva komoly munkaerıhiány volt, aminek az egyik legfıbb oka abban 
keresendı, hogy a fiatalok a „szövetkezeti átszervezéskor” a „lábukkal szavaztak”, vagyis eszük ágában 
sem volt belépni, inkább elmentek egy közeli – vagy távolabbi – állami munkahelyre havi bérért 
dolgozni. Természetesen ez sem csak Csongrád megyei, hanem országos probléma volt. A 
munkaerıhiányt valójában csak akkor tudták megoldani, amikor sikerült e kellı mértékben gépesíteni a 
szövetkezeteket.  

1960 nyarára a „a szövetkezeti mozgalom számszerő fejlesztése” eredményeképpen már csak 
tizenhét olyan község maradt megyében, amelyekben az egyéni gazdák túlsúlyban voltak. (Ez 
huszonháromezer-négyszázhetven „beszervezendı” családot jelentett, százhetvenkétezer holddal, döntı 
részük a Homokhátságon élt.58) „E községekben – olvasható Zsibók és Fehér Lajos jelentésében – a 
politikai hangulat, a szervezéshez való hozzáállás az egyénileg dolgozó parasztok részérıl tartózkodó. 
Többsége számít az átszervezésre, azonban kezdeményezés részükrıl nem tapasztalható. Arról 
valamennyien meg vannak gyızıdve, hogy elıbb utóbb termelıszövetkezeti tagok lesznek, de továbbra is 
ragaszkodnak egyéni gazdaságukhoz, és mindent megtesznek a belépés idejének meghosszabbítására.” 

                                                           
54 A tömörkényi kolhozosítással kapcsolatban lásd Huszka Ferenc objektum-dossziéját: ÁBTL, O-

14967/134. és a 6. sz. mellékletet. 
55 „A munkaegység a különféle mezıgazdasági munkának természetes mértékegységben megállapított 

mennyisége, amelyet egy tag átlagos munkaintenzitással, átlagos körülmények között teljesíteni tudott.”  
(Honvári, i. m. 192. o.) Az, hogy egy adott gazdálkodási évben mennyit „ért” egy „munkaegység”, nem volt 
szoros összefüggésben az elvégzett munka mennyiségével és minıségével. Forrása az állam által diktált árakon 
számított nettó árbevétel, és az állam felé elıírt kötelezettségek levonása utáni maradék volt, ezért mindig csak 
az év végi zárszámadáskor derült ki, hány forintot is „ér” egy „munkaegység”.  

56 Lásd Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956 – 
1967. Napvilág Kiadó, Budapest, 2001. 43–57. o. 

57 A szeptember 10-i jelentésbıl az derül ki, hogy több helyen „olyan hangulat van, hogy a tagok el 
akarnak menni más területre kukoricatörést vállalni” , hogy biztosítani tudják a háztájiban lévı állatok eltartását, 
meg így akartak némi kézpénzhez jutni, emiatt félı volt, nem lesz, aki letörje a téesz kukoricáját… 

58 A szegedi járásban lévı – és még nagyrészt „beszervezetlen” – falvakban, illetve a szétszórt 
tanyavilágban részben külterjes szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoztak (ami igen kevés jövedelmet 
biztosított) részben pedig gyümölcs- és szılıtermesztéssel, amibıl azonban elég szép bevételük származott. 
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Több faluban az volt tapasztalható, hogy a magángazdák („különösen a mőveltebbek”) egy része biztos 
volt abban, hogy a megyében az év végéig már nem folytatódik tovább a kolhozosítás. Egyesek azt 
mondták, hogy elıbb-utóbb úgy is be kell lépni, kolhozt alakítani, mert gazdaságilag hátrányban vannak, 
például a gépállomások másodrangúként kezelik ıket, mőtrágyát pedig alig kapnak.  

Ennek a bizonyos tizenhét községnek a párt- és tanácsi vezetıi persze kérték „a szervezés 
mielıbbi megindítását”, helyi szervezıkre azonban alig lehetett számolni, legfeljebb csak ötszáz-
ötszázötvenre, emiatt „az átszervezéshez” jelentıs „külsı erıre” volt szükség. (Vagyis részben ismét a 
városokból kellett kirendelni az agitátorokat, részben pedig a már beszervezett gazdákat kellett 
átvezényelni a szomszéd falvakba.)  

A még „vonakodó falvak”-ban a kampány ismét a téli idıszakban kezdıdött el. December 5-én 
megkezdték „a még át nem szervezett” községekben a „konkrét szervezı munkát”. Az elsı ütemben 
Pusztaszer, Sövényháza, Kistelek és Csengele került sorra, a többi faluban pedig elkezdıdött a „a 
politikai elıkészítı munka”. Az agitációban hatszázhúsz, „a szervezési munkában jártas és alkalmas 
üzemi munkás” vett részt.59 Az 1961. január elsı napjaiban készült újabb jelentésben60 arról számolt 
be Zsibók és Fehér Lajos, hogy „a dolgozó parasztok általában nem fejtenek ki nagyobb ellenállást, 
megértik a szövetkezés szükségességét. Legtöbbször ellenkezés nélkül aláírják a belépési 
nyilatkozatokat.” (Mi mást is tehetnének? Legfeljebb azt kockáztatják, hogy megismerkedhetnek a 
„sőrített népnevelıvel”, a túlbuzgó agitátorok, rendırök, munkásırök brutalitásával…)  

Január 3-ig több mint négyezernyolcszáz családdal, ötezerötszáz taggal, huszonötezer holddal 
növekedett a „termelıszövetkezeti mozgalom”. A családtagoknak a kolhozokba való beszervezése 
most is „lassú ütemő” volt – valójában alig sikerült: a belépett tagoknak csak egytizede volt családtag. 
A családtagok távolmaradását több tényezıvel lehet magyarázni. Egyfelıl a korábban már említett 
jövedelmi bizonytalanság a „munkaegység”-elszámolás miatt. Sokan azért nem léptek be, mert akkor 
nekik is fizetni kellett volna az SZTK-t, míg a munkakönyves állami alkalmazottak a családfı téesz-
tagsága miatt amúgy is részesültek teljes orvosi ellátásban.  

Az újabb kampány látványos eredménnyel zárult januárban: a szegedi járásban (itt volt a legtöbb 
„vonakodó község”) a tizenhét „egyéni községébıl” tíz „termelıszövetkezeti község” lett.61 Január 
végéig tizenhétezer család lépett be százezer holddal (több mint háromezer holdnyi szılı és gyümölcsös 
„átmenetileg” a tagok egyéni használatában maradt). Az egyik legnagyobb siker Szatymaz 
„meggyızése” volt, ahol a megye leggazdagabb parasztjai éltek. (Ez az intenzív 
gyümölcstermesztésnek volt köszönhetı.) Január legelején négyszáznegyvenkét család, ötszáztizennégy 
tag lépett be, mintegy ezernégyszáz hold szántót, valamint háromszáznegyven hold szılıt és gyümölcsöst 
beadva „a közösbe”, és megalakították a „Barackvirág” szövetkezetet.62  

1961. február 5-én az MSZMP Csongrád megyei Végrehajtó Bizottsága és a megyei tanács VB 
közös nyilatkozatot adott ki, melyben büszkén közölték „Csongrád megye termelıszövetkezeti megye 
lett”.63 A központi elvárásokat végre sikerült teljesíteni. A megye így is eléggé hátul kullogott a 
„szövetkezetesítési versenyben”: Gyır és Szolnok megyék után az 1959-60-as télen „szövetkezeti 
megye” lett Fejér, Veszprém, Somogy, és Heves is.64 Igaz, Szabolcs-Szatmárt csak Csongrád után 
sikerült „betörni”… 

Az utolsó kolhozosítási hullám eredményeképpen a vidéki agráriumot 1961 elejére teljes 
mértékben sikerült az állampártnak „gleichschaltolni”, a magángazdákat szovjet típusú 
„szövetkezetekbe” kényszeríteni, aminek óriási gazdasági és társadalmi ára lett. Ennek a kérdésnek a 
taglalása azonban egy másik tanulmány feladata. 

                                                           
59 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 3. ırzési egység, 170. o. 
60 CSML, MSZMP-iratok, 1. fond, 14. fondcsoport, 73. doboz, 4. ırzési egység, 1–3. o. 
61 Pusztaszer, Sövényháza, Kistelek, Csengele, Balástya, Öttömös, Pusztamérges, Üllés, Forráskút, 

Szatymaz. Csongrád Megyei Hírlap 1961. január 22. „Csaknem tizenegyezer család lépett be a tsz-ekbe a 
szegedi járásban”.  

62 Lásd a Csongrád Megyei Hírlap 1961. január 6-i számában: „Hogyan képzelik el a jövıt a szatymazi új 
tsz-tagok?”  

63 Csongrád Megyei Hírlap, 1961. február 5.  
64 Kovács Teréz: A paraszti gazdálkodás és társadalom átalakulása. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2010. 

128. o. 



 
24

MELLÉKLETEK 
 

 
 

1. Sas Béla fıagronómus feljegyzése a termelési kedv alakulásáról a 
Csongrád megyei Tanács V. B. Mezıgazdasági Osztálya számára 

Hódmezıvásárhely, 1957.május 7. 
 
 

A termelési kedv alakulására legjellemzıbb a földhöz való ragazkodás. A tsz.-ekbıl kilépett 
2098 tag és részére kiadták 10392 kat. hold földet. A 10. tvr. végrehajtása során beérkezett 9595 
kérelem 46867 kh földre, ebbıl jogos 5942 db 27012 kh-ra. Ez azt mutatja, hogy kétszer annyi az 
igénylı, mint ami jogos, mert olyanok is visszakérik, akik korábban felajánlották.  

A 10. tvr. megjelenése óta a szentesi járáshoz 895 adás-vételi jogügylet futott be. Ugyanebben a 
járásban más években nagy gondot okozott a parlagveszélynek kitett területek hasznosítása. 

A makói járásban ugyanezen idı alatt 1070 ingatlanforgalmi ügydarab érkezett be. A földek 
vételára ebben a járásban átlagosan 8-15 ezer Ft, egy-két esetben 20-22 ezer Ft, újabban pedig 5-12 
ezer forint.  

Szentes városban április hó folyamán 24 adás-vétel[re került sor] 57 kh területtel. Ebben a 
városban közel 100 kh-val emelkedett a kertészeti területek mennyisége. Más helyen is tapasztalható 
ez, valamivel kisebb mértékben.  

A megyében az elmúlt évben 2600 kh üzemelı rizstelep volt, az idén pedig 2800 kh. Ez fıleg 
egyéni vonalon mutatkozik. Az elhagyott, kiöregedett rizstelepeket a termelık újra bevetik 
takarmányféleséggel. 

Csongrád város területén a tavasszal 15 ezer drb csemetét ültettek el. A megye területén 130 kh 
gyümölcsöst telepítettek a tsz.-ek. Szılı telepítés mintegy 300 kh-n történt. A főszerpaprika terület 
119 %-ra lett leszerzıdve. Szerzıdésen kívül sok hagymát termelnek. Általános mindenütt, hogy 
jobban ápoltak a növények, mint az elmúlt évek bármelyikében. 

Igen sok faiskola létesítési kérelem fut be, melyet el kell utasítanunk, mivel a szocialista 
szektorban is van megfelelı mennyiség. 

Megnövekedett a ló adás-vételi forgalma, mert sok ember kapja vissza földjét, melyhez igaerıt 
akar biztosítani. Az elmúlt év azonos idıszakában hajtani való ló 2-5 ezer Ft jelenleg 5-9 ezer Ft. A jó 
fejıs tehenek keresettsége szintén megnövekedett. Nagy a kereslet a 4-8 hónapos süldık iránt, ára kg-
ként 18-22 Ft. 

Megnövekedett a választott bárányok iránti kereslet, a múlt évben 70-80 Ft volt, jelenleg 130-
150 Ft. (vágási korlátozás megszőnt). Megnövekedett a választott bárányok iránti kereslet, a múlt 
évben 70-80 Ft volt, jelenleg 130-150 Ft. (vágási korlátozás megszőnt). Küldöttségek kérik a 
törzskönyvezést (egyéniek). Az egyéniek a sajátneveléső apa állattartás lehetısége iránt érdeklıdnek.  

Mindszent község kéri, hogy baromfitenyésztési mintaközséggé nyilvánítsák. 
 

Sas Béla sk. 
fıagronómus 

 
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, az MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottsága 
iratanyaga, 1. fond, 14. fondcsoport (1958-1960), 76. doboz, 19. ırzési egység, („Az MSZMP 
agrártéziseivel, a termelési kedv alakulásával, termelıszövetkezetek ellenforradalom utáni helyzetével, 
elıkészítı bizottságok megalakulásával és a mezıgazdaság szocialista átszervezésének elıkészítésével 
kapcsolatos iratok”), 27. o. 
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2/a Ormos János agronómus levele az MSZMP  
Csongrád Megyei Bizottságának65 

Ásotthalom–Gátsor, 1959. szeptember 15. 
 
 
Kedves Elvtársak! 

Engedjék meg, hogy tájékoztatót adjak az Ásotthalom-Gátsoron tapasztalt jelenségekrıl. Teszem 
ezt azért, mert négy éve vagyok itt, a megyének ebben az elhagyatott területén és ez alatt sok olyan 
körülményt észleltem, amelyeket a párt tudomására kívánom hozni. Elsısorban megismétlem azt a 
korábban tett javaslatomat, hogy – véleményem szerint radikális módszereket kell alkalmazni a 
mezıgazdaság szocialista átszervezése terén: le kell szavaztatni a népet, hogy vajon kívánja-e az 
átalakulást? Az eredmény nem kétséges, mert a kofálkodó, spekuláns kupeceken kívül mindenki a 
nagyüzemi gazdálkodás mellett van. A spekulánsoktól pedig kár önkéntességet remélni, mert nekik ez az 
állapot és csakis ez felel meg!  

A nép döntése után nem érhet szemrehányás, nem kaphatunk kritikát senkitıl, mert a nép 
akaratát teljesíteni kötelessége úgy a pártnak, mint a kormánynak. Ebbıl önként következik, hogy ha 
már fel van készülve a kormányzat az átalakulással járó terhek viselésére, akkor azt azonnal – 
rendelettel végre lehet hajtani. Végre is kell hajtani még mielıtt a falu felé indulna meg a javak 
áramlása, ami megtörtént annak idén a Szu.-ban és ami nem erısíti a munkás-paraszt szövetséget.  

A most megrendezett agitációk alatt én azt tapasztaltam, hogy a kofaparasztok és a 
befolyásoltak valóságos győlölettel nézik azokat, akik felvilágosítani kívánják ıket a nagyüzemi 
termelés elınyeirıl, mint a dolgozó parasztság boldogulásáról.  

Vannak ennek a passzív, de nem titkolható magatartásnak mélyebb gyökerei is, amelyekre 
azonban egy ilyen szőkre szabott jelentés keretein belül nehéz kitérni és bizonyára felesleges is, hiszen 
az Elvtársak tisztában vannak az összefüggı okokkal. Tudják, hogy amíg kettıs életet élnek a kisáru 
termelık, addig nem bontakozhat ki teljesen a szocialista gazdaságok eredménye. Azt is biztosan 
tudják az Elvtársak, hogy a bizalom és a megbecsülés a paraszt dolgozók felé kissé nagy és idıelıtti, 
mert az igények az égbolton vannak már, de anyagi téren lépést tartani ezzel, a jelenlegi állapot mellett 
nem lehet csak norma és bércsalással, amire általános a törekvés. Így jutunk el a dolgozók 
vándorlásához, a szocialista gazdasági egységek elgazosodásához. Tsz-ban viszont alkalma lenne 
mindenkinek a több termelés révén megszerezni a felfokozott igények anyagi alapját. Ehhez azonban 
meg kell akadályozni azt, hogy a falu dolgozói üzemekben helyezkedjenek [el] és a legtöbben csak a 
földjüket adják be a tsz-be.  

Tájékoztatni kívánom az Elvtársakat arról a romboló hatású kereskedelmi politikáról, amelyet a 
mezıgazdasági és kertészeti terményeket felvásárló szervek folytatnak. Ez nemcsak a termelés 
vonalán okoz kárt és elkedvetlenedést (a szocialista szektorokra értem ezt, nem a maszek termelıre) 
hanem káros a lakosságra is, fıleg a városi dolgozókra.  

Mert szabad legyen kérdezni megengedhetı-e, szabad-e a 60 fillérért vásárolt szilvát 1.70-2.20-
ért adni? Szabad-e a 70 filléres u.n. hulló almát 2.80-ért adni az üzletekben? Nem, ezt nem lehet 
megengedni! A gyorsan romlandó termények (alma, szilva, barack) torlódását csak tartósító eljárások 
alkalmazásával lehet megmenteni. Lekvár, aszalás és más ipari feldolgozással lehet segíteni azon, 
hogy nem rohadjanak el komoly értékek, mint az idén a paradicsomnál tapasztaltuk. Ehhez elsısorban 
mozgékony kereskedelmi irodára, másod sorban korszerősített konzerv iparra van szükség! Ezekre a 
körülményekre kívántam felhívni az Elvtársak fokozott figyelmét mert kötelességemnek tartom 
tájékoztatni a pártot minden olyan káros jelenségre [sic!] amely akadályozza a népgazdaság fejlıdését.  

 
Elvtársi Üdvözlettel 

Ormos János 
 
 

                                                           
65 A lap szélére kézzel ráírva: „Mg. 10/177/4/959.” 
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2/b Ormos János agronómus újabb levele az MSZMP  
Csongrád Megyei Bizottságának66 

Ásotthalom–Gátsor, 1959. szeptember 22. 
 
 
Kedves Elvtársak!67 

 
Szíves elnézésüket kérem; hogy ismét zavarom Önöket a régi témával, a mezıgazdaság 

átszervezésének a kérdésével, de tekintve, hogy ezen a vonalon hosszabb tevékenységet fejtettem ki, 
voltak olyan esetek amikor meg kellett szívlelni a látogatottaknak egy-egy burkolt érvelésüket.  

Ilyen elızmények után érlelıdött meg bennem az a gondolat, amelynek kifejezést kívánok adni 
az Elvtársak elıtt.  

Röviden kívánok csak javasolni, hogy fontoljak meg az Elvtársak egy új, szerintem rövidebb és 
eredményes utat a mezıgazdaság átszervezése vonalán, amelynek lényege: 

Létesíteni kell minden olyan terülten ahol az eddigi módszerek nem hozták meg a kívánt 
eredményt átmeneti gazdaságokat. Fedı névül a MEGYEI GAZDASÁG kínálkozik. Ennek be kell 
ékelıdni olyan sőrőbben lakott vidéken, ahol tanácsi vélemény alapján ki lehet erre a célra szakítani 
egy bizonyos területet, amely lehet 3-500 hold. De lehet több is.  

Ezen a területen meg lehet alapítani a megyei gazdaságot ahol a környéken élı dolgozók (kis és 
közép parasztok) munkaalkalmat találnak. Ezáltal egyrészt hozzászoknak a közösségi munkához, 
másrészt tapasztalhatják, hogy minden különösebb megerıltetı munka nélkül lényegesen több 
jövedelmet lehet elérni a közösben.  

Végül kívánatos és feltétlenül eredményes az a megoldás azért mert eloszlatja a parasztság nagy 
többségében élı tévhitnek azt [a] minden fejlıdést gátló formáját, hogy évközben a tsz.-ben (általában 
a közösben) éhen lehet pusztulni. A megyei gazdaságok ugyanis bevezethetik az ilyen szempontból 
fontos szokások egész sorát annak a bizonyítására, hogy évközben is gondtalanul élni lehet azoknak 
akik a gazdaságba szerzıdnek mint dolgozók.  

Természetesen az ilyen gazdaságok élére olyan vezetıket kell állítani, akik nem irodából 
parancsolgatni, [sic!] hanem az emberek között forogva inkább megbeszélik a teendıket. 

Aki nem ezt az utat választja az csak elriasztani képes a parasztságot a nagyüzemtıl mint 
megszeretetni azt vele. Olyan politikailag is megbízható közép parasztot kell oda delegálni, aki mint 
gazda is megállta a helyét, aki józan életével és szorgalmával tekintélyt vívott ki magának a 
környéken. Mellé kell állítani olyan szakembert még aki ismeri a talaj- technika minden 
követelményét és aki mer új utakon haladni, amire a parasztság általában képtelen. Nincs meg hozzá a 
bátorsága.  

Ennyit kívántam mint lényeget elıadni az elvtársak elıtt azzal, hogy amennyiben látnak benne 
valamelyes fantáziát, úgy készséggel ismertethetem az erre vonatkozó elgondolásaimat részletesebben. 
Annyit már most kiegészítésül meg kell említeni, hogy a javaslat egyik lényeges, sıt döntı 
elgondolása az, hogy meg kell akadályozni a mostani munkavándorlást, amely egyes vidékeken 
kóborlássá fejlıdve gazdasági zőrzavarra vezethet. Az alakítandó gazdaságoktól függetlenül, országos 
rendelkezést kell hozni, amely az elvándorlásokat a tanácsok engedélyéhez kötik.  

Bejelentem az Elvtársaknak, hogy már nem vagyok Ásotthalom-gátsoron így a címem is 
megváltozott. Jelenleg a lakásom címére kérek minden esetlege értesítést: Szeged Április 4 útja 25 
szám. E hó végén új munkahelyemre megyek: Dombegyházi Állami Gazdaság. A hó vége után 
küldendı értesítéseket erre a címre kérem. Elnézést kérek az újabb ilyen irányú javaslat megtételéért, 
de nekem második énem a mezıgazdaság szocialista átszervezésének a kérdése és ezen 
elgondolkozva, a tapasztalatokat összegyőjtve mindég új és új megoldások szükségességét látom.  

                                                           
66 A lap szélére kézzel ráírva: „Mg. 10/177/5/959.” 
67 Az irat tetejére Zsibók András kézzel odaírta: „Ormos Jánosnak ilyen irányú elgondolásairól többször 

elbeszélgettünk, megmondtuk neki, hogy nem lehet önkényeskedni, a Párt és állami rendelkezéseket nekünk 
bekell tartani és tartani.” 
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Ásotthalmi helyemet én önként hagytam el, mert a célgazdaságok megszüntetésével az általam 
vezetett gazdaság is az ottani Á.G.-hoz lett csatolva ahol megmaradnom nem voltam képes. Így inkább 
leszek egyszerőbb dolgozó, de nyugodt, mint az említett Á.G.-nál üzemegység vezetı. 

 
Elvtársi üdvözlettel 

Ormos János 
 
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, az MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottsága 
iratanyaga, 1. fond, 14. fondcsoport (1958–1960), 76. doboz, 25. ırzési egység 
(„Termelıszövetkezetekbıl kilépık, kizártak és panaszosok ügyeivel foglalkozó iratok az átszervezés 
idıszakában”), 23–25. o. 

 
 
 
 

3/a Juhász Ferenc székkutasi parasztember levele Németh Károlynak, az 
MSZMP Csongrád megyei elsıtitkárának 68 

Székkutas, 1959. december 
 

 
 

Csongrádmegyei Pártbizottságnak! 
Németh Károly elvtársnak! 

 
Nagy bajomban fordulok Németh elvtárshoz, hogy végsı kétségbeesésemben segíteni tudna 

rajtunk. 
Ez év márciusában a sok zaklatásnak már nem tudtam ellenállni és aláírtam a belépési 

nyilatkozatot a székkutasi Új-Élet Termelıszövetkezetbe. 3 ½ hold földemet leadtam a szövetkezetnek, 
de amire nincs szükségünk mivel kívül esik a Tsz. Határán, így átadták a Tanácsnak amit az 
kártalanításra használ fel. A napokban jártak nálunk és felleltároztak mindent. Kétségbe vagyok esve mi 
is lesz velünk. Szétzilálva látom mit egész életemben a két kezem munkájával győjtöttem össze, hogy 
öregségünkre ne legyen kenyérgondunk. Én 68 éves félig világtalan ember vagyok nem birok annyi 
munkaegységre dolgozni, hogy hárman megéljünk belıle. Feleségem 65 éves, és egy öreg süketnéma 
testvéremet is én tartom el. Említették, talán majd éjjeliıri beosztást fognak adni, de én ezt sem merem 
elvállalni, hiszen a meglévı szememmel is este már alig látok. Mi lesz velünk. Csak terhet jelentenék az 
Tsz-nek is és nélkülözésnek teszem ki családomat. Szolgálati idım nem lévén nyugdíj nem kaphatok. Ha 
végképpen kiesek a munkából ami már ilyen idıs embernél várható, kenyér nélkül maradunk. 

Nagyon kérem Németh elvtársat segítsen rajtunk. Adjon tanácsot mit tehetünk, hogy 
visszakaphatnák a kis földünket. Nem hiszem, hogy a Pártnak érdeke lenne az ilyen kis parasztnak 
kihúzni a lába alól a földet, aki olyan nehéz keserves munkával szerezte azt és akik ezáltal elveszítik 
mindennapi kenyerünket öregségükre. A Tsz-nek nincs szüksége földre és különben is azt hiszem olyan 
emberek kellenek ott akik dolgozni is tudnak.  

Én bízom abban, hogy Németh elvtárs megérti nehéz helyzetünket és nagyon kérem segítsen 
rajtunk, válaszoljon mitevık legyünk.  

Szívesen jóindulatát köszönve: 
 

Juhász Ferenc 
Székkutas Tanya 1257/b.  

 
 

                                                           
68 A lap szélére kézzel ráírva: „Mg. 10/273/1/959.” 
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3/b. Zsibók Andrásnak, a Csongrád Megyei Tanács VB Mezıgazdasági 
Osztály vezetıjének válaszlevele 

Hódmezıvásárhely, 1960. február 15. 
 

 
Mg. 10/273/2”1959. BGY/A-né 

Juhász Ferenc részére 
Székkutas 
Tanya 1357/b 
 

A Megyei Pártbizottsághoz írott levelére közöljük, hogy a termelıszövetkezetnek jelenleg nem 
áll módjában bevitt földterületének visszaadása. A termelıszövetkezetbe bevitt földek jogi helyzetét a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1957 évi 7.sz. törvényerejő rendelete szabályozza, melynek 
rendelkezéseit a termelıszövetkezeti vezetık, a nagyüzemi gazdálkodás érdekében, betartani 
kötelesek. 

Jelzett földjének visszaadása azért sem lehetséges, mert a tagosítás alkalmával az a 
termelıszövetkezet táblájába került, míg elızıleg tulajdonát képezı földterület állami tartalékká 
változott, amit a tagosító bizottság más személyek kártalanítására használhatott fel. 

Azt tanácsoljuk, hogy maradjon továbbra is a termelıszövetkezetben, a kormány rendeleteivel 
gondoskodik az idıs munkaképtelen termelıszövetkezeti tagok életszükségletinek biztosításáról. Az 
idıs és munkaképtelen szövetkezeti tagok öregségi és munkaképtelenségi járadék fizetésével 
kapcsolatban a Minisztertanács legutóbbi ülésén a határozatot hozott. (részletesebb tájékoztatót a 
Népszabadság és a Csongrád megyei Hírlap február 14-i számában talál.) 

 
Zsibók András 
Mg. oszt. vez.  

 
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, az MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottsága 
iratanyaga, 1. fond, 14. fondcsoport (1958–1960), 76. doboz, 25. ırzési egység 
(„Termelıszövetkezetekbıl kilépık, kizártak és panaszosok ügyeivel foglalkozó iratok az átszervezés 
idıszakában”), 14–15. o. 

 
 
 
 

4/a JEGYZİKÖNYV 

Felvétetett 1960. január hó 25-én Csanytelek Tanácsházának  
hivatalos helyiségében 

 
 
Jelenvannak: Csakmag György, M.SZ.M.P. Cs.-megyei V.B 

 Juhász József Sz.M.T Elnök 
 Bozó Sándor Ig. 
 Farkas Ferencz Ig. 
 Zıldi Imre Kenderfonógyár Pártitkára 
 Pesti Lajos és Fejes Sándor, Török László Sz.M.T tagok. 
 Továbbá Koncz Antal, anyja neve: Zsombó Anna Csanytelek, Felszabadulás út 18.sz. 
alatti lakos. 

 
Tárgy: Koncz Antal állítólagos tettleges bántalmazása. 

 
1.) A bizottság kérdezi Koncz Antal Csanyteleki lakostól, hogy a T.sz. mozgalom 

szervezésénél, pontossabban belépési nyilatkozat aláírásánál, illetve aláiratásnál (január 14-én kb. 17-
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18 óra között) a Tanácsházán tırtént e vele szemben goromba bánásmód, vagy tettleges bántalmazás 
valaki részérıl? 

Ezzel kapcsolatosan Koncz Antal a követezıket adja elı: 
A T.sz. mozgalom szervezése során többször jártak nálam, emlékezetem szerint mint egy ötször 

hatszor agitátorok, hogy lépjek be a szövetkezet. Én erre hajlandóságot nem mutattam. 14.én behívtak 
a Tanácsházára ahól a folyosón azt mondották, hogy menjek be az adóügyi csop. dólgozó szobájába. 
Ebben a szobába ekkor tartózkodott két nı, és négy férfi agitátor. Ebben a szobában udvariassan 
megkérdezték, hogy mennyi fıldem van jószág állomány stb. Vagyis kitıltötték a belépési 
nyilatkozatot. 

Az agitátorok közül (nevére nem emlékszem) [az egyik azt] kérdezte, hogy miért nem lép be a 
T.sz. be, miért nem válassza a dólgozó parasztság boldogulásának utját. Erre azt válaszoltam, hogy 
még nem tudom melyik szövetkezetbe fogok belépni. Ekkor az eggyik agitátor neheztelt rám hogy 
miért tıltettem ki a nyilatkozatot, ha még nem gondoltam meg a belépést. Az eggyik agitátor 
megkérdezte tılem, hogy most mondjam meg hát mi a szándékom belépek e vagy nem? Erre azt a 
választ adtam, hogy még nem döntöttem, hogy mikor lépek be. Ekkor az eggyik népnevelı elvtárs 
megkért (nevére nem emlékszem) hogy fáradjak át a másik szobába az adóügyi szoba mellett lévı 
pénzügyi helységbe. 

Ebben a helyiségben tartózkodott négy fı, az eggyik megkérdezte hogy döntsem el a belépési 
szándékomat. Én ekkor tovább magyarázkodtam, hogy miért nem tudok belépni a szövetkezetbe, 
többek között a családdal még nem beszéltem, s így nem vólt még közös elhatározás. Ez után tekintve, 
hogy többen vóltak itt, nagy zaj vólt, eggyik elvtárs megkért, hogy menjek át – emlékezetem szerint a 
vb. elnök szobájába, de biztosan nem állítom. Emlékezetem szerint ebben a szobában nyolc kilencz 
ember tartózkodott. Ebbıl a szobából elmentünk, mivel itt sokan vóltak, és elmentünk a v. b. elnök h. 
szobályába, ahól szintén többen tartózkodtak, nem maradhattunk itt, átmentünk a v. b. elnök 
szobályával szemben lévı szobába, ahól itt már hárman tartozkodtak csak, és nyugodtan tudtunk 
beszélgetni. 

Udvariasan megkértek, hogy üljek le, és itt a nyilatkozat irjamalá, válasszam a t.sz.-i utat. Ekkor 
én tovább magyarázkodtam, hogy még várni kell, még nem döntöttem, mert olyan szövetkezetet 
akarok keresni amelyik már virágzó és szakmámba eltudok helyezkedni, tekintve hogy kertész 
vagyok. Az asztal elıtt ültem egyszer kaptam egy pofont. Emlékezetem szerint ezt a pofont oldalt 
kaptam.  

Emlékezetem szerint a tettleges bántalmazásnál jelen vólt nevét nem tudom, de most a jk. 
felvételénél felismertem Farkas Ferencz igazgatót, Fejes Sándor Sz.M.T. tag, a többieket felismerni 
nem tudom. Megjegyezni kívánom, hogy bizonytalan vagyok Fejes Sándor ottlétében is. A pofon után 
vizet kaptam tekintve hogy a pofonnál az alsó ajak szél a fogtól megsérült és vérzett, hogy mossam 
meg. Tekintve, hogy a kezem illetve jobb kézfejem felsı felülete megsérült, sérülést ugyan nem 
tudom, hogy honnan származik, tagadom azt hogy azt ütötték vólna, de vérzett és azt is megmostam.  

Nem emlékszem, hogy a jelenlévık közül ki mondotta, de arra kért hogy errıl az esetrıl 
senkinek ne beszéljek, amelyet meg is ígértem nem szóltam senkinek egy szót sem.  

A Tanácsházáról emlékezetem szerint 19-órára már otthon vóltam. Más elıadni valóm nincs, 
amit elmondottam azt büntetı jogi felelısségem tudatában mondottam be a bizottságnak.69  

A Bizottság felkéri Farkas Ferencz Ig. Elvtársat, aki jelen vólt állítólag – Koncz Antal 
bemondása szerint – az esetnél.  

Emlékezetem szerint kb. 18-18 óra párcz [sic!] perckor jöttem be a v. b. elnöki szobába, ahól 
mint egy 6-8 órás népnevelı tartozkodott közöttünk Koncz Antal felszabadulás úti lakos is. A 
népnevelık a Szegedi Kenderfonógyár dólgozói vóltak, akik tréfás ércelıdés [sic!] között fogatkoztak 
fennt nevezettel, hogy 1 liter bort egyhajtókára megiszik.  

Ebbe én maga is bekapcsolódtam azzal, hogy a kancsót kézbe fogva indulunk is a borért. 
Tekintettel arra, hogy az egésznapi munka értékelése folyt a népnevelık között, Koncz Antal maga 
sürgette, hogy ha lehet, a megbeszélés célját intézzék el, s utána haza mehessen. A fenntiek után 
Juhász József Sz. M. T. Elnök, Nagy Máté Sz. M. T. tag, valamint a szegedi kenderfonó gyár 
népnevelıi közül Szabados elvtárs mentek ki nevezettel a tanács v.b. elnökének szobájával szemben 
lévı szobába. Én magam a Tanácsháztól kb. 18 óra 40 perczkor mentem el, velem eggyidejőleg 

                                                           
69 A mondat végén ott látható Koncz Antal aláírása. 
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eltávóztak az elıbb említett elvtársak is, tudomásom szerint a tanácsnál a v.b. elnök h.-es[en] kívül 
nem maradt senki. Eltávozásomkor nevezettet már nem találtam. Folyó hó 15-én kb. 7 óra 30-40 percz 
között találkoztam nevezettel ismét a Tanácsházán ügyét intézni, s érdeklıdtem nevezettıl, hogy a t. 
sz. be való belépés elhatározását illetıen mit döntött. Ismét felhozta az elızıen ismertetett okokat, még 
annyit, hogy azonnali belépésének az akadálya két meglévı rossz lovának az értékesítési probléma. Én 
meg ígértem neki a két ló átvételét, e célból érintkezésbe léptem az állatforgalmival, de az ügy 
elintézése után nevezett azt válaszólta, hogy még most is gondolkodik. Észrevettem, hogy szája szélén 
és eggyik kezefején alig észrevehetı sérülés van. Kérdeztem mi tırtént? Amire azt a választ kaptam, 
hogy felesége kenyeret sütött, s a sütéshez szükséges tőzrevaló bevitelekor az akácrızse megkarcolta. 
Tekintettel, hogy a sérülése egy karcolásnál valóban nem látszott többnek, állítását minden fenntartás 
nélkül elfogadtam.  

Határozottan Koncz Antal szemében mondom, hogy nem vóltam ott akkor, amikor állítólag ıt 
megütötték. Egyáltalán abban a szobában nem is vóltam.  

A szembesítéskor Koncz Antal azt mondja, hogy valószínő akkor este valahól találkoztak. – 
Úgy gondolom, hogy ott volt. 

 
 

Farkas Ferenc 
 
 
 
 

4/b JEGYZİKÖNYV 

Felvétetett 1960. január hó 25-én Csanyteleken, Kovács Lajos lakásán 
 
 
Jelenvannak: Csakmag Gyırgy, Juhász József, Farkas Ferencz, Pesti Lajos, Török László, Szabados 

Ernı, valamint Kovács Lajos és Kovács Lajosné. 
 
Tárgy: Kovács Lajos csanyteleki lakos állítólagos tettleges bántalmazás kivizsgálása. 
 
 

1.) Kovács Lajos Csanyteleki lakostól a bizottság a következıket kérdezi: Megfelel e a 
valóságnak az hogy İt a t.sz. mozgalom szervezése közben tettlegesen bántalmazták e? 

Kovács Lajos a következıket adja elı: 14-én fennt jártam a Tanácsházán, ahól a 
szomszédommal együtt várakoztunk. Engem behívtak a v.b. elnök szobájában, ahól udvariassan 
leültettek, és beszélgettek a t.sz. mozgalomról.  

Kérdezték azt is, hogy melyik t.sz. be kívánok belépni, a v. b. Elnök az ujjonan alakuló t.sz[t] 
ajánlotta. A szobában tudomása szerint, de nem biztos benne, jelen vólt Farkas Ferencz Török László 
elvtársak. (Névszerint az elvtársakat bizonytalankodva ismerte fel.)  

Szemében mondom felismert Török László elvtársnak, hogy bennt a szobában hogy nem írtam 
alá a belépési nyilatkozatot, arcul ütött. Szemében mondom azt is, hogy többször próbált arra [bírni], 
hogy írja alá a nyilatkozatot, a kezemet is megfogta. Majd a nevezett kért arra, hogy ne kéressem 
magam, írjam alá.  

E közben bejött Farkas Ferencz elvtárs és Török elvtársat kiküldte azzal, hogy hívják, s majd 
Farkas elvtársal beszélgettem tovább a t. sz. belépésrıl. Majd újra visszajött Török elvtárs és azzal is 
beszélgettünk. A beszélgetés során ígéretet tettem, hogy majd befogok lépni. Még azon nap be is 
léptem a t. sz. be. Kijelentem azt is büntetı jogi felelısségem tudatában, hogy a beszélgetés végén már 
igen nyugodt légkör vólt közöttünk teljes önkéntessen, semmi kényszerrel vagy kényszerítı eszköz 
nélkül, teljessen saját elhatározásom alapján írtam a nyilatkozatot. Mint egy 20 percig voltam a 
Tanácsházán, majd onnnét a közeli italboltban tértem be, ahol elfogyasztottam mint egy fél liternyi 
bort és kb. háromnegyed tíz órára értem haza.  

Emlékezetem szerint a Tanácsházáról 18 óra 30 perczkor jöttem el. Más elıadni való ezzel 
kapcsolatban nincs, de megkívánom jegyezni, hogy az ügyben semmiféle további következmény ne 
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legyen, mert az ügyet a magam részemrıl lezártam, én errıl senkinek említést nem tettem és nem 
kívánok tenni.  

A Bizottság Török László elvtársat kéri, hogy nyilatkozzon az esetrıl:  
Török elvtárs a következıket adja elı: Az említettet napon részt vett az agitációs munkában, 

ténylegessen beszélgetést is folytatott Kovács Lajossal, Farkas Ferencz elvtárs társaságában. A 
beszélgetés mind végig nyugodt légkörben zajlott le.  

Ténylegessen fennt áll, hogy Farkas Ferencz elvtárs mint egy másfél két percig távól vólt 
szobából, ekkor kettesben beszélgettem Kovács Lajossal, de szemébe mondom neki, hogy nem 
gorombáskodtam és nem bántottam meg önérzetében, sem pedig tettlegesen. 

A szembesítés alkalmával felkértük Kovács Lajost fennt tartja e az elıbbi állítását? Kovács 
Lajos igennel válaszol.  

A Bizottság Farkas Ferencz elvtársat kéri, hogy nyilatkozzon az esetrıl: Farkas Ferencz elvtárs 
a következıket adja elı: Én és a Török elvtársa folytattunk beszélgetést nevezettel. A beszélgetés mind 
végig nyugodt légkırben zajlott le. Még én ott vóltam, mindvégig Kovács Lajossal nem 
gorombáskodunk, tettlegesen nem bántalmaztuk. Én ugyan mint egy két három perczre elhagytam 
ugyan a szobát, de messze nem mentem, és azonnal visszatértem a szobába. Visszatérésemkor sem 
észleltem semmi gorombáskodást, nem észleltem, hogy tettlegesen bántalmazták vólna. Megjegyezni 
kívánom, hogy beléptemkor egymás mellett ültek, a leg barátságosabban beszélgettek. Szemébe 
mondom Kovács Lajosnak, hogy barátságosnak vóltak velem szemben tettlegesen nem bántalmaztuk.  

Csakmag György elvtárs megkívánja jegyezni, tekintve, hogy ezt az ügyet már korábban az 
esetet követı napon vizsgálta, a következıket adja elı: Kovács Lajos elıszöri beszélgetéskor azt 
mondotta, hogy az az ember ütötte meg İt, akinek a belépési nyilatkozatot aláírta, és akezét fogta. 
Kovács Lajos ezt a véleményét megválltoztatta szembesítés során, és most azt állítja, hogy aki 
megütötte annak nem írta alá a nyilatkozatot. 

 
K.M.F.T. 

 
Csakmag György Juhász József Pesti Lajos Kovács Lajos 
Török László Farkas Ferenc Szabados Ernı Petı Józsefné 
 
 
 

[A jegyzıkönyv folytatása] 
 

A Bizottság megkérdezi Juhász József elvtársat, aki az esetrıl a következıket adja elı: 
Ami Farkas Elvtársra elıadásában rám vonatkozik azzal eggyetértek. Megjegyzem, hogy Koncz 

Antal barátunkal a leg udvariassabban bántunk, leültettük, az egyéni problémáiról és a t.sz. 
fejlesztésérıl elbeszélgettünk. Beszélgetésünkre sem írta alá, abban maradtunk, hogy gondolkozik. 
Utána vele együtt elmentünk kb. fél 7-óra körül, mert a busz ment. Határozottan emlékszem, hogy 
szobában senki nem vólt felindulva, nyugodt baráti hang nemben társalogtunk. Semmiféle 
gorombáskodást, kiváltképp tettleges bántalmazást nem tettem, és felelıssen kijelentem, hogy nem is 
láttam. Az esetnél a rajtam kívül még a szobában jelen vólt Nagy Máté, Szabados elvtársak.  

A Bizottság megkérdezi Szabados Ernı elvtársat, aki a következıket adja elı: A megjelılt 
szobában bennt vólt a felsorólt elvtársak (Koncz Antal, Juhász József, Nagy Máté, elvtársak). Én arra 
mentem, benyitottam, és ott láttam a nevezett elvtársakat. Az elvtársak beszélgetést folytattak Koncz 
Antallal a t. sz. be való belépésére illetıen.  

Határozottan emlékszem, hogy a beszélgetés udvarias nyugodt légkırben folyt le, arra 
emlékszem hogy a nevezett Koncz Antal éppen  amikor beléptem azt a választ adta nevezett 
elvtársaknak, hogy még nem írom alá, még nem döntöttem. Én mint egy 10-15 percig vóltam bennt a 
szobában, nyugodt légkörben beszélgettünk nevezettel, majd Koncz Antal egyszer csak fel állt, hogy 
megy haza, valószínőnek tartom, hogy sietıs dólga vólt, és mi, én magam is a tanácsház kijáratáig 
kikísértük, tekintve, hogy mi is a busszal mentünk haza.  

Határozottan emlékszem, Koncz Antallal szemben semmiféle gorombáskodás vagy tettleges 
bántalmazás nem tırtént, én nem tettem és a helységben sem észleltem. Ezt szembesítéskor Szabados 
elvtárs megismételte, ahól Koncz Antal azt a kijelentést tette, hogy tekintsük semmisnek az egészet, 
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nem tırtént itt semmi, inkább szeretne 1 liter bort látni az asztalon a jegyzıkönyv helyett. – 
Kifogásolja, hogy még nincs itt a bor.  

Hivatalosan felszólítja a bizottság Koncz Antalt, hogy a szembesítéskor szemébe mondott; nem 
gorombáskodtak vele, nem bántották, avagy fennt tartja ennek ellenkezıjét. Koncz Antal továbbra is 
fenntartja, hogy egy kézlegyintést kapott, de nem tudja megmondani pontossan, melyik szobában, és 
kitıl kapja. Nem tudja megnevezni azt sem pontossan, hogy hányan vagy kik vóltak jelen.  

Koncz Antal kéri a Bizottságot, hogy ügyet ne csináljon belıle, ne nyomozzon tovább, tekintse 
semmisnek az egészet, mert ı most be fog lépni a szövetkezetbe és ı ott jól akar dolgozni. 

 
K.M.F.T. 

 
Csakmag György Juhász József Zıldi Imre Koncz Antal 
Török László Fejes Sándor Szabados Ernı Petı Józsefné 
 
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, az MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottsága 
iratanyaga, 1. fond, 14. fondcsoport (1958–1960), 76. doboz, 26. ırzési egység („Pártszervek, 
vállalatok és intézmények jelentései, feljegyzései a termelıszövetkezetek patronálásáról”), 34–36. o. 
 
 
 
 

5. Fehér Lajosnak, az MSZMP Csongrád megyei Bizottság  
Mezıgazdasági Osztálya vezetıjének levele 

Hódmezıvásárhely, 1960. március 14. 
 

 
M. Mg. 59/2/1960. BGY/A-né 
 

MSZMP Központi Bizottság 
Mezıgazdasági Osztálya 

Németh Károly Elvtársnak 
Budapest 

 
 
Kedves Németh Elvtárs! 
 

Az alábbiak szerint adunk jelentést arról, hogy Csongrád megyében a termelıszövetkezeti 
szervezı munka során egyes személyek részérıl a párt politikáját és az önkéntesség elvét sértı milyen 
durvaságok fordultak elı, továbbá arról, hogy a durvaságokat elkövetı személyek fellelıségre 
vonására milyen intézkedéseket tettünk.  

A párt politikáját legmélyebben sértı durvaságok Szeged járás területén fordultak elı. 
Sándorfalva község átszervezése idején, január 13-án, ifjú Kanász Antal, szegedi cipıgyári 

munkás, munkásır, ifjú Erdei Ferenc Sándorfalva, Brassói-út 40. szám alatti lakossal szemben 
alkalmazott tettleges bántalmazást. Ifjú Erdei, amikor meglátta a népnevelıket, a faluból elkezdett 
szaladni a szatymazi szılık irányába. Kanász Antal utána futott, a falutól kb. 3 km-re úgy tudta 
elfogni, hogy a nála lévı TT pisztolyával háromszor a levegıbe lıtt. A feldühödött Kanász, amikor 
Erdeit utolértre, úgy megverte, hogy azonnali orvosi kezelésben kellett részesíteni. 

Kanász elvtárs az agitációs munkából azonnal vissza lett rendelve és ellene pártfegyelmi eljárás 
indult. Elkövetett durvasága végett a munkásırségbıl kizárták és „szigorú megrovás” pártbüntetést 
kapott. 

Ifjú Erdei Ferenccel és édesapjával a Megyei Pártbizottság részérıl elbeszélgettek. 
Megérttettük, hogy a velük szemben elkövetett durvaság a párt politikájától idegen, mi az ilyen 
módszereket és elkövetıit mélységesen elítéljük. Az emberi módon történı beszélgetésünk a családnál 
megnyugvást eredményezett. Elmondták, hogy a maguk részérı a beszélgetésünk után lezártnak 
tekintik az ügyet. 
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Egyes szövetkezet-ellenes személyek Sándorfalván, az elkövetett durvaságból szövetkezet-
ellenes hangulatot kívántak elıidézni. Erre vallanak a legfıbb fórumokhoz írt igen durva és ocsmány 
hangú levelek, melyeket illetéktelen emberek Erdeiék aláírásával, a Belügyminisztériumhoz, a Magyar 
Rádió és Televízióhoz, a Szabad Föld szerkesztıségéhez írtak. 

Bordány községben február 5-én Mészáros Ferenc, Szeged, Kenderfonógyári [dolgozó] és Gál 
József, Szeged, Bognár Ktsz-tıl kint lévı agitátorok követték el Lapóta Antal ellen és Ocskó Ferenc, 
volt 23 holdas kulák lakásán tettlegességet. 

Mészáros Ferenc, aki Bordány községben, mint megyei felelıs irányította a szervezı munkát, 
több esetben kért Kispál Jenı elvtárstól, a szeged város Pártbizottság munkatársától agitátorokat a 
szervezés meggyorsítására. 

Február 5-én reggel, mivel más területeken a szervezés befejezıdött, a népnevelıket 
hazaküldték. Mészáros elvtárs kérésére Kispál elvtárs, a Megyei Pártbizottság engedély nélkül, 35 
önként jelentkezı népnevelıt Bordány községbe irányított. A kimenı agitátorokból 3 elbeszélı 
bizottságot alakítottak a tanácsházán. Ezek a behívott parasztoknak azt mondták, hogy addig nem 
mehetnek haza, míg a belépési nyilatkozatot alá nem írták. E helytelen módszer alkalmazására nyolcan 
belépési nyilatkozatot írtak alá. A egyéni parasztok közül Lapóta Antalt az egyik sötét szobában 
megpofozták, mert a belépési nyilatkozatot nem akarta aláírni. 

Mészáros elvtárs kezdeményezésére este, amikor a népnevelık haza indultak, lakásán 
felkeresték Ocskó Ferencet, aki elızıleg mindig gorombán viselkedett az ıt felkeresı helyi 
agitátorokkal. İt is be akarták léptetni. A vita során Gál József meglökte Ocskó Ferencnét, aki ezért 
pofonvágta. Ezt Gál elvtárs több pofonnal viszonozta. A vita során az ott lévı népnevelıket az 
háborította fel, hogy Ocskóék a kommunistákat „földrablóknak” nevezték. 

A megyei Párt és a párt politikájának durva megsértése végett Gál elvtársat, a tettlegesség 
elkövetıjét „szigorú megrovás”, Mészáros elvtársat „megrovás” pártbüntetésben részesítette, Kispál 
elvtársat pedig írásban figyelmeztette. 

A belépett dolgozó parasztok közül a vizsgálat során öten visszakérték belépési nyilatkozataikat, 
míg hárman a Munkásır termelıszövetkezetben megkezdték a munkát.  

Földeák községben január 9-én Varga Tóth József, a szegedi gumiipari ktsz-tıl kint lévı 
agitátor ragadtatta el magát ifjú Komáromi Lajossal szemben. A jelzett napon Varga Tóth József 
munkát végzett Komáromi Lajosnál, Földeák, makói tanya 493. sz. alatti lakosnál. Vargáék ıt is be 
akarták szervezni a szövetkezetbe. Ifjú Komáromi közölte az agitátorokkal, hogy ı már a makói 
Felszabadulás tsz tagja. Mivel szülei passzív magatartást tanúsítottak, nem hitték el neki. A délutáni 
órákban berendelték a községi tanácshoz, ahol lekulákozták és önérzetét bántó, sértegetı szavakkal 
illették. A vita közben Varga Tóth József ifjú Komáromi Lajos fejérıl lekapta a sapkát, úgy, hogy 
hajába is belemarkolt és azt megcibálta. Varga elvtárs az agitációs munkából azonnal ki lett zárva, 
majd „megrovás” pártbüntetést kapott. 

Elıfordult még a párt politikáját sértı durvaság Tömörkény községben is. A Tömörkényben 
történtekben intézkedni nem tudtunk, ugyanis az állítólagos tettlegességet bizonyítani nem lehet. Ezzel 
kapcsolatban már korábban megküldtük Csakmag elvtárs feljegyzését, amelybıl az derül ki, hogy a 
Központi Bizottság Irodájától vizsgálatot végzı elvtársak nem mindenben azt jelentették, amit ott 
valójában tapasztaltak. 

Kisebb durvaságok elıfordultak még más községben is, amik nem fajultak a tettlegesség 
bántalmazásáig. Makó járásban Pitvaroson Bagita Péter dolgozó parasztot Szegi István és társa, a 
DÁV 70-tól kint lévı agitátorok este behívtak a tanácsházára, és csak hajnalban engedték haza, a mikor 
a belépési nyilatkozatot aláírta. Másnap mind a két elvtársat visszaküldtük üzemébe, az agitációs 
munkából kizártuk. 

Ezentúl egyes esetekben szórványosan elıfordult,hogy egyes magukról megfeledkezett 
agitátorok a dolgozó parasztokkal, mint például Makó városnál is, nem megengedhetı hangon 
tárgyaltak. 

Nem általánosságban, de elıfordult, fıleg ott, ahol a szervezési munka nehezen hozott kezdeti 
eredményeket, hogy dolgozó parasztokat idézgettek be a tanácsházához, ahol agitátorokból elbeszélı 
bizottságot szerveztek, és ezek foglalkoztak az úgynevezett „nehéz” emberekkel. 

                                                           
70 Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat. 
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Menet közben a párt politikájától idegen módszereket felszámoltunk, súlyosabb esetekben 
fegyelmi fellelıségre vonásokat eszközöltünk, más esetekben a agitációból kizártuk a felelıtlen 
elvtársakat, kisebb hibák esetén figyelmeztettük az agitátorokat, hogy helytelen módszereik súlyosan 
sértik a párt politikáját. 

Általában az elıfordult durvaságok okai a türelmetlenségbıl fakadtak, melyek, vagy az 
agitátorok, vagy az agitált személyek részérıl nyilvánultak meg. Hozzájárult ehhez méh az, hogy nem 
minden agitátor rendelkezett megfelelı elméleti felkészültséggel, amibıl eredıen egyesek hajlamosak 
voltak olyan általuk kitalált „hatásosabb módszer” alkalmazására, melyek a párt politikájával nem 
egyeztethetıek össze. 

Az elıforduló hibák kijavításánál arra törekedtünk, hogy a megsértett személyeknek a párt 
nevében elégtételt szerezzük. Elıforduló esetekben vezetı beosztásban lévı elvtársak felkeresték a 
megbántott személyeket és pártszerően elbeszélgettek velük. Véleményük szerint az elbeszélgetések 
megnyugtatólag hatottak az emberekre, sikerült velük megértetni, hogy a párt nem azonosítja magát a 
hibákat elkövetık módszereivel. 
 

Elvtársi üdvözlettel: 
 Fehér Lajos 

     titkár 
 
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, az MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottsága 
iratanyaga, 1. fond, 14. fondcsoport (1958-1960), 76. doboz, 26. ırzési egység, („Pártszervek, 
vállalatok és intézmények jelentései, feljegyzései a termelıszövetkezetek patronálásáról”), 39–41. o. 
 
 
 
 

6/a Dr. Nagy Lászlónak, az MSZMP KB Mezıgazdasági Osztály  
munkatársának levele Zsibók Andrásnak71 

Budapest, 1960. május 23. 
 

 
Kedves Zsibók elvtárs! 

 
Újabban hozzánk érkezett levelekbıl megállapítottuk, hogy Tömörkényen a durvaságok és 

tettlegességek felderítése, illetıleg a megbántott parasztok megnyugtatása nem volt minden 
tekintetben kielégítı. Tudomásunkra jutott, hogy Bozó Illést és édesanyját, Járai tanító édesanyját, 
Gyapjas Kálmánt a tanácsházán bántalmazták, Bernáth Ferencné lányával pedig a belépési 
nyilatkozatot erıszakkal íratták alá.  

Minthogy a Politikai Bizottságnak az az álláspontja, hogy ezeket a durvaságokat fel kell 
deríteni, az elkövetıket felelısségre kell vonni és a megbántott parasztokat ki kell engesztelni, nagyon 
kérlek, hogy a tömörkényi ügyet még egyszer vizsgáljátok ki. Célszerőnek tartanám, ha az említett 
parasztokat személyesen keresnétek fel és beszélgetnének el velük. Egyben kérlek, hogy számunkra az 
eredményrıl tájékoztatást küldeni szíveskedjél. 

 
Elvtársi üdvözlettel: 

Dr. Nagy László 

 

                                                           
71 Az irat tetején kézzel: Mg.131/1/1960. 
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6/b Zsibók András és Fehér Lajos válaszlevele dr. Nagy Lászlónak 

Hódmezıvásárhely, 1960. július 6. 
 
 

M. Mg. 131/2/1960. BGY/A-né. 
 
 
Kedves Nagy Elvtárs! 

 
Hozzánk küldött levele alapján megvizsgáltuk Tömörkény községben a termelıszövetkezet 

szervezése során elkövetett durvaságokat. A levélben felsorolt személyeket egyenként felkerestük és 
velük elbeszélgettünk.  

Járai nevő tanító Tömörkény községben nem lakik, így édesanyjával sem tudtunk kapcsolatot 
teremteni, ezért felkerestük Jéri Sándor hasonló nevő tanítót, aki jelenleg a Rákóczi 
termelıszövetkezet könyvelıje. Beszélgetés során elmondotta, hogy édesanyja is termelıszövetkezeti 
tag, de a szervezés idején sem édesanyját, sem ıt nem bántalmazták, még csak sértı szavakkal sem 
illették. Édesanyja a szervezés ideje alatt sem lakott Tömörkényen, mert csanyteleki lakos, és a 
szervezés idején minden erıszak nélkül, az elsık között lett tagja a csanyteleki Szabad Május 
termelıszövetkezetnek. Nem tudja megérteni, hogy a levélíró édesanyja nevét milyen céllal tünteti fel 
levelében.  

Munkahelyén kerestük fel Bozó Illést, aki jelenleg a tömörkényi Alkotmány termelıszövetkezet 
tagja. İ szintén meglepıdve vette tudomásul, hogy illetéktelen levélírók az ı nevét is használják 
valótlan bejelentéseikben. Elmondása szerint nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy ıt a 
szervezés ideje alatt bárki is bántalmazta volna, mert ahogyan elmondja, az általános agitáció a 
községben még meg sem kezdıdött, amikor ı már önként jelentkezett a termelıszövetkezetnél 
felvételre. A termelıszövetkezetben való munka részére elınyösebb, mert az helyben van. A belépést 
megelızı években ugyanis a csongrádi gépállomáson dolgozott, mint traktoros, és a nagy távolságra 
való eljárás részére már fárasztó volt. Amióta a termelıszövetkezetnek tagja lett, azóta ı vezeti a 
termelıszövetkezet daráló-üzemét, és munkahelyével elégedett. Mint ahogy ı mondja, a vele 
kapcsolatban feltételezett állítás azért nem felel meg a valóságnak, mert ı az esetben is tagja lett volna 
a termelıszövetkezetnek, ha a szervezımunka be nem indul.  

Munkahelyén kerestük fel Gyapjas Kálmánt, aki szintén az Alkotmány termelıszövetkezet 
tagja. İ elmondotta, hogy vele a szervezés ideje alatt az agitátorok barátságosan beszélgettek. İ 
viszont a végsıkig kitartott amellett, hogy még a szomszédjai be nem lépnek a szövetkezetbe, addig ı 
sem lesz szövetkezeti tag. A szervezés végefelé volt nála két agitátor, akik nevét pontosan nem tudja, 
ezek behívták a tanácsházára, és az itt kialakult heves vita közben – állítása szerint – egyik népnevelı 
ıt pofonvágta. Ezt azonban a korábbi vizsgálatok során, de most sem tudja bizonyítani. 
Beszélgetésünk alkalmával elmondotta, hogy ı ezen az eseten már régen tultette magát, saját maga 
részére meg nem történt eseménynek tartja, annál is inkább, mert ı nem a bántalmazás hatására lépett 
a termelıszövetkezetbe, hanem megvárta, míg szomszédjai aláírják a belépési nyilatkozatot, és ezek 
után ı önként kérte felvételét a termelıszövetkezetbe. A belépése óta rendszeresen részt vesz a közös 
munkában. Annak ellenére, hogy a tettlegesség elkövetése nem bizonyítható, mi a párt nevében 
engesztelést szereztünk Gyapjas Kálmántól.   

Lakásán kerestük fel Bernáth Ferencné leányát, akit Losonczi Istvánné néven találtuk meg. 
Jelenleg is egyénileg gazdálkodó paraszt. Elmondásuk szerint a náluk járt agitátorok, akiket névszerint 
nem ismertek, velük mindig barátságosan beszélgettek. A szervezést befejezı napot megelızıen egy 
ismeretlen ember társaságában felkereste ıket Csatlós Ferenc helyi lakos, aki az Alkotmány 
termelıszövetkezet tagja, és ez – állításaik alapján – velük durva hangon beszélt, és tettlegesen is 
bántalmazta ıket. A községben szerzett információk alapján a nevezett személy nem volt beosztott 
agitátor, hanem csak úgy csatlakozott hozzájuk, mint helyi ismerettel rendelkezı személy. A 
községben Csatlóst italos, izgága, kötekedı természető személynek ismerik, aki durvaságával és 
kötekedésével félelembe tartja a szerényebb természető egyéneket. Korábban verekedésért már 
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börtönbüntetésre is volt ítélve. Mivel nem párttag, ellene felelısségrevonást pártvonalon nem tudunk 
eszközölni, ezért az elkövetett durvaságai végett rendırségi eljárást tettünk ellene folyamatba.  

 
Elvtársi Üdvözlettel: 

 
Zsibók András Fehér Lajos 
Mg. oszt. vez. titkár 

 
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, az MSZMP Csongrád Megyei Pártbizottsága 
iratanyaga, 1. fond, 14. fondcsoport (1958-1960), 76. doboz, 26. ırzési egység, („Pártszervek, 
vállalatok és intézmények jelentései, feljegyzései a termelıszövetkezetek patronálásáról”), 51, 54–55. o. 


