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II.
Bevezetés

Pályázatom témája az 1959 és 1961 között lezajlott mezőgazdasági kollektivizálás.
Választásom azért erre a témára esett, mert a téeszesítéssel kapcsolatban ma is kevés adat
áll a történészek rendelkezésére. Ez igaz ugyan a kuláküldözésre is, de az nem ragadott úgy
magával, mint a kollektivizálás.
Kádár János, az új államminiszter engedélyezte a háztáji gazdaságok működését.
Ennek következménye az alapélelmiszerek mennyiségének növekedése lett.
Az 5. oldal negyedik bekezdéséből kiderül, hogy a téeszekbe való belépést senki
sem úszhatta meg. Az agitátorok bármilyen megfélemlítésre képesek voltak, csakhogy a
gazdák aláírják a belépési nyilatkozatot.
A pályázat középpontjában Tápé áll. Azért döntöttem e városrész mellett, mert ott
élnek a nagyszüleim, és a dédapám, aki átélte a téeszesítés korszakát. Az akkor még
faluként fönntartott Tápén kétszer hajtottak végre földreformot, az 1950-es években pedig
megindult a mezőgazdaság fejlődése. 1949 és 1960 között három termelőszövetkezet
alakult, melyek később egyesültek.
A kollektivizálás Magyarországon teljesen megváltoztatta az emberek életét.
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III.1.
Kádár-korszak

1. kép: Kádár János

Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a Rákosi Mátyás helyét betöltő
Gerő Ernőt leváltották, s helyére Kádár Jánost jelölték ki új vezetőnek. Kádár a november
4-én megalakuló Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nevében átvette a hatalmat, így ő
lett 1958 és 1961 között Magyarország államminisztere. Nagy Imre és társai elmenekültek
a harcokban résztvevők jelentős részével, akik a Nyugatot vették célba. A forradalmat és a
szabadságharcot a külső erőszak leverte, de a Kádár-kormánynak és az MSZMP1-nek még
hosszú ideig meg kellett küzdenie az ellenállásokkal, a nemzetközi elszigeteltséggel.
1961-re

majdnem

teljesen

felszámolták

a

magángazdaságokat,

melynek

következménye a termelés visszaesése volt. Ebből kifolyólag engedélyezték a háztáji
gazdaságok működését. Ennek lényege, hogy a földművesek körülbelül egy hold földet
visszakaptak megművelésre. A mennyiségi hiány megszűnt, így elegendő lett az
alapélelmiszer.

A

gépesítés

megjelenésével

visszafogták

a

infrastruktúra), ezért több jutott a fogyasztásra és a mezőgazdaságra.

1

MSZMP: Magyar Szocialista Munkáspárt
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beruházásokat

(pl.:

III.2.
A mezőgazdaság kollektivizálása 1959 és 1961 között

Az 1959 és 1961 között véghezvitt kollektivizálás2 már a harmadik nagyüzemi
átszervezés volt Magyarországon. A mezőgazdaság kollektivizálása a szocializmus
természetes velejárója volt, melynek célja, hogy minden közös legyen (pl.: földek,
termények, gépek), illetve az emberek és a földek összegyűjtése, amely azért volt fontos,
mert így lehetett az iparosításhoz szükséges hatalmas embertömeget és munkaerőt
biztosítani. A Kádár-kormány igyekezett a parasztságot maga mellé állítani. Megszüntetett
számos korlátozást és bár a termelőszövetkezeteket kényszerrel hozta létre, a
mezőgazdaság továbbfejlődéséhez elengedhetetlennek tartotta a téeszek3 létrehozását. Az
viszont, hogy nem tért vissza az 50-es évek elejének durva módszereihez, egyértelműen
pozitívum volt.
A magyar parasztság elleni újabb rohamot alapvetően három dolog váltotta ki: a
nagyüzemi gazdálkodás fölényébe vetett hit, az autonóm4 emberektől való idegenkedés, s
végül a beszolgáltatás eltörlése miatti aggodalom. Az átszervezést három szakaszban
hajtották végre: 1959 első három hónapjában, 1959 és -60 között, illetve 1960-61 telén
meggyőzéssel, kedvezményekkel és kényszerrel.
A téeszekbe való belépési nyilatkozatot sokan nem akarták aláírni. Emiatt
dulakodások alakultak ki, amelyek gyakran tettlegességbe torkollottak. A módszereket
tekintve ez a téesz-szervezési hullám sem az elsőtől, sem a másodiktól nem különbözött,
azonban egy idő után jelentős eltérések mutatkoztak.
A szövetkezetekbe való belépésre agitátorok5 végezték a ,,buzdítást”, akik között
volt munkás, tsz tag, értelmiségi, illetve helybéli és más településről származó egyaránt.
Az agitátorcsapatok megszállták a falukat, és akár több százan elmentek egy településre,
hogy a tanácshoz berendeljék a kiszemelt gazdát, akit szép szóval, ígérettel, fenyegetéssel
próbáltak a téeszbe történő belépésre rávenni.

2

Kollektivizálás: a mezőgazdaság állami tulajdonon alapuló nagyüzemi átszervezése, melyben az egyéni
gazdaságokat szövetkezetekké alakították át.
3
Téesz (tsz): mezőgazdasági termelőszövetkezet.
4
Autonóm: önálló, független
5
Agitátor: bujtogató, lázító, aki a fennálló társadalmi renddel ellentétes politikai célra buzdít, érzelmi
ráhatással vagy „meggyőzéssel” elégedetlenséget kelt.

5

Ha mindez nem volt elég, készek voltak keményebb eszközökhöz folyamodni. Elsősorban
a vagyonnal rendelkező, majd a velük kapcsolatban álló kevésbé módos gazdákat próbálták
rábírni a nyilatkozat aláírására.

2. kép: Gazdák termelőszövetkezeti nyilatkozatot írnak alá

A hatalom egy ideig nem merte erőltetni a szövetkezeti mozgalom fejlesztését. Az
MSZMP KB6 1957 júliusában hozott egy határozatot, amelyben megállapította, hogy
lehetséges és szükséges a tél folyamán a mezőgazdaság szocialista átszervezésében a
tömeges számszerű fejlesztés befejezése. 1958 decemberében újabb határozat született,
mely a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztéséről szólt. A gyakorlati lépésekre 1959-től
került sor. Március 19-én megjelent egy törvény a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről
és a termelőszövetkezeti csoportokról, ami alapján 1961-ig (3 év alatt) végrehajtották a
kollektivizálást, s amelyben a parasztság döntő többségét szövetkezetekbe kényszerítették.
Ennek eredménye, hogy 340 ezer dolgozó paraszt lépett a szövetkezeti gazdálkodás útjára.
1961 februárjában a közös gazdaságokba bevitt összes földterület meghaladta az 1,7 millió
kat. holdat7 (90%). A határozat megvalósítását követően az ipar után a mezőgazdaságban is
uralkodóvá váltak a szocialista termelési viszonyok.

6
7

MSZMP KB: Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottmány.
2
Kat. hold: katasztrális hold, 1 kat. hold=1600□öl, 1 kat.=1m (1 öl).
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III.3.
Meggyőzés

A szövetkezetesítés bázisát a mezőgazdasági munkásokban látták. A 250 ezres
kisparasztsággal szemben a meggyőzés politikáját alkalmazták, a kulákokkal8 kapcsolatban
pedig megállapították, hogy hiba volt őket földjeiktől megfosztani, de hiba lenne azokat
visszaadni is. Azok a parasztok, akik a Rákosi-korszakban a terror ellenére védték
földjüket, a forradalom bukása után már nem tudtak ellenállni a hatalom akaratának.
Előbb-utóbb apró engedményekbe kapaszkodva azok is beadták a derekukat, akiket nem
tudott megtörni egykönnyen a Rákosi-rendszer brutalitása, a kuláklista, a padlássöprés9…
Ezek az engedmények pedig nem voltak jelentéktelenek.
A mezőgazdaság jelentős beruházásokban részesült (pl.: új gépek), a beszolgáltatást
végleg eltörölték, a szociális juttatásokat fokozatosan kiterjesztették a parasztságra és még
a gyarapodást lehetővé tevő háztáji gazdálkodást is engedélyezték. Ez jelentősen
csökkentette és megkönnyebbítette a közös gazdálkodásra való áttérést. Lehetővé vált az
otthoni állattartás, így a magyar parasztság ellentétben a szovjet kolhozparasztokkal10 nem
idegenedett el a munkától. A siker fontos tényezője volt, hogy a parasztság számára is
nyilvánvalóvá vált, hogy együtt kell élniük ezzel a rendszerrel. A tsz-ek szervezése
kevésbé járt a mezőgazdasági termelés visszaesésével, és később biztosította a jó
élelmiszer-ellátást, ami a korszak életszínvonal-politikájának egyik tartópillérévé vált.
Mindezek hatására a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben és egyszerűbb
szövetkezetekben 1,2 millió dolgozó paraszt 9 millió kat. hold földön gazdálkodott. A
téesz tagok száma az 1958-as 160 ezer főről 1961-re 1 millió 200 ezerre nőtt. Az ország
szántóterületének 90%-a a szocialista szektorhoz tartozott. Ebből az állami gazdaságok
részesedése 14%, a mezőgazdasági termelőszövetkezeteké 75%, az egyszerűbb
szövetkezetekre pedig mintegy 3% jutott. Az ország 3273 városából és községéből 3055
termelőszövetkezeti város, illetve község volt.

8

Kulák: nagygazda.
Padlássöprés: házkutatás, amely során minden mozdítható terményt elkoboznak az emberektől.
10
Kolhozparaszt: a szovjet mezőgazdasági termelőszövetkezetben dolgozó paraszt.
9
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A magyar mezőgazdasági csoda, hogy a kollektivizálás alatt sem csökkent a
termelés, majd azt követően világviszonylatban is jelentős eredményeket ért el az ágazat
összetevője a háztáji gazdaság volt. Ennek területe a megművelt földek 8-10%-át tette ki,
de innen került ki a mezőgazdaság bruttó termelésének több, mint 20%-a.

III.4.
A mezőgazdaság helyzete adatokban

Év

Állami gazdaság

Termelőszövetkezetek Háztáji gazdaság

(%)

(%)

(%)

1961

13,8

39,9

27,2

1963

14,1

43,8

24,1

1965

14,4

45,0

23,1

1967

15,0

46,3

21,8

1. táblázat: A mezőgazdaság termelésének %-os megoszlása gazdálkodási formák szerint

Év

Tsz-ek száma

Tagok (fő)

Terület (hektár)

1958

2755

168,9

956,0

1959

4158

564,6

2620,0

1960

4507

960,3

3941,2

1961

4222

1203,9

4666,2

2. táblázat: A termelőszövetkezetek adatai

8

Tulajdonos

Terület %-ban

Állami gazdaság

11-12%

Tsz-ek közös földje

50-52%

Háztáji gazdaság

8-10%

Magángazdaság

6-8%

3. táblázat: A földterület megoszlása tulajdonviszonyok alapján a 60-as években

III.5.
Háztáji gazdaságok

A téesz tagok átengedett földeket kaptak, s ezeket maguk is művelték meg. A zöldséggyümölcstermesztés, illetve az állattenyésztés többletmennyiséget jelentett. A háztáji
termelés súlyát 1959 és 1960 között az állattartás adta. A közös és háztáji területekből
mintegy 14%-a maradt háztáji kezelésben, ugyanakkor a kertterületek, szőlők és
gyümölcsösök mind a közösben maradtak. A háztáji termelés estenként meghaladta a
közösből származó jövedelmet. Az itt megtermelt árut szabadon értékesíthették, ami miatt
a parasztok érdekeltté váltak a termelésben, és javult az élelmiszerellátás is. Jelentős volt a
fóliák szerepe (pl.: Balástyán), ugyanis ott termesztették a zöldségek java részét.

IV.1.
Tápé története

A Maros torkolatától északra, a Tisza jobb partján fekszik Tápé, a legrégibb magyar
települések egyike.
9

3. kép: Tápé térképen

Szeged szomszédságát élvezi, de a nóta szerint Szeged csak azért hírös város, mert
Tápéval határos. Területe hosszú idők óta lakott hely, ahol már a középkorban is
virágzott a gyékényszövés. Temploma az Árpád-korból maradt fenn, melynek neve
Szent Mihály. A templom szentélyének falain 14. századi falfestmények töredékei
találhatók.

4. kép: Tápé temploma

5. kép: A tápai templom szentélyének falfestményei

IV. Béla a tatárjárás után a települést Szegednek adta, amely innentől kezdve
egészen 1848-ig a város birtokában volt.
10

Tápé igazi víz menti falu, melynek neve feltehetőleg egy ősi magyar személynév.
Címere a XVII. században jelent meg, rajta egy vízi madár látható. A madár egyes
emberek szerint gém, a szegedi táj nyelvén gemecs vagy gencs.

6. kép: Tápé pecsétje 1641-ből

7. kép: Tápé pecsétje 1743-ból

A tápaiak a XVI. században nem pénzben, hanem gabonában rótták le a tizedet, ami
azt mutatja, hogy a tiszai foglalkozások mellett a földművelés is jelentős volt. 1879-ben a
szegedi nagy árvíz nem csak Szegedet, de Tápét is elpusztította. A falu keletre, a Tisza
hajdani medrére települt. A község életében, (mely a gyékényrétek elvesztésével is
megőrizte évezredes gyékényszövő hagyományait) az árvíz és az első világháború közti
időszak a földművelésre való áttérés korszaka volt.
Tápé helyet kapott a magyar irodalomban is. Móra Ferenc: Négy apának egy leánya
című regénye tápai környezetben játszódik. Emellett számos tápai tárgyú novellája van
úgy, mint Tömörkény Istvánnak is. Juhász Gyula tápai verseiben a falu népéletének
archaikus11 vonásait villantja meg, az emberi értékeket, amelyek annyira hiányoztak a kor
kegyetlen és műveletlen világából. Sokan hallhatták már Radnóti Miklós: Tápé, öreg este
című versét is.

11

Archaikus: ősi.

11

8. kép: Juhász Gyula a tápai kocsmában, 1923. május 21.

A falu egyes adatok szerint 1944. október 9-én, más adatok szerint viszont október
10-én szabadult föl a német uralom alól. Akkor új élet kezdődött a községben, mely
napjainkban összeépül Szegeddel. Életmódja nagy fejlődésnek indult, de az emberek nem
feledkeztek meg értékes hagyományaikról, melyek ma is fontos szerepet játszanak a
városrész életében. Ilyen például a tánc (fő képviselői az 1960-as években Ács György és
Molnár Mária), a gyékényszövés, a Szent Mihály napi búcsú, a halászat és a
szatyorkészítés is.
A szovjetek bejövetele megteremtette a különböző irányú politikai pártok
szervezkedésének lehetőségét. A leggyorsabban szervezkedő politikai erő a kommunista
párt lett, mely főként a zsellérek és a kisbérlők pártja volt. A felszabadulás után a
kommunisták és más demokratikus erők részvételével a pártok vették kezükbe az
irányítást. Tápén 1949-ben egy, 1960-ban pedig két tsz alakult. Ezek a későbbi években
egyesültek.
A ma már városrészként fenntartott Tápé sokat változott az elmúlt közel 60 évben.
Egy külső szemlélő gyakran észre sem veszi, hogy hol végződik Szeged és hol kezdődik
Tápé, a város és a falu úgy összenőtt egymással. A városrészre még ma is jellemző, hogy
mindenki ismeri egymást a hivatalos és a ragadványnévről is (pl.: Révész=Angyal, Rüci
Tëpasz; Terhes=Túrú, Rigó; Molnár=Gyurka, Tútor; Miklós=Szent, Pucu; Dávid=Nacsa,
Szarka…).

12

IV.2.
Tápé mezőgazdasága
1. A mezőgazdaság helyzetének főbb vonásai

A mezőgazdaságot illetően a szovjet behatolás előtt a tápai lakosság 84,5%-a
foglalkozott földműveléssel, később már csak 39,7%-a. A falu határa a megszállás előtt
8024 kat. hold volt. A megmaradt 6090 hold földből 4000 hold volt a tápai réten Szegedé,
mely kisbérletekké tagolódott. A többi java részt a törpebirtokos gazdáké volt.
A szovjet intervenció12 után a betakarítás lett a mezőgazdaság egyik legfontosabb
feladata. Kevés volt a munkaerő, kezdetekben pedig a gazdák nem mertek kimenni a
földekre. A betakarítást és a csépelést, illetve az őszi és tavaszi munkákat hátráltatta az
állatlétszám csökkenése. A mezőgazdaság helyreállításában szerepet vállaltak a pártok és a
termelési bizottságok is.
1945. március 15-én a földosztás megszüntette a bérleti rendszert. A falu népe már
1949-ben fölismerte a szövetkezés jelentőségét, 1961-ben pedig Tápé termelőszövetkezeti
községgé alakult. Három szövetkezet jött létre: a Tiszatáj, az Aranykalász és az Ady Endre.
Tápén 392 olyan újbirtokos jutott földhöz, aki nem rendelkezett semmiféle
gazdasági felszereléssel. 1945 végén 4867 főre becsülték a lakosság számát, amelyből
4570 fő a földművelésből és háziiparból élt meg.

2. Demokratikus földreform Tápén

A parasztság reménykedve várta a földreformot, mint egyedüli lehetőséget a
nyomorból való kiemelkedésre. Végrehajtását a Csongrád megyei Földbirtokrendező
Tanács irányította.

12

Intervenció: fegyveres, erőszakos beavatkozás más állam belügyeibe.
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Az ideiglenes Nemzeti Kormány az 1945. március 15-i rendeletében kimondta a
földigénylő bizottságok megalakulását, ezt követően pedig összeállították a földigénylők
névsorát. A kiosztásra váró terület 4000 kat. hold volt. A földosztást április 7-én kezdték
meg ünnepélyes keretek között, de később a felsőbb szerveknek is feltűnt, hogy a kiosztás
lassabban halad, mint ahogyan annak kellene.
Tápé községében kétszer kezdtek hozzá a reform végrehajtásához. Az első
alkalommal kb. 400-an jelentkeztek, másodjára viszont már több, mint 1000 fő iratkozott
fel. Pontosan 1080 igénylő közül 915 kapott összesen 3712 hold földet. 165 igénylő
továbbra is föld nélkül maradt. Ezen a településen a földreform nagyobb arányban
elégítette ki az igényeket, mint máshol.

3. Földbirtokviszonyok

Tápén a birtokosok 95%-nak földterülete nem haladta meg a 25 holdat. A község
helyzete rossz volt, hiszen Csongrád megyében 5-50 holdja volt a birtokosok 28%-nak,
míg Tápén ez a szám 14%-ra csökkent. Az ingatlanok egy negyed részét a lakosság 85%-a
művelte.
1947 februárjában lezártnak tekintették a földreformot, amely Tápén igazságosabbá
tette a földbirtok megoszlását. A feudális rendszerű szegedi földbirtoklási viszony
megszűnt és a föld azoknak a tulajdonába került, akik azt művelték. A birtokosoknak már
nem bérletük volt, hanem birtokuk, amivel szabadon rendelkezhettek. Azzal, hogy a
földreform tulajdonossá tette a nincsteleneket és a kisbérlőket, lehetővé vált a földek
folyamatos megmunkálása, illetve az ország jobb ellátása, és a modern nagyüzemi
gazdálkodásra való áttérés is.
Tápén a törpe- és a kisbirtokos gazdaság volt az uralkodó 1945 után is. A
földreform növelte a kisparaszti gazdaságok számát és területét, ugyanakkor a
középparaszti gazdaságok alig változtak.
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Föld (hold)

Gazdaságok

Gazdaságok

Gazdaságok

Gazdaságok

száma

területe (hold)

területe %-ban

területének
országos %

5 hold alatt

1047

2877

49

19,5

5-10 holdas

336

2258

38

32,3

10-20 holdas

33

396

7

28,5

20-50 holdas

11

338

6

15,9

50-100 holdas

-

-

-

3,1

100 hold felett

-

-

-

0,7

4. táblázat: 1949. évi földbirtokviszonyok Tápén

4. Fejlődő agrotechnika

Tápén a búzát kaszával aratták, vagyis aratógépet nem használtak. Az 1950-es évektől a
gazdák gumikerekű kocsikat vásároltak, amelyek segítettek a rakodás és a szállítás
gyorsaságában. Főként a lóval nyomatás módszerét alkalmazták, de a háborús
beszolgáltatások bevezetése után áttértek a csépelésre, mellyel a hetekig tartó munkák
néhány órára csökkentek. A vetésforgóban a kukorica és a búza mellett helyet kaptak a
takarmánynövények is, első sorban a lucerna és a cukorrépa. Nemesítették a vetőmag
használatát, ami több és minőségibb termést jelentett.
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9. kép: Nyomtatás két lóval, 1910-es évek

11. kép: Szántás

10. kép: Aratás, a Rákócziban, 1977

12. kép: A) összeszántás, B) szétszántás

13. kép: Eke talyigával

14. kép: Csépelés gőzgéppel 1940 táján

Forrás: Molnár Mária, Szeged Csokonai
utca 2. 2016. február 05.
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Termesztett növény

Kat. hold

Búza

5

Négyszögöl

%
33

Árpa

800□-öl

3

Zab

800□-öl

3

Kukorica

3

20
800□-öl

Burgonya
Len

1

Here

4

3
6

Takarmányrépa

520□-öl

29

800□-öl

3

5. táblázat: 1944/45. évi vetésterv

A földművelés fejlődését Tápén is akadályozták a forradalmak és a gazdasági
válságok, melyekhez hozzájárult a belvíz is, ami nagy mennyiségben elpusztította a
vetéseket.

IV.3.
Termelőszövetkezetek
1. Ady Endre

Tápé határának a Tisza és a Maros közti részét Tápai-rétnek nevezik. Rajta
helyezkedik el a várostanya, amely az 1920-as években a polgármester (Somogyi
Szilveszter) bérlete volt. Azóta hívják a területet Szilveszter-majornak.
1949. augusztus 14-én megalakult az Ady Endre tszcs, amely mindössze 134 hold
föld volt. Megalakulására a volt csendőrlaktanyában került sor. Rövid ideig ez volt a tsz
központja és irodája is, de 1956-ban a Szilveszter-majorba költözött. A tszcs-nek több
elnöke volt, többek között Ila Pál, Terhes György és Számfira György.
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Az Ady tsz-be mindig akadt belépő, így a létszám és a föld is folyamatosan nőtt.
1951. szeptember 1 és 21 között 421-en léptek be a termelőszövetkezetbe.
Az első években a gazdálkodás nehézségekkel járt, mivel nem volt igaerő,
felszerelés és a legtöbben szakmai gyakorlattal sem rendelkeztek. Később azonban képzett
szakemberek segítettek a gazdálkodásban.

B. Jánosné - A tagfölvételről:
„1952. február 24-én jelentkeztem tagnak. Az uram katona volt, magam voltam a
gyerekekkel. 1 kg liszt, 1 kg zsír, 1 db csülök volt a háznál, ezért muszáj volt belépni.
Megmondták mikor menjek be az irodába, akkor lesz a káderezés. Kétségbeesve
kérdeztem az ismerősöket, hogy mi az a káderezés? Erre azt felelték: Ó, te buta, hát az
életrajzodat kell elmondani. Káderezés után egy héttel mondták az eredményt, hogy
fölvettek-e, vagy nem. Az élelmiszertartalékom azonban nem tartott egy hétig.
Jelentkeztem előlegért, kaptam is hét mázsa búzát és 1500Ft hitelt, amelyből vettem egy
tehenet. Március 8-án kezdhettem dolgozni. Vállaltam a fejősgulyásságot, a hajnali kelést,
a késői fekvést és az éjszakai kenyérsütést is. Volt, amikor elaludtam menet közben az
utcán és arra ébredtem, hogy nekimentem a kerítésnek.”

15. kép: Téesz-szervezés az 50-es években
Forrás: Molnár Mária, Szeged, Csokonai utca 2. 2016. február 06.
Termelőszövetkezet, 1952. június 25. 2. p.
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2. Tiszatáj

1960. február 1-én alakult meg a Tiszatáj termelőszövetkezet, melynek létrejöttekor
több százan voltak jelen. Elnöknek Szanka Antalt választották meg, mivel neki volt a
legnagyobb tekintélye a gazdatársadalomban. A tsz-ben 3103 holdon 728 gazda
munkálkodott. Ebből 100 holdon zöldségkertészetet létesítettek, ahol 160 fő dolgozott.
1962 őszén a párt- és tanácstagok javaslatot tettek az Ady Endrével és az
Aranykalásszal való egyesülésre. Az Aranykalász ellenvéleménye miatt a tervet csak félig
tudták végrehajtani. Ez azt jelentette, hogy az Ady tsz 1962 januárjában kimondta a
Tiszatájjal való egyesülését. Mivel az utóbbi területileg és létszámilag is nagyobb és
erősebb volt, az egyesült téesz a Tiszatáj nevet kapta, elnöke pedig a Tiszatáj addigi elnöke
lett. Az egyesülés után a Tiszatáj területe 4100 hold, létszáma pedig körülbelül 800 fő volt.
A közösüléssel nőtt a nagyüzemi gazdálkodás lehetősége.
1962-ben Szanka Antal lemondott, s helyét Vass Lajos vette át, akinek elnöksége
idején megerősödött a szövetkezet. Miután 1972-ben ő is lemondott az új elnök dr. Bodó
István lett, akit később Ádám Sándor követett.
1966. január 1-jén az Aranykalász és a Tiszatáj egyesült. A létrejött téesznek a
Tiszatáj nevet adták, melynek területe 5 és félezer holdra nőtt.
Az 1970. évi árvíz minden Tisza melletti szövetkezetben kárt tett, különösen a tápai
Tiszatájban, melynek földjei a folyó két partján terültek el. Az állatállományt kitelepítették,
de a takarmányt már nem tudták megmenteni. A falusiakat folyamatos rettegésben tartotta
a kérdés: Vajon mikor szakad át a gát? Szerencsére ez nem következett be, de a kipusztult
vetések veszteségessé tették a tsz egész éves munkáját.
1971. június 1-jén egyesült a Tiszatáj és az Új Élet a megszokott Tiszatáj néven.
Elnöke Vass Lajos volt. Az egyesülést követően a termelőszövetkezet területe elérte a
7600 holdat, létszáma pedig több mint 920 főre emelkedett. Ebből azonban csak 544 volt
munkaképes.
A 70-es évek vége felé a szövetkezet hanyatlása folytatódott. A tsz eladósodott,
önerőből nem volt képes kilábalni helyzetéből. Megszűnésének elkerülése végett
egyesülnie kellett egy gazdaságilag erős mezőgazdasági téesszel. 1982. július 1-jén ez meg
is történt. A tápai Tiszatáj és a vásárhelyi Rákóczi egyesült. A termelőszövetkezetnek a
Rákóczi Mgtsz nevet adták.
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16. kép: A Tiszatáj modern irodaháza, mellette a régi irodaház

17. kép: A Tiszatáj központja

18. kép: a már megszűnt Aranylabda Étterem és
Szálloda a Tiszatáj irodaháza helyén
Készítette: Miklós Dorottya, Szeged
Budai Nagy Antal utca 27. 2016. február 12.

3. Aranykalász

1960. február 5-én Tápénak a Tiszántúlra eső, Maroslelével határos részére 50-60
tsz-vezető érkezett. Három nap alatt bejárták a tanyákat és a mondottaik eredményeként a
környéken élő földek gazdái aláírták a belépési nyilatkozatot. Körülbelül 161 fő volt a
termelőszövetkezeti tagok száma, akik kis- és középparasztok voltak. Ebből 140-150 fő
volt munkára alkalmas, a többi idősebb korú, de ők is jelentkeztek földmunkára, s csak
miután meggyőződtek arról, hogy anélkül is megkapják az öregségi és földjáradékot, akkor
hagytak fel vele.
Az Aranykalász 1960. február 7-én alakult, főként tehetősebb réti gazdák hozták
létre.
20

A termelőszövetkezet területe kb. 980 hold volt, amit 1961-ben táblásítottak, vagyis az
aratás egyszerűsítésére a hasonló minőségű búzatáblákat a tsz-ek elcserélték egymással. A
földeken búzát, kukoricát, lucernát, takarmánynövényeket, cukorrépát, kendert és lent
termesztettek.
A tsz 1965-ig működött. Év végén a párt- és tanácstagok javasolták a Tiszatáj és az
Aranykalász egyesülését. Ezt az emberek kedvetlenül fogadták, de 1966. január 1-jén a két
szövetkezet mégis egyesült. A létrejött szövetkezet a Tiszatáj nevet kapta.
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IV.4.
Termelőszövetkezeti adatok

Föld (hold)

Ady Endre

Aranykalász

Tiszatáj

összes terület (kat.

1047

911

3436

Szántó

987

867

3278

Közösen művelt

895

771

2656

Háztáji

152

138

724

Tagok által bevitt

782

877

3351

hold)

föld

6. táblázat: A 3 termelőszövetkezet területi megoszlása

Ady Endre

Aranykalász

Tiszatáj

Földnélküli

5

5

3

3 holdon aluli

73

18

269

3-5 holdas

33

29

197

5-7 holdas

34

43

109

7-15 holdas

19

47

91

15-20 holdas

1

1

7

egyéb foglalkozású

3

3

5

családok száma

168

146

701

7. táblázat: A 3 termelőszövetkezet korábbi szociális megoszlása
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Név

Létrejött

Egyesült

Megszűnt

Ady Endre

1949. augusztus 14.

Tiszatáj tsz-szel

1962. január 1.

Tiszatáj

1960. február 1.

Rákóczi tsz-szel

1982. július 1.

Aranykalász

1960. február 5.

Tiszatáj tsz-szel

1966. január 1.

8. táblázat: Alakulások, egyesülések, megszűnések
Készítette: Miklós Dorottya, 2016. január 12.

V. Képek

19. kép: Tápai réti igáskocsi

20. kép: Vaslőcsös tápai igáskocsi

21. kép: Sertéstenyésztő üzem a tápai 1.sz.

22. kép: A sertéstelep mai területe,

majorban

Beneti‒Pig Kft.
Készítette: Miklós Dorottya: Szeged, Tápé Széle 11.
2016. február 12.
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23. kép: Gépjavító műhely a Rákóczi tápai 1. sz.

24. kép: A gépjavító műhely mai területén lévő

majorjában

Bujdigép Kft.
Készítette: Miklós Dorottya, Szeged Tápé Széle 11.
2016. február 12.

25. kép: Tápai földhözjuttatott telekkönyvi

26. kép: Munkaegység-számító korong
a 60-as évekből

birtoklapja (1945)
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27. kép: Tápé belterületének térképvázlata

26

VI.
Egy kortanú rövid beszámolója

,,A nevem Dávid Sándor. Születtem 1926. február 26-án, Tápén. Földműves
családból származom. Három éves koromban Szolnok és Besenyeszög határában, a 13.
rátában (püspöki birtokon) dolgoztam szüleimmel. Mint

kiskorú

gyerek

libapásztor

voltam, majd később disznókkal is foglalkoztam.
Öt éves koromban egy hódmezővásárhelyi tanyára kerültem, majd 1941-ben a
családommal visszaköltöztünk Tápéra. Mindannyian földműves munkát végeztünk.
A téeszesítés során naponta háromszor jöttek az agitátorok, akik tanárok voltak.
Azért ők végezték ezt a munkát, mert ők ismerték legjobban az iskolás gyerekek családját
és lakhelyét. A kapuajtó és a bejárati ajtó mindig nyitva volt, így teljesen váratlanul
érkeztek. Szerencsére tudtam velük normálisan beszélni. A beszélgetés alapján 1960-ban
beiratkoztam a tápai Tiszatáj termelőszövetkezetbe tagnak. Nem sokkal később felkértek,
legyek traktoros. Szívesen vállaltam, így letettem a traktoros vizsgát, vagyis vontató
vezetői engedélyt szereztem. Ez idő alatt bizony a fizetés igen kevés volt, de később ez
megváltozott. A földemet,

ami a Tiszatáj-ba való belépésem után a tsz-é lett,

később

bérbe adtam a Vásárhelyi Róna Kft-nek. Ezt a mai napig egy szerződés rögzíti, amelyet
már többször is meghosszabbítottam.
Nyugdíjba vonulásom előtt raktáros munkát végeztem, vagyis alkatrészeket és
szerszámokat adtam ki a mezőgazdasági gépek megjavítására. A leltározás felelősségteljes
munka volt, már csak amiatt is, mert elszámolással tartoztam a téesz elnöke felé. Ha
valami eltűnt, azért bizony engem vontak felelősségre.”

Készült: Dávid Sándor elbeszélése alapján, Szeged Dobozi utca 8.
2016. február 12.
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VII.
Összegzés

Pályázatom célja az 1959-1961-ig tartó mezőgazdasági kollektivizálás bemutatása
volt. Ahhoz viszont, hogy megértsük miért történt ez az átszervezés, meg kellett ismernünk
az előzményeket is.
A Kádár János államminisztersége alatt bekövetkezett kollektivizálás eltért az előző
kettőtől, mégis tele volt erőszakkal, brutalitással. Az agitátorok keményen végezték
munkájukat. Ha valaki nem volt hajlandó aláírni a szövetkezetbe való belépési
nyilatkozatot, akár a tettlegességig is elmentek. Az általam választott településen főként
tanárok voltak az agitátorok, akik addig mentek a kiszemelt gazdákhoz, míg azok alá nem
írták a nyilatkozatot.
Nagy jelentősége volt annak, hogy engedélyezték a háztáji gazdálkodást, amely
működésének köszönhetően elegendőek lettek az alapélelmiszerek.
Tápén a földreform különösen elősegítette a parasztok életének pozitív irányú
változását, az 1950-es évektől pedig a mezőgazdaságban is sok újításra került sor. A három
tápai tsz közül a Tiszatáj volt a legnagyobb, ezért egyesült vele az Ady és az Aranykalász
is.
A kollektivizálás idején kényszerrel hozták létre a téeszeket, ami az emberek
ellenállásához vezetett. Ha mindent összevetünk mégis elmondhatjuk, hogy a korszaknak
nem várt pozitívumai is voltak (pl.: a termelés mennyisége nem csökkent).
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